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Leergang Interne Jobcoach – Elan Training  
 

Inleiding 

Met de Wet Banenafspraak zal het aantal organisaties, dat mensen met een arbeidsbeperking 

aanneemt, alleen maar toenemen. Deze wet verplicht werkgevers immers om een deel van hun 

personeel te laten bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking. In tegenstelling tot wat veel 

organisaties denken is het inzetten van deze medewerkers goed mogelijk. Een vereiste is echter dat 

een goede match bestaat tussen de betreffende medewerker en de werkplek. Inzicht in de 

beperkingen en kwaliteiten van de medewerker met een arbeidsbeperking is nodig om voor hem een 

passende werkplek te vinden binnen de eigen organisatie. De interne jobcoach speelt hierin een 

cruciale rol! 

 

 
 

 

 

Vervul jij binnen jouw organisatie de functie van interne jobcoach of doe je dit naast je huidige 

functie? Doe je dit door niet alleen uit te gaan van de beperkingen van een medewerker, maar juist 

ook van zijn kwaliteiten en talenten? Alleen dan kun je adequate begeleiding bieden om een juiste 

werkplek voor de desbetreffende medewerker te vinden, te creëren en te behouden. Het kan gaan 

om laaggeschoold werk, maar ook om specialistische taken voor mensen met psychische of fysieke 

klachten, een licht verstandelijke beperking of statushouders.  

Naast het coachen van de medewerker zelf, is vaak ook coaching voor en advies aan de werkgever en 

collega’s nodig. Zijn dit de uitdagingen waar je voor staat en wil je jezelf hierin verder ontwikkelen? 

Dan is de Leergang Interne Jobcoach van Elan Training bij uitstek geschikt voor jou!  

Voor wie? 
De leergang is bedoeld voor alle professionals die binnen een organisatie de rol of functie hebben om 
mensen met een beperking te begeleiden bij het vinden en behouden van passend werk. Het gaat 
hierbij om bijvoorbeeld werkbegeleiders, werkmeesters, HRM-medewerkers, teamleiders,  
supervisors en medewerkers die jobcoach-gerelateerde taken uitvoeren. 
Als interne jobcoach ben je verantwoordelijk voor de duurzame plaatsing en begeleiding van de 

medewerker met een arbeidsbeperking binnen jouw organisatie. Je voert zowel organisatorische, 

coachende en begeleidende werkzaamheden uit. Je haalt energie en voldoening uit het realiseren 

van een juiste match tussen medewerker en werkplek. Jouw inzet levert een grote meerwaarde op 

voor zowel de medewerker als de organisatie.  

Toelatingseisen 
De leergang is vormgegeven op mbo+ niveau en vereist tenminste een werk- en denkniveau op 
niveau 4. Daarnaast vindt Elan Training het noodzakelijk dat je, gedurende de leergang, minimaal één 
medewerker met een arbeidsbeperking tenminste 4 uur per week begeleidt. 
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Startdata  
Voor de startdatum van de eerstvolgende leerging interne jobcoach, zie: 

https://www.elantraining.nl/aanbod/leergang-interne-jobcoach/  

Materiaal 
Gedurende de leergang krijg je toegang tot “Elan Learning”, de digitale leeromgeving van Elan 
Training. Daarnaast ontvang je een lesmap met alle benodigde literatuur en artikelen.  
 

Studiebelasting  

De studiebelasting in totaal bedraagt: 48 contacturen + 42 zelfstudie-uren + 64 praktijkuren = 154 
uur. De verdeling van de studielast is opgenomen in het programmaoverzicht. De leergang bestaat 
uit 6 lesdagen. Als voorbereiding wordt van de deelnemer verwacht dat hij de aangegeven literatuur 
of lesstof bestudeert. Na afloop van elke lesdag volgt er een beroepsopdracht. Met uitzondering van 
lesdag 6, deze wordt afgesloten met mini-presentaties.  

