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Inleiding 
 
Het Europese opleidingsconcept zoals hier beschreven, is het resultaat van de samenwerking met 
internationale partners uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Zij 
hebben samen het Erasmus + project getiteld ‘Jobcoaching voor mensen met een beperking’ 
gerealiseerd. Een strategische samenwerking in het beroepsonderwijs en opleiding (2015-2018). 
 
De belangrijkste doelstelling voor een internationaal erkend profiel ‘kwalificatie voor de verdere 
opleiding en training van jobcoaches’ op Europees niveau, is om de sociale en economische integratie 
(inclusie) van mensen met een arbeidsbeperking (ontwikkelingsstoornis, cognitieve en/of psychische 
problemen) te vergemakkelijken. 
 
Hoewel de ‘Jobcoach voor mensen met een beperking’ (JC / B) (tot nu toe) binnen de EU geen status 
heeft van een geregistreerd beroep, lijkt er overeenstemming over de belangrijkste professionele taak: 
persoonlijke ondersteuning bieden bij de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking. Om 
die reden stellen wij voor de JC / B als een nieuwe beroepsgroep op te nemen in de groep 2423 
(Personeel en Carrière professionals) van het Europese ‘vaardigheden, competenties kwalificaties en 
beroepen (ESCO) systeem’. 
 
Als niet geregistreerd beroep, is ook de JC kwalificatie in termen van het Europees kwalificatiekader 
voor een leven lang leren (EQF) - de aanbevolen regels van de Europese Raad en de Commissie, die 
het proces van het verwerven van kwalificaties aanpakt – niet gereglementeerd. Het EQF vraagt om 
een oriëntatie op onderwijscurricula en een beschrijving, in de vorm van competenties, van het 
kwalificatieniveau voor het geplande onderwijs op basis van eerder gedefinieerde 
onderwijsresultaten. 
 
In verschillende EU-landen zijn al onderwijsprogramma's ontwikkeld voor semi - Jobcoach 
kwalificaties. Het projectteam analyseerde deze  zorgvuldig  en zocht naar de ‘best practices’ om die 
te clusteren in een inspirerend Europese voorstel voor JC / B kwalificatie. Het startpunt van deze reis 
was een taakomschrijving voor het Jobcoach beroep, het volgende punt - het identificeren en 
standaardiseren van het bevoegdheden profiel van jobcoaches - die hier in de vorm van een 
competentie matrix voor deze kwalificatie wordt gepresenteerd. 
 
De beschrijving van de JC / B als nieuw beroep en hun kwalificaties gedefinieerd in termen van het 
EQF, opent de poort naar standaardisatie van het beroep ‘Jobcoach’ in de bredere context van de 
gehele Europese Unie. Het plaatsen van het beroep JC / B in het ‘Europese vaardigheden, competenties 
en kwalificatie beroepen systeem’, het ontwerpen van een taakomschrijving en mogelijke kwalificatie 
route, biedt in de toekomst de mogelijkheid om de nieuwe kwalificatie in Europa te verspreiden via 
ESCO functionaliteiten. 
 
Het project team hoopt dat het hieronder gepresenteerde "Europees profiel kwalificatie voor de 
Jobcoach voor mensen met een beperking" gemakkelijk kan worden aangepast aan de verschillende 
nationale curricula van de EU-landen, en misschien ook wel - voor andere kansarme doelgroepen – als 
leidraad kan dienen. 
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1. Functiebeschrijving van de JC/B  

1.1. Jobcoaching concept  
De algemene doelstelling van het beroep jobcoach, is om jobcoaching te leveren aan mensen met een 
beperking in de bredere context van werk. Volgens EUSE (European Union of Supported Employement 
(SE) luidt de definitie: "providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to 
secure and maintain paid employment in the open labour market ". Hierin spelen jobcoaches een 
belangrijke rol. Ze ondersteunen bij de motivatie van de cliënt om werken en samen het beroepsprofiel 
van hem of haar vorm te geven. Zij ondersteunen bij het verwerven van de benodigde vaardigheden 
(indien nodig), het actief op zoek gaan naar beschikbare vacatures op de arbeidsmarkt en, 
onderhandelen met de werkgever over werkomstandighede en aannemen van de cliënt. Jobcoaches 
worden ingezet bij het vinden, eventueel aanpassen en het behouden van een baan.  
 Van jobcoaches wordt verwacht dat zij beoordelaars, trainers, begeleiders, coördinatoren, sales 
vrouwen / mannen, mentoren, en onderhandelaars zijn. 
 
