Ons aanbod:

Begeleiding en jobcoaching bij
autisme, ad(h)d en niet aangeboren
hersenletsel

In ons werkgebied Noord/West Veluwe, Zwolle,
Nijmegen, Flevoland en Utrecht bieden wij:
Individuele begeleiding:

Wat wij doen:
Coaches Plus biedt levensbrede begeleiding en
jobcoaching aan gemiddeld- tot hoogbegaafde
jeugdigen en volwassenen, die te maken
hebben met het autisme spectrum, ad(h)d en/
of niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat wij vinden:
Coaches Plus vindt dat regie over het eigen
leven voor ieder mens bepalend is voor succes.
Voor wat je doet, ben je zelf verantwoordelijk.
En: Leven met autisme / ad(h)d / NAH is leven
met “anders zijn”. Dit “anders zijn” heeft vooren nadelen voor de persoon zelf en voor de
sociale omgeving.

Wat wij willen:
Coaches Plus wil door middel van haar
begeleiding een bijdrage leveren aan een
proces van integratie en acceptatie van
mensen die te maken hebben met autisme,
ad(h)d en NAH. Wij bieden begeleiding in de
ontdekkingstocht naar inzicht in kwaliteiten en
in valkuilen. Coaches Plus ondersteunt hiermee
het proces van ontwikkeling en groei.

Wie wij zijn:
Coaches Plus bestaat uit zelfstandig werkende
professionele coaches en therapeuten, allen in
het bezit van een kwaliteitskeurmerk. Wij
begeleiden mensen die te maken hebben met
autisme, ad(h)d en/of NAH. Door ons te
verenigen zijn wij in staat om onze
deskundigheid gericht en op maat in te zetten
op basis van de vraagstelling. Ook kunnen wij
op deze manier elkaar inspireren en helpen te
ontwikkelen. Tot slot kunnen we elkaar
vervangen zodat de zorg gegarandeerd blijft.

Folder Coaches Plus U.A.
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•

•
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praktische ondersteuning;
psychosociale begeleiding;
sociale ondersteuning;
woonbegeleiding;
begeleiding bij leerproblemen;
begeleiden bij gezinsproblemen;
administratieve ondersteuning;
levensloopbegeleiding;
vergroting zelfredzaamheid;
verbetering vrijetijdsbesteding;
aanleren van vaardigheden (sociaal,
communicatief, praktisch);
ondersteuning bij school/studie;
begeleiding in het leren plannen en organiseren.

Jobcoaching (en re-integratie):
Ondersteuning bij het zoeken naar werk en/
of begeleiding op de werkplek.
Training op maat:
informatie via: info@coachesplus.nl.

Aanmelden:
Aanmelden voor (job)coaching kan via:
•
•
•

de telefoon: 06 - 233 981 46;
het aanmeldformulier op www.coachesplus.nl;
de email: info@coachesplus.nl.

Kosten:
Het kennismakingsgesprek is gratis. Voor
jobcoaching gelden de UWV tarieven. Tarieven
voor studiebegeleiding en zakelijke of
particuliere tarieven verstrekken we op
aanvraag.

Vergoedingsmogelijkheden:
Individuele begeleiding: Vanuit de WMO kan
een indicatie worden afgegeven. Coaches Plus
kan helpen bij de aanvraag van de indicatie.
Jobcoaching: Er is vergoeding mogelijk via de
werkgever, de verzekeraar of het UWV.
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