 
Resultaat 
Aan het eind van de leergang: 

• heb je inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als interne jobcoach; 

• ben je in staat om de methodiek Supported Employment toe te passen; 

• heb je kennis van de diverse doelgroepen waar een interne jobcoach mee te maken krijgt;  

• heb je kennis en inzicht in de meest voorkomende psychische beperkingen van de doelgroep;  

• kun je interculturele communicatie toepassen bij het begeleiden van statushouders;  

• kun je een intake en assessment uitvoeren met aandacht voor mogelijkheden en diverse 

leefgebieden van een kandidaat;  

• kun je op basis van een werknemers- en werkplekprofiel een effectief matchingsprofiel 

opstellen;  

• ben je in staat om kandidaten met ziekte of beperking individueel gerichte werkinstructies te 

geven;  

• kun je jouw coachstijl aanpassen aan de kandidaat, werkgever en collega’s; 

• kun je aspecten van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen toepassen in 

de begeleiding van een kandidaat;  

• ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving (o.a. Wajong) en relevante 

instrumenten zoals  loonwaarde-meting ;  

• kun je een kandidaat feedback geven op zijn functioneren en ontwikkeling;  

• kun je jouw eigen rol als interne jobcoach goed uitleggen binnen je eigen organisatie.  
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Certificering 
Na het voldoende afronden van de leergang ontvang je als deelnemer het certificaat Leergang 

Interne Jobcoach op mbo-niveau. Dit certificaat geeft je de mogelijkheid tot registratie bij de NVS. 

NVS-registratie en Subsidie Interne Jobcoaching UWV  
Na afloop van deze leergang kun je je registreren in het register van de NVS – Nederlandse 

Vereniging voor Support. Voor de registratie- en lidmaatschapsvoorwaarden, zie: 

https://www.nationaaljobcoachregister.nl/aanmelden-als-jobcoach 

Bij de aanvraag subsidie interne jobcoaching van het UWV kan deze leergang Interne Jobcoach van 

Elan Training ook worden opgenomen als gevolgde training voor de begeleider, zie: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-subsidie-voor-interne-jobcoach.aspx 

 
Trainers 

De leergang wordt verzorgd door gekwalificeerde trainers met veel ervaring in coaching en 
begeleiding. Tevens hebben zij ervaring met (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking. De 
leergang wordt gegeven door een vaste trainer en gasttrainers op specialistische onderdelen.  
 

Locatie 
De leergang interne jobcoach wordt verzorgd op één van de opleidingslocaties van Elan Training. De 

groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. De leergang interne jobcoach kan ook 

incompany worden aangeboden.  

Kosten 
De kosten voor de leergang bedragen € 1.975,- per deelnemer (vrij van BTW), inclusief 

studiematerialen, toegang tot de digitale leeromgeving ‘Elan Learning’, koffie, thee en lunches. Wil je 

meer weten over de leergang interne jobcoach? Neem dan contact op met Elan Training.  

Doorstuderen 
Na het positief afronden van deze leergang heb je de bagage om gemakkelijk in te stromen in de 

erkende allround jobcoachopleiding van Elan Training op hbo-niveau. Na deze opleiding heb je de 

mogelijkheid je te laten registreren als Noloc erkend jobcoach, zie: https://www.noloc.nl/noloc-

register-jobcoach voor de reguliere erkenningsprocedure.  

Daarnaast biedt Elan Training diverse bij- & nascholingstrainingen, bijvoorbeeld de training 

Motiverende Gespreksvoering of ‘Wet – en Regelgeving Sociale Zekerheid’. Kijk op de website voor 

meer vervolg- en verdiepingsmogelijkheden.  

 

 

Contact:  

Elan Training B.V.   |   Postbus 105    |   5660 AC Geldrop  

 076-5611530    |     info@elantraining.nl    |    www.elantraining.nl 

https://www.nationaaljobcoachregister.nl/aanmelden-als-jobcoach
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-subsidie-voor-interne-jobcoach.aspx
https://www.noloc.nl/noloc-register-jobcoach
https://www.noloc.nl/noloc-register-jobcoach
https://www.elan-training.nl/programma-aanbod-van-elan-training/

