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ONTWIKKELEN&WERKEN

Het methodisch en didactisch wetenschappelijk onderbouwd programma voor sociale ontwikkelbedrijven.
Biedt perspectief door individuele praktische (erkende) leerroutes en passende banen voor kwetsbare doelgroepen. 

Ondersteund met volgsysteem Werkstap en businesscases voor werkgevers. 



Landelijke wetgeving en regionale ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat SW-bedrijven zich opnieuw 
moesten uitvinden. De urgentie is groot om bestaansrecht in de toekomst te behouden. Veel SW-bedrijven 
willen daarom transformeren naar hét (sociale) ontwikkelbedrijf voor alle doelgroepen en partners in de regio. 
PTC Werkstap ondersteunt ca. 50% van alle (sociale) ontwikkelbedrijven en is dé partner om die ambitie te 
realiseren.

ONTWIKKELEN&WERKEN
Ontwikkelen&Werken is een uniek modulair programma, is didactisch wetenschappelijk onderbouwd en 
wordt afgestemd per organisatie. Ontwikkelen&Werken biedt kandidaten perspectief op werk met individuele 
praktische (erkende) leerroutes. Dit doen we met passende banen voor kwetsbare doelgroepen, onderbouwd 
met een businesscase voor werkgevers. PTC Werkstap is specialist en sparringpartner en begeleidt (sociale) 
ontwikkelbedrijven om samen doelen te realiseren. Onze applicatie Werkstap ondersteunt hierbij.

Zoek je een oplossing voor je personele bezetting? PTC Werkstap is dé partner voor het uitvoeren van 
loonwaardemetingen en Functiecreatie adviezen bij werkgevers.



DIGITALE (ZELF)INSCHRIJVING
Met de digitale zelfinschrijving wordt zelfregie bij de kandidaat bevordert. De kandidaat ontvangt 
een uitnodiging en vult een vooraf vastgestelde vragenlijst in. De vragenlijsten worden afgestemd 
op de doelgroep om zelfredzaamheid te bevorderen. De consulent kan de voortgang volgen en 
heeft voor het intakegesprek inzicht in de situatie van de kandidaat. Eventuele begeleiding wordt 
geboden in periodieke groepssessies. Deze aanpak leidt tot een effectieve en doelgerichte intake 
met minder administratieve taken voor consulenten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de 
(zelf)inschrijving. We stellen met de klant vast voor welke doelgroepen de zelfinschrijving wordt 
ingezet en met welk doel. Op basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes 
gemaakt m.b.t. vraagtype en methode. Na het testen van de zelfinschrijving worden professionals 
getraind en gecoacht bij het toepassen van de zelfinschrijving.

Gemeente Leeuwarden:
‘Na de digitale zelfintake kunnen we 85% van de kandidaten al plaatsen op de juiste status. Hiermee 
verhogen we de servicegraad naar de inwoners en kunnen we efficiënter werken’.



EFFICIËNT INTAKEGESPREK
In deze stap wordt de huidige situatie met kandidaten besproken en aangevuld. Op basis hiervan 
wordt het plan van aanpak vastgesteld voor de kortste weg. Werkstap ondersteunt de 
professional hierbij met slimme selectietools voor interventies en erkende leerwerktrajecten 
o.b.v. passend werk. De professional kan collega’s, sociale partners en/of werkgevers koppelen 
voor de uitvoering van leefgebied activering en het ontwikkelen van werknemers- en 
vakvaardigheden. 
Kandidaten die rechtstreek naar werk kunnen, worden met de applicatie Jobport online begeleid 
bij oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt bij het richten, inrichten, verrichten en borgen van de intake module. 
We stellen vast:
• voor welke doelgroepen de intake wordt ingezet.
• voor welke kansrijke (uitstroom)profielen 
• welke certificeringsmogelijkheden mogelijk zijn.
• welke sociale afdelingen, partners en/of werkgevers worden ingezet bij de uitvoering. 

Op basis hiervan wordt het gewenste proces en producten/interventieboek geconfigureerd in 
Werkstap. Professionals worden getraind en begeleid tijdens het toepassen van de intake 
werkwijze.



ACTIVERING LEEFGEBIEDEN
Leefgebied activering wordt doelgericht ingezet bij wijkleren, dagbesteding en Werkfit trajecten.
Het leefgebied activeringprogramma is ontwikkeld in samenwerking met arbeidsmarktregio’s en 
gebaseerd op wetenschappelijke studies. Werkstap ondersteunt professionals bij leefgebied 
activering met:
• diagnose;
• knelpunten in de huidige situatie;
• plan van aanpak met interventies voor leefgebied activering;
• collega’s en/of sociale partners koppelen voor de uitvoering;
• kandidaten o.b.v. zelfredzaamheid ondersteunen bij oplossen van leefgebied problemen;
• voortgang monitoren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de aanpak voor 
leefgebied activering. We stellen met de klant vast welke leefgebieden relevant zijn en welke sociale 
partners worden betrokken voor de uitvoering. Het gewenste proces, leefgebieden, 
aandachtsgebieden en interventies worden geconfigureerd in Werkstap. Professionals worden 
getraind en begeleid bij de uitvoering.