De beroepsvereniging jobcoaches Nederland verbrede de definitie voor jobcoaching vanwege de 
steeds complexer wordende rol, als: 
"De persoon die de cliënt en de werkgever begeleid". In de beroepscode voor het vak Jobcoaching 
(2014) van de "Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland", is de functie van jobcoaching als volgt 
gedefinieerd: 
 "Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een 
arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De 
activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de 
cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van 
mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren 
van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stemt de 
jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe 
naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden 
door de werkgever". 
De jobcoach moet rekening houden met de belangen van de drie partijen: de opdrachtgever, de 
werkgever, en de cliënt, waarbij: 
 

 Cliënt - De natuurlijke persoon die beperkingen ondervindt bij het verrichten van arbeid en 
daarvoor ondersteund wordt door een jobcoach; 

 Klant - Het bedrijf of de rechtspersoon die de opdracht geeft voor het uitvoeren van 
jobcoaching, hiervoor de financiële middelen verstrekt en aan wie de 
jobcoach/jobcoachorganisatie verantwoording verschuldigd is (het kan gaan om de overheid, 
regionale / lokale ondersteunings instellingen, NGO's enz); 

 Werkgever - De natuurlijke of rechtspersoon die met de cliënt een dienstbetrekking aangaat 
en die de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf. 

De beschrijving van jobcoaching kan ook worden uitgevoerd op basis van een analyse van de taken 
die doorgaans worden uitgevoerd door jobcoaches op elk van de vijf stadia van begeleid werken1:  

 SE 1ste fase - Cliënt betrokkenheid: het bijstaan van de werkzoekende met een beperking in het 
opbouwen van motivatie om werkzaam te zijn en blijven,  op de regulier arbeidsmarkt 

 SE 2de fase - Beroepsonderwijs profilering: het herkennen van trends op de arbeidsmarkt en de 
organisatorische structuren die passen bij de gezondheid en situatie van de cliënt; 

 SE 3de fase - Jobfinding: het identificeren van geschikte werkplekken voor de cliënt en het helpen van 
de werkgever (s) op de werkplek om deze eventueel aan te passen aan de behoeften van de cliënt;  

 SE 4e fase - Werkgevers betrokkenheid: het voorbereiden  van cliënt en werkgever op de 
overeengekomen dienstbetrekking; 

 SE 5e fase - Op en buiten het werk ondersteuning: het bijstaan van de klant met werk (al dan niet 
aangepast) en met het behouden van het werk of het veranderen van baan. 

                                                 
1 European Union of Supported Employment. Toolkit for Diversity EUSE 2014, p.7. 
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1.2. Taken en verantwoordelijkheden van de JC/B 
 Jobcoaches kunnen verschillende banen en posities vervullen in verschillende organisaties. Ze 

kunnen werkzaam zijn bij organisaties die ondersteunde diensten leveren voor 
arbeidsbemiddeling, jobcoaches maken in dat geval deel uit van de professionele 
medewerkers van deze organisaties. Als zelfstandigen, fungeren ze als "zelfstandige 
professionals", op dezelfde wijze als free-lance adviseurs, psychologen of andere specialisten. 
Of JC nu werken zijn binnen een SE organisatie, of als free-lance, ze moeten mentoring krijgen, 
supervisie en ‘line-management’ door een daarvoor bekwame professional. Het niveau van de 
controle hangt af van de jobcoach opleiding, ervaring en specialisatie (basic of geavanceerd). 
Jobcoaches verzorgen een aantal belangrijke diensten aan mensen met een beperking bij het 
vinden en onderhouden van zinvol en plezierige arbeid enerzijds, en tegemoet komen aan de 
behoeften van de werkgever anderzijds. De professionele JC taken vertegenwoordigen een 
mix van specialisaties, waaronder: 

