Hoe gaan
wewerken?
Persoonlijke begeleiding

wewerken
op weg naar werk

Voor wie zijn we er?
Wewerken is er voor
mensen die extra
begeleiding en
ondersteuning nodig
hebben bij studeren,
werken en participatie.
Uitgaan van wat je in je hebt
vormt de basis van ons plan.
Na aanmelding volgt een
uitgebreide intake. Aan de
hand van een checklist en jouw
persoonlijke doelen en
behoeften stelt je coach samen
met jou een coaching plan op.
Onderdeel van de intake is een
vragenlijst waarmee je
kernkwaliteiten in beeld
worden gebracht.
Het doel daarbij is dat je met
een deskundige planning en
training uiteindelijk kunt
uitstromen naar (betaald) werk.

Persoonlijke
Begeleiding
Een persoonlijk
begeleider/coach helpt
je gedurende het traject
om te werken aan jouw
kennis, competenties,
vaardigheden en
werkhouding.
Om de voortgang van
jouw doelen bij te
houden, wordt alles
vastgelegd in een
portfolio.

wewerken

Studie en het vergroten
van je kennis.
We richten ons op een breed
pakket binnen het vakgebied
van ICT zoals Netwerkbeheer,
HTML, CSS en Photoshop,
maar bieden ook kennis van
Word, Excel, Powerpoint,
Nederlands, Engels,
rekenen en
ondernemersvaardigheden.
Daarbij richten we ons niet
alleen op lessen en
vakken maar ook op
groepsprojecten zodat jij je
kennis en ervaring zo breed
mogelijk kunt vergroten.

Netwerk
Wewerken maakt gebruik van
een netwerk van bedrijven en
organisaties in de regio
Arnhem. Als zich een passende
werkplek voor je aandient
kunnen we vervolgens helpen
bij het opstellen van
persoonlijke doelen en
wensen, kwaliteiten
en werkgerelateerde
competenties.
Op deze manier verloopt
de bemiddeling naar een
betaalde baan zo
effectief mogelijk.

Vragen?
Neem contact op!
Het kan zijn dat je
ondanks de informatie in
deze brochure nog
vragen hebt of dat je
meer informatie wilt.

Contact
www.wewerken.nl
info@wewerken.nl
06 - 81156173

Aarzel dan niet
contact met ons op te
nemen om nadere
informatie op te vragen.
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