
Cliënt hee  behoe e aan (vergroten van) inzicht in de 
wensen, mogelijkheden en het perspec ef ten aanzien 
van werk.

STAPPENPLAN 

IBASS levert specialis sche begeleiding op maat 
aan mensen met een Au sme Spectrum Stoornis 
(ASS) op weg naar maximale zelfstandigheid. 
Daarbij kunnen alle levensgebieden aan de orde 
komen, ook werk en opleiding.  

Oriënta efase Ac verend Werk is een eerste 
stap op weg naar werk. Het kan ingezet worden 
in een aantal gemeenten in Gelderland vanuit 
de WMO, om te starten met onderzoeken  
welke opleiding of werk bij je past. Voor dit 
traject worden coaches van IBASS ingezet. 
Diverse instrumenten kunnen worden gebruikt 
om vaardigheden en wensen inzichtelijk(er) te 
maken.  

Dit kortdurende traject wordt afgesloten met 
een schri elijk advies over een passende 
werkplek en/of werkveld, opleidings-
mogelijkheden en te nemen vervolgstappen. 

Eigen talenten, 
kwaliteiten en ervaring 1 
Het perspec ef op werk2 
Een passende werkplek 3 en/of werkveld 

Opleidingsmogelijkheden 4 
De eerste aanzet voor het CV 5 (opbouw por olio) 

0318 668 033 

CONTACT 

info@ibass.nl 
www.ibass.nl 

VOOR WIE? 

Stappenplan van het Ac verend Werk traject bij IBASS 

Cliënt (van 16 tot aan pensioenlee ijd) hee  grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en wil ondersteuning om  
een bijdrage te kunnen leveren/te kunnen werken. 

• Trajectduur is kortlopend, ± 3 maanden 

• Het omvat persoonlijke begeleiding van 
de cliënt die is gericht op het geven van 
het beoogde inzicht en advies 

• De persoonlijke begeleiding wordt 
gegeven door een professional op 
minimaal HBO-niveau 

• Het advies vindt plaats in afstemming  
met de WMO consulent van de eigen 
gemeente en de uitkerende instan e 

• Het advies wordt samen met cliënt 
opgesteld (schri elijk) en door of met 
toestemming van cliënt aan WMO 
consulent verstrekt 

WELKE GEMEENTEN DOEN MEE? 

Meer info? Neem contact op of bekijk onze website 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, 
Overbetuwe, Renkum, Rheden, 

Roozendaal, Wageningen, 
Westervoort, Zevenaar www.ibass.nl 

ORIËNTATIE ACTIVEREND WERK 

UITGANGSPUNTEN 