 Essentiële taken: het eerste niveau taken, die verband houden met het 
arbeidsmarktonderzoek / personeel, marketing en begeleiding / coaching taken en 

 Technische taken: secundair niveau taken, die verband houden met het administratieve werk, 
documentatie of andere taken, zoals speciale ‘tools’ (bijvoorbeeld in IT-programma's, 
competentietests, HR profielen) of apparatuur (met behulp van de computer, het besturen 
van de auto, etc) die worden gebruikt.  

De wezenlijke algemene taken van de jobcoach, zijn de werkzaamheden gericht op het bereiken 
van de te verwachten uitkomsten van hun werk, namelijk: 
 Hulp bij het identificeren van werkgerelateerde sterke en zwakke punten van de klant; 
 Het leveren van voldoende opleidingsmogelijkheden; 
 Zorgvuldig arbeidsmarkt onderzoek voor aanbiedingen en onderhandelen over arbeidsomstandigheden 

met potentiële werkgevers; 

 Het faciliteren van de overgang van het job training centrum (school) naar de werkplek via het 
begeleiden ‘on-the-job’ en post - vacature steun en hulp. 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de jobcoach beroepsgroep ligt in adequate loopbaan 
begeleiding aan mensen met een beperking, te weten: 

 Herkennen en vaststellen van het meest gewenste model van interventie voor jobcoaching aan de 
cliënt; 

 Handhaving van de kwaliteit en ethische normen door middel van een contract met de cliënt; 
 Het verstrekken van diensten van hoge kwaliteit aan de cliënt; 
 Monitoren van de cliënt’s prestaties op het werk 
 Coaching en training van de cliënt; 
 Het verstrekken van een adequate terugkoppeling of feedback aan de cliënt; 
 Het verzamelen van de juiste documenten; 
 Waarborgen van de veiligheid en handhaving daarvan in de werkomgeving; 
 Het kennen en zich houden aan gevestigde nuttig beleid, procedures en regelgeving; 
 Het verzamelen van de juiste documenten voor het doel van begeleid werken; 
 Het helpen van de cliën hun werktaken en het beleid van de werkgever te begrijpen; 
 Het helpen van de cliënt bij het opbouwen en onderhouden van positieve relaties met collega's en 

klanten; 
 Ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterke werkethiek bij van de cliënt;  
 Uitleggen van het nieuwe takenpakket aan de cliënt; 
 De cliënt helpen begrijpen hoe hun leven buiten het werk van invloed kan zijn op hun prestaties op 

het werk.  

Verdere verantwoordelijkheden zijn verbonden met de service aan de werkgever: 

Het leveren van accurate informatie over ondersteunde subsidies bij werkgelegenheid, rechten en 
voordelen voor de werkgever; 
 Het leveren van accurate informatie over de gezondheid en leefsituatie van werkzoekenden; 
 Het respecteren van organisatiestructuren en waarden van werkgever; 
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 Eerlijke samenwerking met werkgever, HR-medewerkers en met gebruikmaking van de formulieren van 
werkgever die ningevuld moeten worden bij het in dienst nemen van medewerkers, de informatie van 
de cliënt aanleveren; 

 Mett de cliënt de documentatie voor personeel volgens de bestaande wetgeving voorbereiden; 
 Onderhandelen over mogelijke functies en aanpassingen door de werkgever om aan de behoeften van 

de cliënt te voldoen; 
 Het garanderen van voortdurende steun (zolang nodig) aan opdrachtgever bij het vinden van een 

passende baan, met inbegrip van coaching en training; 
 Het leveren van de nodige opleiding voor medewerkers, het bevorderen van integratie van mensen met 

een arbeidsbeperking in projectteams, het oplossen van conflicten, bemiddeling, begeleiding, etc;  
 Het helpen van de cliënt met het voorbereiden op mogelijke uitval situaties, inclusief het begeleiden 

van gemeenschappelijke outplacement-activiteiten. 