WERKFIT ASSESSMENT

Ontwikkelbedrijven willen mensen goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en perspectief bieden 
op een passende baan. Zekerheden bieden aan werkgevers is hierbij een belangrijke 
succesfactor. Met het Werkfit Assessment worden deze zekerheden geboden in de vorm van een 
resultaatgerichte en methodische aanpak op werkgeverseisen. Werkfit profielen sluiten aan op 
HalloWerk, MBO werkprocessen en MKB Goedwerknemerschap. Hierdoor zijn diverse manieren 
van certificering mogelijk. Tijdens het assessment wordt vastgesteld of kandidaten voldoen aan 
vooraf vastgestelde werknemersvaardigheden en certificeringseisen. Op basis van de resultaten 
kunnen kandidaten gecertificeerd worden en kan de kortste weg naar werk worden vastgesteld.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt bij het inrichten van het Werkfit assessment voor jouw afdeling of 
locatie. Ons assessment draaiboek wordt gebruikt als leidraad om gedrag objectief te observeren 
op meerdere momenten. Samen stellen we vast wat de mogelijkheden zijn op de afdeling en 
wordt het assessment draaiboek voor je organisatie samengesteld. Op basis hiervan worden 
assessoren binnen je organisatie getraind, gecoacht en gecertificeerd. Met als resultaat een 
methodische aanpak voor het Werkfit assessment met certificeringsmogelijkheden. Waardoor 
kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen en er zekerheid wordt geboden aan werkgevers.



WERKFIT ONTWIKKELTRAJECTEN
De methodische werkwijze is gericht op kansrijke uitstroomrichtingen en werkgeverseisen. 
Werkfit trajecten sluiten aan op bijvoorbeeld HalloWerk, MBO werkprocessen en MKB 
Goedwerknemerschap. Hierdoor worden kandidaten doelgericht ontwikkeld en zijn er diverse 
certificering- en financiering mogelijkheden. Kandidaten worden gemotiveerd omdat er 
perspectief wordt geboden op werk. Dit omdat Werkfitte kandidaten sneller kansen krijgen bij 
werkgever door de bewezen vaardigheden met certificaten. 

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van (erkende) Werkfit
trajecten. Samen met onze klant stellen we vast wat kansrijke profielen zijn in de regio 
(Functiecreatie). PTC Werkstap ondersteunt ook bij certificering en financieringsmogelijkheden 
voor diverse doelgroepen. Werkfittrajecten worden samen met praktijkopleiders vastgesteld voor 
de afdelingen, waardoor eigenaarschap en intrinsieke motivatie toeneemt. 
Werkstap wordt geconfigureerd met ontwikkeltools, de certificeringmodule en 
rapportagemogelijkheden. Op basis hiervan worden professionals getraind in methodische 
arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider Praktijkleren. 
Coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen. 



WSW EN NIEUW BESCHUT TRAJECTEN
De visie van het sociaal ontwikkelbedrijf wordt vertaald naar een concrete werkwijze voor de 
verschillende afdelingen. De werkwijze is flexibel inzetbaar zodat deze past bij de diversiteit in 
afdelingen. Balans tussen productie- en ontwikkel- en doorstroomdoelen is hierbij belangrijk. 
Afdelingen worden door Werkstap ondersteund met (erkende) programma’s en leermiddelen op 
gebied van leefgebied activering, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Ook kan men 
de voortgang van ontwikkel- en doorstroomresultaten monitoren en rapportages en certificaten 
genereren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van methodische 
arbeidsontwikkeling en Functiecreatie. We ondersteunen bij het vaststellen en concretiseren van 
de visie op arbeidsontwikkeling. Ontwikkel- en doorstroomdoelen worden vertaald naar 
passende methodische werkwijzen voor arbeidsontwikkeling per afdeling. Certificering en 
financieringsmogelijkheden voor leerwerktrajecten worden vastgesteld en leermiddelen worden 
geselecteerd. Werkstap wordt geconfigureerd op basis van het gewenste proces en erkende 
leerwerktrajecten. Op basis hiervan worden professionals getraind in methodische 
arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider Praktijkleren. 
Coaching en intervisie worden ingezet om kwaliteit te borgen. 



EXTERN PRAKTIJKLEREN
Dé partner voor arbeidsontwikkeling in de regio. 
Dat is de ambitie van veel sociale ontwikkelbedrijven. Met Werkstap wordt deze ambitie concreet 
ingevuld omdat werkgevers gekoppeld worden aan (erkende) leerwerkprogramma’s. Hierdoor 
wordt het organiseren van praktijkleren voor werkgevers eenvoudig. Sociale ontwikkelbedrijven 
kunnen voortgang digitaal monitoren, werkgevers kunnen kandidaten gericht ontwikkelen met 
praktische tools én certificeren. 

