Wmo ondersteuning en (job)coaching
Even voorstellen

Vanuit B&A bieden wij, Susan Pelskamp en Peter Brandwacht, begeleiding aan
cliënten vanaf 18 jaar. Dit doen wij in opdracht van de sociale wijkteams, team
leefomgeving, activerend werk, UWV, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland.
Uiteraard komen wij ook graag in contact met nieuwe opdrachtgevers.
Wij:
zijn geïnteresseerd in wat mensen beweegt of tegenhoudt.
deinzen niet terug voor multi-problematiek.
kijken of lopen mee maar nemen geen verantwoordelijkheid over.
leveren bij voorkeur maatwerk.
werken van binnen naar buiten en naar steeds meer ruimte / zelfstandigheid.
Sinds 1 januari zijn wij gevestigd op de Zeelandsingel 40, maar wij blijven ook
vanuit het Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd actief.

experts in het

sociaal domein

Wmo begeleiding

(Job)coaching

Uitgangssituatie: een 52-jarige rolstoel gebonden
vrouw woont al meerdere jaren geïsoleerd in een
appartement.

Uitgangssituatie: 24-jarige vrouw heeft moeite
werk te vinden, maar met name werk te
behouden.

Werkwijze: na het opbouwen van een vertrouwensband, laat Susan haar cliënte stap voor stap
weer ervaren hoe ze kan deelnemen aan de maatschappij.

Werkwijze: Peter wordt ingehuurd door de gemeente Arnhem (afdeling werk) als jobcoach en
vormt een klankbord voor zijn cliënte.
Hij werkt samen met haar aan haar werknemersvaardigheden.

Susan Pelskamp begeleidt cliënten op
verschillende leefgebieden als gezondheid,
dagritme en postzaken, uiteraard afhankelijk van de hulpvraag.

Peter Brandwacht laat mensen met een
afstand tot de samenleving en/of de
arbeidsmarkt weer ervaren hoe het is
om te werken.

Huidige situatie: Cliënte neemt wekelijks deel aan
een activiteit in de wijk, heeft nieuwe contacten
opgebouwd in haar omgeving en is bezig om
activiteiten verder uit te breiden.

Huidige situatie: Cliënte is sinds september 2018
aan de slag als schoonmaakster.
Uitgangssituatie: 34-jarige man werkt om medische redenen al geruime tijd niet en ontvangt een
UWV uitkering.

Uitgangssituatie: 26-jarige vrouw kwam al
2 jaar niet meer buiten door zowel lichamelijke
als psychische klachten en problemen in haar
thuissituatie.

Werkwijze: Peter heeft zijn cliënt laten deelnemen
aan een project in groenonderhoud en voert regelmatig coachingsgesprekken.

Werkwijze: gedurende langere tijd onderhield
Susan wekelijks contact en bood ondersteuning
op de leefgebieden: financiën, wonen, vrijwilligerswerk, geestelijke en lichamelijk gezondheid
(mbv ACT). Daarnaast nam zij contact op met een
aantal betrokkenen instanties (derde partijen).
Huidige situatie: Cliënte doet 3 dagdelen per
week vrijwilligerswerk, volgt een SOLK-therapie en
woont sinds kort zelfstandig met begeleiding.

Huidige situatie: Cliënt is al maanden succesvol
aan de slag in het groenonderhoud bij een project
dat wij doen in samenwerking met de firma Vaarkamp. De cliënt heeft een nieuw doel voor ogen:
betaald werk!

Preventieve ondersteuning

Wij organiseren elke maandagmiddag een inloop op het sportcentrum Rijkerswoerd. Tijdens
deze inloop gaan wij in gesprek met wijkbewoners, bieden wij een luisterend oor en verwijzen
mensen, indien nodig, door naar verdere ondersteuning.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op.
Susan Pelskamp
06-15577607
s.pelskamp@bagroep.nl
			

Peter Brandwacht
06-15016746
p.brandwacht@bagroep.nl
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