 

2. JC / B kwalificatie en beroep 

2.1. JC/B kwalificatie in termen van EQF 
Het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EQF)2 is een overkoepelend raamwerk van 
kwalificaties die het mogelijk maakt om de opleidingskwalificaties van de verschillende landen met elkaar te 
verbinden. EQF fungeert als een vertaal machine om kwalificaties begrijpelijker te maken binnen de context van 
Europa, maar in de eerste plaats fungeert het als voorstel van een normenkader voor het aanbod van educatieve 
activiteiten en programma's die ernaar streven trainees een diploma te laten verkrijgen wat nodig is om aan te 
tonen aan bepaalde eisen voor beroepen en banen te voldoen. Om deze laatst genoemde reden maken de 
projectpartners gebruik van het EQF raamwerk voor de geplande nieuwe JC / B kwalificatie.  
 
De specificiteit van het EQF de focus op leerresultaten - wat een professional na het succesvol afronden van het 
onderwijsproces aan kwalificatie heeft en in staat is om te doen. Drie soorten verwachtte resultaten blijken uit 
het behaald diploma: 

 Kennis - als theoretische kennis en / of feitenkennis beschreven; 

 Vaardigheden – beschreven als cognitieve (met betrekking tot het gebruik van  logisch, intuïtief en 
creatief denken) en praktische (met betrekkng tot handvaardigheid en het gebruik maken van 
methoden, materialen, ‘tools’ en instrumenten); en 

 Competenties - in termen van verantwoordelijkheid en autonomie en interpersoonlijke houdingen die 
specifiek zijn voor de verworven beschreven kwalificatie 3. 

De, als KVC (de populaire afkorting van Kennis, Vaardigheden en Competenties) aangeduide leerresultaat  
-descriptoren, laten acht kwalificatieniveaus zien erkend door het EQF4.  
 
Het voorstel van het projectteam is om op basis van het EQF de gemeenschappelijke minimumnormen voor 
educatieve eisen vast te stellen voor de 'kwalificatie jobcoach voor mensen met een beperking'. 
Dit kwam tot stand na onderzoek in de landen die deelnemen aan het project. Het minimale niveau van de 
kwalificaties voor de jobcoaches ligt momenteel op het niveau van 4- specialist (gecertificeerd), technicus 
(gecertificeerd), afgestudeerd aan het middelbaar onderwijs. 
 
Echter, na analyse door de experts van het project, werd geconcludeerd dat voor de minimale niveau eis niveau 
6 moet worden aanbevolen - meester professional, professional op bachelor niveau, gecertificeerde specialist 
enz., In ieder geval gelijk aan de bachelor graad, afgestudeerd aan het hoger onderwijs volgens het 
kwalificatiekader van de Europese Unie voor hoger onderwijs. 
 

Deze eis voor een hoger opleidingsniveau is verbonden met de conclusie over de groeiende complexiteit van 
de taken van de jobcoaches. Vanwege de grote omvang van de beperkingen, diversiteit van de individuele 
situatie van cliënten, een voortdurend veranderende context op de arbeidsmarkt en regelgeving met 
betrekking tot begeleid werken, moet elke jobcoach voor mensen met een beperking zonder twijfel 
deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernemen, als een vorm van een leven lang leren. Naar 

                                                 
2 See: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Cross-sector_skills_and_competences 
3 See: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Cross-sector_skills_and_competences 
4 European Council: European Qualifications Framework - Recommendation of the European Parliament and of the Council 
of 23 April 2008, Official Journal C 111, 6.5. 2008, Annex 2. 
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aanleiding van deze veronderstelling, heeft het projectteam de volgende kwalificatie-eisen voor het beroep 
van JC / B gespecificeerd: 

 Als een essentiele startkwalificatie:  
Niveau 6 - Bachelor professional, gecertificeerde specialist enz., Wat overeenkomt met bachelor getuigschrift; 
ten minste een jaar onder toezicht loopbaanontwikkelings ervaring; 