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van praktijkleren en 
Functiecreatie. Samen met ons klant en werkgevers stellen we vast:
• wat de kansrijke uitstroom profielen en werkgeverseisen zijn. 
• wat de taakverdeling is tussen het sociale ontwikkelbedrijf en werkgevers.
• welke certificerings- en financieringsmogelijkheden ingezet kunnen worden. 
Met de praktijkopleiders worden (erkende) leerwerktrajecten en ontwikkeltools afgestemd 
waardoor eigenaarschap en intrinsieke motivatie toeneemt. 
Werkstap wordt geconfigureerd op basis van het gewenste proces, de erkende leerwerktrajecten, 
monitoring en rapportagewensen. Op basis hiervan worden professionals getraind in 
methodische arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider 
Praktijkleren. Coaching en intervisie worden ingezet om kwaliteit te borgen en verbeteracties te 
realiseren. 



PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKINGEN
Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en sociale ontwikkelbedrijven werken hierbij 
samen aan gemeenschappelijke doelen. Vanuit de ketengedachte wordt gebruik gemaakt van 
elkaars sterkte. De samenwerking betreft bijvoorbeeld:
• Ondernemersadvies over hoe bedrijfsresultaten te verbeteren door inclusief te ondernemen.
• Vaststellen van kansrijke profielen met perspectief op werk voor kandidaten (Functiecreatie).
• Mobiliseren van instroom vanuit P-wet, Pro, VSO, VSV, Nuggers, enz.
• Certificeringsmogelijkheden afgestemd op werkgeverseisen.
• Financieringsmogelijkheden efficiënt benutten waardoor trajecten mogelijk zijn voor alle 

kwetsbare doelgroepen in de regio.
• Organiseren van (erkende) werkfit trajecten voor alle doelgroepen.
• Faciliteren van praktijkleren bij werkgevers.
De regionale rol van sociale ontwikkelbedrijven wordt hierbij concreet ingevuld in de gehele keten 
van werkfit tot LevenLangLeren bij de werkgever. 

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt door ondernemers, ontwikkelbedrijven, onderwijs en overheid te 
verbinden vanuit de ketensamenwerking gedachte. We initiëren samenwerking met inzet van 
subsidiemogelijkheden en begeleiden workshops waarbij de huidige en gewenst werkwijze wordt 
vastgesteld. Professionals worden door PTC Werkstap getraind en gecoacht. Ook ondersteunen 
wij in de uitvoering met loonwaardemetingen en Functiecreatie workshops.



WERKGEVERSDIENSTVERLENING
Is gericht op het realiseren van bedrijfsdoelen door inclusief te ondernemen. Werkgevers worden 
hierbij ondersteund door het sociale ontwikkelbedrijf door bijvoorbeeld:
• Functiecreatie o.b.v. bedrijfsdoelen met businesscase.
• praktijkleren en LevenLangLeren faciliteren en jobcoaching.
• Certificering van kandidaten en praktisch opgeleid personeel.
• Register praktijktraining en ondersteunende ontwikkeltools.
• Loonwaardemetingen en loonkostensubsidie.
• Kandidatenetalage voor werkgevers.
• Financieringsmogelijkheden voor praktijkleren en werkfit trajecten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de 
werkgeversbenadering. Samen stellen we vast hoe de werkgeversdienstverlening wordt versterkt met 
Functiecreatie, praktijkleren, certificering, uniforme loonwaardebepaling, financiering vanuit de 
ketengedachte en erkende leerwerktrajecten. Nadat dit is vastgesteld worden professionals getraind en 
gecoacht. PTC Werkstap kan ook ondersteunen in de uitvoering met loonwaardemetingen en 
Functiecreatie workshops.

Door gebruik te maken van Jobport kunnen werkgevers geschikte kandidaten vinden voor vacatures. Dit 
op basis van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten. Daarbij kunnen werkgevers en 
kandidaten met elkaar in contact komen. 
Dit leidt tot minder tussenstappen, meteen een goede match.



DIGITAAL ZELF SOLLICITEREN
Voor kandidaten die direct kunnen solliciteren op vacatures wordt o.a. Jobport ingezet.
Jobport ondersteunt kandidaten in het sollicitatieproces. Centraal staan de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan 
ik’ en ‘wat wil ik’. Antwoorden op deze vragen worden vertaalt naar kansrijke beroepen en vacatures op 
de arbeidsmarkt. Hij of zij kan dus meteen aan de slag. Ook werkgevers kunnen zien welke kandidaten 
passen op vacatures. Dit op basis van selectie van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten. 
Bovendien kan je via Jobport werkgevers en kandidaten met elkaar in contact brengen. Dit leidt tot 
minder tussenstappen, meteen een goede match.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de re-integratieproces. 
We stellen met de klant vast op welke manier men kandidaten wil ondersteunen bij het solliciteren. Op 
basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes gemaakt m.b.t. de methode en applicatie 
inrichting. Na het testen van het proces worden professionals getraind en gecoacht.


