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Onze passie kent geen beperkingen

Altijd 
passend werk 
voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt 

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met

PSW Werk
Charles de Gaullestraat 21
6049 HB Roermond

Postbus 420
6040 AK Roermond 20
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"Ik wilde heel graag een administratieve baan. De 
gemeente riep de hulp van PSW Werk in. Mijn 
trajectbegeleider liet mij eerst stage lopen om een 
goed beeld van mij te krijgen. Ik werk heel secuur, 
maar daarom niet snel. Nu werk ik drie ochtenden in
een groot bedrijf. Ik ben blij met mijn baan en collega’s. 
En door mijn werk ben ik ook als persoon gegroeid!" 
Merel Bos, administratief medewerker 
Maco Customs Service B.V. 

Zo zelfstandig mogelijk  
Iedere werknemer en elk bedrijf is uniek. Daarom hebben wij iedere dag met andere uitdagingen, dromen en talen-
ten te maken. Het vinden van een passend antwoord zit in het bloed van onze medewerkers. Hoe we dat doen?
Door net dat ene stapje extra te zetten en ook echt te doen wat we beloven. Ons doel is dat werknemers zo zelf-
standig mogelijk werken. Maar wij zijn aanwezig daar waar het nodig is. We ondersteunen werknemers, werkgevers
en verwijzers. Zo kunnen wij samen iedereen een eerlijke kans bieden. 

Participatieladder
Wij werken op basis van de participatieladder die aangeeft in
welke mate iemand zelfstandig kan werken. 



"De start was spannend, maar ik ben door de jobcoach en
mijn collega’s goed geholpen. Ik voel me nu helemaal thuis in
de bakkerij. Ik word behandeld zoals alle andere werkne-
mers, dat is fijn. Ik voel me sinds ik hier werk veel fitter, heb
meer energie, ben opener geworden en heb leuke mensen
leren kennen. Ik ben trots dat ik nu betaald werk heb. Dat
voelt als een extra waardering."
Jill van Loon, blij in bakkerij ’t Mikpuntj  

Samen
bereiken we meer
PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij het vinden en behouden van een baan. Tevens ondersteunen
we hierbij werkgevers en verwijzers. We werken nauw samen 
met gemeenten, UWV, sociale werkplaatsen, onderwijs en diverse 
buurtinitiatieven. Samen hebben we veel meer mogelijkheden om
iedereen passend werk te bieden.

De juiste match 
Samen met een werknemer wordt gekeken wat bij hem
of haar past. Wat zijn de wensen? Wat zijn de talenten
en waar liggen mogelijkheden? De een kan behoorlijk
zelfstandig werken, de ander heeft meer begeleiding
nodig. Dat kan individueel of in een groep zijn, betaald
of onbetaald. Onbetaald werk betekent niet voor niks!
Een werknemer kan er veel van leren en wellicht door-
groeien. Bovendien is het leuk om de handen uit de
mouwen te steken. 

Begeleiding op de werkplek
Als er een passende werkplek is gevonden, blijven we
persoonlijke begeleiding bieden. Op welke manier
hangt af van wat de werknemer nodig heeft. Er worden
afspraken gemaakt over hoe vaak en wanneer de 
jobcoach langskomt en of er extra training nodig is.
Daarnaast wordt er binnen het bedrijf een collega 

gezocht (de co-worker) die wat extra ondersteuning
biedt bij vragen of problemen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
PSW Werk onderscheidt zich van andere re-integratie-
en bemiddelingsbedrijven door de duurzame begelei-
ding. Dat betekent begeleiding voor werknemers op de
werkplek. Maar ook het ondersteunen, ontzorgen en
adviseren van verwijzers én werkgevers. Er kunnen 
verschillende redenen zijn om als bedrijf te kiezen 
voor één of meerdere werknemers via PSW Werk. 
Een ervan is maatschappelijk verantwoord onderne-
men: mensen een kans  geven om hun afstand tot de
arbeidsmarkt te overbruggen. Veel werkgevers weten
al hoe gemotiveerd werknemers van PSW Werk vaak
zijn en dat zij een positieve invloed op de sfeer in het
bedrijf hebben. 

Werkplekken
We bieden tal van werkplekken in Limburg. Iedereen heeft
immers verschillende interesses. Daarom werken we
samen met verschillende soorten bedrijven in verschil-
lende branches. Zo zijn er werkplekken in een fabriek of bij
een groenvoorziening, maar ook bij de gemeente, in een
ziekenhuis of restaurant zijn er tal van mogelijkheden.

"Ik zie het als maatschappelijke plicht om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te
bieden. Mijn team en de artsen ook. PSW Werk heeft
ons goed voorbereid en begeleid. We hebben samen
een passend takenpakket samengesteld. Nu, enkele
jaren later, zijn onze afdelingsassistenten van PSW
Werk niet meer van de afdeling weg te denken."
Anja Dings, teamleider Laurentius Ziekenhuis

PSW Werk
... begeleidt de werknemer en de co-worker
... ontzorgt de werkgever en de verwijzer
... zoekt altijd naar de juiste match
... verzorgt het papierwerk
... is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving
... biedt innovatieve, betaalbare en duurzame oplossingen