 Als een wenselijke (optioneel) startkwalificatie:  
Niveau 6 - bachelor-getuigschrift of hoger in speciale gebieden: pedagogiek (orthopedagogiek), sociale zorg, 
psychologie, counseling, human resources management; ten minste een jaar onder toezicht 
loopbaanontwikkelings ervaring voor mensen met een beperking; 

 Als postdoctorale essentiële kwalificatie: 
Niveau 7 - Specialist, na het bachelor getuigschrift of hoger - specialisatie in loopbaanbegeleiding en coaching 
(postdoctorale studies of gecertificeerde cursussen); ten minste drie jaar onder toezicht loopbaanbegeleiding en 
coaching ervaring voor mensen met een beoerking; 

 Als postdoctorale geavanceerde kwalificaties:  
Level 7 Strategische professional, na een master getuigschrift in disciplines die verband houden met pedagogiek 
(orthopedagogiek), sociale zorg, psychologie, counseling, human resources management – een specialisatie op 
het gebied van een bepaalde vorm van beperking (postdoctorale studie of gecertificeerde cursussen); ten minste 
vijf jaar onder toezicht loopbaanontwikkelings ervaring voor mensen met een beperking. 
Alle EU landen die deze professie op willen nemen in hun eigen catalogus van professies moeten een heldere 
definitie geven van de eind kwalificaties  en de opleidings vereisten. 

2.2. JC/ B beroep in officiele classificaties 
De internationale norm van beroepen (ISCO), ontwikkeld door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)5 kent 
geen beroep genaamd 'jobcoach' (JC), noch jobcoach voor mensen met een beperking (JC / B). 

Volgens de projectpartners, lijkt de meest passende beroepsgroep om aan te sluiten met het vak JC / B de 
beroepsgroep met het groepsnummer 2423 - Personeel en loopbaan professionals. In de ISCO banen 
classificatie kent men de volgende hiërarchische weg6: 2 - grote groep - professionals;  24 – belangrijke sub groep 
– professionals in business en administratie; 242 – kleine groep – administratie professionals; 2423 – eenheid 
groep- personeel- en carièrre  professionals.  

De ESCO – ‘European Skills, competenties, kwalificaties en beroepen platform op Internet’ is het project, dat een 
van de belangrijkste doelstellingen van de strategie Europa 2020 realiseert. In die zin dat de interne EU-mobiliteit 
van de beroepsbevolking wordt vergemakkelijkt en daarbij de overgang van werk door middel van een 
eenvoudige vergelijking van vaardigheden, competenties en kwalificaties in de verschillende EU-landen. De JC 
noch de JC / B beroepen weergegeven of gecategoriseerd in ESCO, maar ze kunnen hier worden geplaatst op de 
ISCO-8, d.w.z. onder personeel en loopbaan professionals.   
 
Het plaatsen van  de JC / B  als beroep in het ESCO systeem, het ontwerpen van hun taakomschrijving en 
mogelijke kwalificatie route in EQF termen, laat in de toekomst de mogelijkheid om de nieuwe kwalificatie in 
Europa ook te verspreiden via voortdurend verbreden van ESCO functionaliteiten. 

3. Jobcoach competentie profiel 
 
Het is noodzakelijk om op te merken dat het JC / B profiel zoals hier7 gepresenteerd een beroeps specifiek 
competentie profiel is en alleen de belangrijkste professionele en technische competenties voor dit beroep 
bevat. We hebben bewust afgezien van beschrijving van de lagere niveaus van competenties, met inbegrip van 
transversale vaardigheden en cross-sector vaardigheden en competenties, die niet uitsluitend relevant zijn 
voor de taken en verantwoordelijkheden van de JC / B, maar nodig zijn voor alle beroepen vertegenwoordigd in 

                                                 
5 ILO acts as specialized labour market agency of the United Nations and developed the International Standard Classification 
of Occupations (ISCO) which is a four-level classification of occupations grouping by education level. The latest version of 
ISCO is ISCO-08 (dating from 2008). See: http://www.ilo.org 
6 See: Resolution Concerning Updating the International Standard Classification of Occupations, 2007, p.17 
7 Presented competence profile of JC/D was elaborated on the basis of results obtained from questionnaire disseminated 
between project partners. The results of this examination allowed to extract project partners’ best practices connected with 
job coach profession. The second source were partners’ recommendations collected during joint project meetings. 
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dezelfde ' beroepsgroep'( "personeel en loopbaan professionals" - groep No 2423 in ESCO en ISC0- 8). De basis 
transversale vaatrdigheden8 van de JC/B:  

 algemene communicatie vaardigheden 
 kunnen delen van informatie  
 samenwerken aan taken 
 bouwen aan netwerken 
 gebruik maken van zakelijke software  
 onderhandelen 
 mogelijkheden en bereidheid tot leren.  

