Specialisme Arbeid
Voor wie
Voor professionals van sociale wijkteams, SoZa gemeente, UWV, RMC, scholen of vervolgopleidingen
die in aanraking komen met cliënten of leerlingen die (dreigen te) stagneren in hun loopbaantraject.

Inleiding
Meedoen in de samenleving staat of valt met het vergroten van kansen op scholing en werk.
Bent u op zoek naar handvatten die helpen om uitval te voorkomen en wilt u graag maatwerk bieden
om uw cliënten, werknemers of studenten met een (mogelijke) beperking te helpen succesvol te
presteren op de werkplek, school of opleiding? Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van uw cliënten
om realistische en haalbare doelen te stellen?
Specialisme Arbeid biedt de mogelijkheid van consultatie tot het doen van een gedegen onderzoek dat
inzicht en handvatten biedt voor u en uw cliënt als het gaat om advies op het gebied van school-,
loopbaan, capaciteit- of belastbaarheid.

Inhoud
Arbeidsdiagnostiek van MEE Friesland houdt in dat u gedegen onderzoek kunt laten verrichten naar de
praktische mogelijkheden voor scholing en werk van uw cliënten waarbij u een op maat gesneden
advies kunt verwachten.
Cliënt en opdrachtgever ontvangen een uitgebreid advies met een rapportage die handvatten biedt voor
verder perspectief op de arbeidsmarkt, op het werk, bij de stage of studie. Arbeidsdiagnostiek biedt u
ook mogelijkheden om aan te sluiten bij het niveau van functioneren en de interesses van uw cliënt om
plannen of interventies succesvol te laten verlopen. U krijgt meer inzicht in de specifieke competenties
van uw cliënt gekoppeld aan een arbeidsplek op maat. En het biedt u de mogelijkheid uit te zoeken
welke begeleiding op maat bij de uitvoering van het werk geboden kan worden, aanpassingen op de
werkvloer of bij de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van opleidingstaken.
De verschillende onderdelen zijn inzetbaar voor bijvoorbeeld VMBO leerlingen, jongeren vanaf 13 jaar
en volwassenen, voor stagiaires en werknemers vanaf 16 jaar, voor volwassenen met een taalbarrière
of taalachterstand, werknemers met beperkingen of belemmeringen op de arbeidsmarkt,
studenten/werknemers en uitkeringsgerechtigden met een beperking, cliënten met een fysieke
beperking of chronische ziekte, cliënten met een psychische beperking, werknemers met problemen
met het werk, jongeren en volwassenen met studieproblemen, jongeren met stageproblemen.

Mogelijkheden
•
•
•
•

consultatie
vraagverduidelijking
arbeidsdiagnostiek basis
arbeidsdiagnostiek compleet
• trajectbegeleiding
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