Kerncompetenties van de JC / B kunnen worden afgeleid uit de beschrijving van de rollen die voor 
"werkgelegenheid ondersteuning werknemer"  is gedefinieerd in het huidige SE concept. Zie figuur 1. 
 
Figure 1. Kern competenties van de JC/B  afgeleid van het SE concept 
 

 
Source: Project uitwerking op basis van de Europese Unie van begeleid werken. Toolkit for Diversity EUSE 2014, p.122 

 

Het beroep van de jobcoach omvat een breed scala aan functies, waaronder die van assessor, verkoper, trainer, 
coördinator, adviseur, mentor en onderhandelaar. Deze verschillende rollen vragen ook om een 
verscheidenheid aan professionele competenties. Gezien het feit dat het zeldzaam is om iemand te vinden die 
eerdere ervaring in al deze rollen heeft opgedaan, is toekomstig onderzoek nodig om te ontdekken wat voor 
soort ervaring zo waardevol is voor dit beroep. Het kan zijn dat persoonlijke eigenschappen of attitudes meer 
relevant zijn, of op zijn minst even belangrijk als eerdere werkervaring of opleiding. 

3.1. KVC concept van de JC/B kwalificatie 

Het JC / B competentieprofiel, geconcipieerd volgens EQF regels, en met het doel om een deel van de 
kwalificatie route in de toekomst op het ESCO portal gepubliceerd te krijgen - moet natuurlijk worden gemaakt 
in overeenstemming met het KVC concept (Kennis-Vaardigheden -Competenties, volgens de definities van het 
EQF / ESCO). 

In het zoeken naar het eenvoudigste concept van de KVC voor JC / B’s hebben de projectpartners besloten om 
de functionele benadering, gebaseerd op eerder erkende functieomschrijving van dit beroep te gebruiken. 
Deze aanpak sluit goed aan bij het schema van de lineaire fasen van het SE proces, verrijkt met de eerste vraag 
voor de component "C - competentie" (die aangeduid kan worden als de persoonlijkheidskenmerken en de 
ervaring van de kandidaat Jobcoach). Dit voorstel wordt ingediend in figuur 2. 

Figure 2. Functionele benadering van het  JC/B concept gebaseerd op het  SE proces  

                                                 
8 Transversal skills( or transferable) -  skills which have been learned in one context or mastered in relation to a specific 
situation/problem and can be transferred to another context. 
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Bron: uitwerking projectpartners op basis van SE stadia 

Het uitgangspunt voor een JC / B KVC concept is voldoende competentie (C) gedefinieerd door de EQF 
voorwaarden als: het vermogen van een persoon, geconfronteerd met nieuwe situaties en onvoorziene 
uitdagingen, kennis en vaardigheden toe te passen op een onafhankelijke en zelfsturende manier. Het is duidelijk 
dat de kandidaat voor JC / B in staat moet zijn verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te kunnen laten zien. De 
persoon met voldoende basis op persoonlijkheidskenmerken (ethisch waarde systeem, adequate vaardigheden) 
moet een geheel van kennis verwerven (K) en vaardigheden opdoen (S) gedefinieerd voor het JC / B beroep9 
om succesvol te zijn in hun baan. De "Competentie" component voor de kandidaat voor JC / B bevat ten minste: 

 Bewustwording van de eigen professionele aanleg en capaciteiten;  
 Gevoeligheid en humanistische oriëntatie op mensen; 
 Gevoel voor verantwoordelijkheid;  
 Interne zelfreflectie en gerichtheid op zelfontplooiing;  
 Interne Stress regulering.  

 
De basis voor het ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden voor de JC / B was de analyse van de 
vragenlijsten die verspreid is onder de projectpartners en ingevuld is door hen. De vragenlijst had als onderwerp 
de "Europese kwaliteitsnormen voor het vak Jobcoach voor mensen met een beperking" - opgeleverd als product 
01 van het project 10.  

Het projectteam is overeengekomen dat een JC/B kennis moet kunnen aantonen: 

- over het algemene en professionele onderwijssysteem 
- Over de interactie tussen de (potentiële) werkgevers en overheidsinstellingen en organen die 

werkgelegenheid ondersteunen  
- Over de juridische kaders voor niet-ondersteunde en ondersteunde arbeid 
- Over de gemeenschappelijke toepassing en plaatsing van procedures 
- Over de voorwaarden voor stages, niet-permanente bewoning 
- Over werk- en organisatie psychologie 
- Op het gebied van de gerespecteerde werkomgeving 
- En vaardigheden om om te kunnen gaan met conflict situaties en resoluties.  
Een jobcoach die belast is met de integratie van mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt 
moet bovendien gespecialiseerde kennis hebben over de verschillende beperkingen en sterktes en 
uitdagingen van specifieke doelgroepen. Hij / zij moet in staat zijn om te evalueren op welke wijze en in 
welke mate deze een beperking invloed heeft op het perspectief van het individu voor het vinden van een 
baan op de reguliere arbeidsmarkt. In het bijzonder moet een JC / B diepgaande kennis over: 
 Pervasieve ontwikkelings problemen zoals autismespectrum stoornissen 
 Verstandelijke beperkingen 
 Psychotische stoornissen zoals schizofrenie, depressie en bipolaire stoornis 
 Niet-psychotische psychiatrische problemen zoals angst, obsessief-compulsieve stoornissen, 

somatoforme, eet- en persoonlijkheidsstoornissen 

                                                 

9 It is possible that knowledge and skills learned by a person who aims to become a JC/D, but who does not have the required 
pre-requisite personality may be used improperly in the process of client’s coaching.  

10 Röttgers H. R., Metje C., European quality standards for the profession Job Coach for persons with disabilities, 
Fachhochschule Münster - Grone-Schulen Niedersachsen, 2016. 
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 Op in de kindertijd gebaseerde gedragsproblemen zoals attention deficit / hyperactivity disorder 
 
Clustering van bovengenoemde kennis / vaardigheden veronderstelt dat  
de kennis en vaardigheden component in het KVC concept, een overeenkomst vereisen van de JC / B komt met 
een functionele competentie benadering gebaseerd op SE en ten minste bevat: 

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met het kunnen bieden van individuele, procesgerichte 
coaching aan mensen met een beperking gericht op carrière / loopbaan en het motiveren voor een 
relevante opleiding 

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met de reguliere arbeidsmarkt en het kunnen 
onderzoeken en analyseren daarvan met behulp van ‘tools’ die specifiek zijn voor Human Resource 
Management (HRM); 

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met het goed kunnen presentere van de cliënt aan de 
werkgever - op instrumenten die worden gebruikt door het bedrijf (HRM) en met respect voor de 
gezondheidssituatie van de cliënt (de kennis en vaardigheden die verband houden met diepgaand 
herkennen van verschillende beperkingen),  

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met het in kaart brengen van werkplekken om goed in te 
kunnen spelen op de  behoeften / barrières (HRM) van de cliënt, 

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met het kunnen bieden van steun voor werkaanpassing 
(coaching) en het scheppen van een ondersteunende werkcontext door opdrachtgever, 

 De kennis en vaardigheden die samenhangen met voortdurende ondersteuning nodig voor het 
behouden van het werk, blijvende motivatie door de cliënt, en aandacht voor de gezondheidssituatie 
van de cliënt. 

Het projectteam is overeengekomen dat het hele spectrum van KVC in relatie tot JC / B kan worden 
samengevat in vijf functionele categorieën van competenties die gelden voor alle stadia van het jobcoach 
proces, dat wil zeggen, ze kunnen worden beschouwd als transversale competenties. 
De nodige deskundigheid (kennis en vaardigheden) van JC / B moet betrekking hebben op de volgende 
gebieden: 
1. Training  
2. Coaching  
3. Arbeidsmarkt onderzoek en personeelszaken  
4. Gedragsanalyse 
5. Taak analyse  

 
Deze echte 'mix' van wetenschapsgebieden die betrokken zijn bij het kwalificatieproces van de JC / B, bevestigt 
dat dit beroep moet worden gebaseerd op een voldoende hoog niveau van initiële opleiding, die verder via een 
aantal specialisatie routes wordt voortgezet (misschien in een paar stadia van specialisaties). Zo moet het 
beginnen met niveau 6 (of 5e in een SCHE) van de kwalificatie overeenkomstig het EQF, en kan het doorgaan tot 
het 7e niveau, of misschien zelfs 8ste. 

 

3.2. JC/B competentie matrix 
Het projectteam heeft ook een voorstel voor een competentie matrix voorbereid voor de ‘Jobcoach aan mensen 
met een beperking’. Bij de ontwikkeling van het profiel gebruikten we het KVC (Kennis -Vaardigheden - 
Competenties) kader gedefinieerd door EQF en gerespecteerd door het ESCO systeem. Dit kader opent de 
mogelijkheid tot legalisering van het beroep JC / B, zowel op nationaal niveau en / of op Europees niveau. Het 
competentieprofiel van de JC / B wordt hier opgevat als 'beroeps specifiek ", aldus het omvat de vijf belangrijkste 
professionele en technische competenties die werden geïdentificeerd als relevant voor de JC / B kern kennis en 
vaardigheden, te weten: training coaching, arbeidsmarkt onderzoek en personeelszaken, gedragsanalyse en taak 
analyse.  
Zij vertegenwoordigen transversale competenties, betrokken bij het hele proces van coaching aangeboden aan 
de mensen met een beperking. Elk van de vijf functionele bevoegdheden moet nauwkeuriger worden 
gespecificeerd in de matrix, twee sub - competenties moeten worden toegevoegd aan elk van de 
hoofdcategorieën. Het projectteam wilde de competentie matrix niet te gedetailleerd maken, om de 
overzichtelijkheid en samenhang niet te veliezen. 

Samenvatting  
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Dit artikel geeft een overzicht van het voltooide Erasmus + project en een schets voor verdere stappen 
en activiteiten. Het Erasmus + project is gewijd aan een internationaal erkend kwalificatie profiel voor 
opleiding en training van Jobcoaches op Europees niveau. Dit rapport is gebaseerd op Product no 1, de 
eerste intellectuele inbreng door het projectteam geleverd, dat wil zeggen de 'Europese 
kwaliteitsnormen vastgesteld voor het vak JC / B'.  
 
Om het competentieprofiel voor JC / B verder te kunnen maken, zijn we begonnen met het ontwerpen 
van de functieomschrijving voor dit beroep door het analyseren van de mogelijke kwalificatie route / 
s, met inachtneming van de regels van het European Qualification Frames (EQF). 
 
Het competentieprofiel van de JC / B wat hier gepresenteerd wordt, wordt gedefinieerd in termen van 
KVC (Kennis, Vaardigheden en Competenties), die door het EQF worden aanbevolen. Zoals het EKK 
definities ook door ESCO zijn aangenomen - Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en 
beroepen Internet platform, ons voorstel zorgt voor de ontwikkeling van een plan voor de legalisatie 
procedure van de JC / D bezetting, zowel op nationaal als op Europees niveau. In de toekomst is het 
mogelijk ook voor de nieuwe kwalificatie in Europa via ESCO functionaliteiten verspreiden. 
 
Het projectteam doel was om te zoeken naar de meest geschikte manieren om ondersteuning van 
dergelijke programma's, zoals Erasmus +, in een poging om personen met een handicap 'vaardigheden 
overdraagbaarheid te verbeteren en op te nemen in de werkgelegenheid op de open markt. 
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