informatie over wewerken

Hoe gaan wewerken?
Voor wie?

Re-integratie

Wewerken is er voor mensen die
extra begeleiding en ondersteuning
nodig hebben bij studeren, werken en
participatie.

Heb je een afstand tot de arbeidsmarkt
en wil je (weer) aan het werk? Ben je op
zoek naar een passende betaalde baan
en heb je daar nog wat steun en kennis bij
nodig? Bij wewerken gaan we samen met
je aan de slag en helpen we je verder.

wewerken is er voor (jong) volwassenen
vanaf 18 jaar tot aan pensioenleeftijd die
willen participeren en hierbij ondersteuning
nodig hebben.
Ze zijn niet zelfstandig in staat om
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk uit te voeren.
Om wie het ook gaat of wat de beperkingen
of belemmeringen ook zijn, we zijn er
om mensen weer zelfstandig te laten
participeren in de maatschappij.
Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht en
kijken samen waar de mogelijkheden liggen.
Samen werken we ernaartoe dat de cliënt zo
snel mogelijk de regie over zijn/haar eigen
leven pakt en weer zo zelfstandig mogelijk
deel kan uitmaken van de maatschappij.

Re-integratie gaat om mensen die op
zoek zijn naar betaald werk en weer willen
deelnemen aan de maatschappij. Samen
kijken we welke functies en banen geschikt
zijn en hoe we eventuele belemmeringen
weg kunnen nemen.
Welke kennis en vaardigheden heb je dan
nog nodig? We bieden begeleiding bij het
vinden van een baan, maar bijvoorbeeld
ook als je weer gaat solliciteren. En heb je
eenmaal een passende baan gevonden?
Ook dan zijn wij er voor je wanneer je
ondersteuning nodig hebt om succesvol te
kunnen blijven functioneren in die baan.

Wij zijn ook aangesloten bij Activerend Werk.
Kijk op www.wewerken.nl of www.activerendwerk.nl

Bezoek voor meer informatie onze website: www.wewerken.nl

Kennis
wewerken biedt hulp bij het verder
ontwikkelen van je kennis op het gebied
van ICT zodat jij je deze zo breed mogelijk
kunt vergroten.

samen
Projecten
We bouwen websites en bieden
ondersteuning op gebied van kleinschalige
IT projecten aanondernemingen en
organisaties. Plezier in het samenwerken en
met andere cursisten werken aan een
concreet doel zorgen voor aanvullende
ontwikkeling van je competenties en bieden
ervaring die je in je latere baan ook zult
kunnen gebruiken.

De lesstof kun je op je eigen tempo bij ons
oppakken en we begeleiden je erbij om je
kennis vervolgens ook toe te
kunnen passen in projecten.
Daarnaast kan je bij wewerken ook
vakken volgen zoals Nederlands, Engels,
rekenen en ondernemingsvaardigheden.

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 werk
gerelateerde competenties.
Op deze manier verloopt de bemiddeling
naar een (betaalde) baan zo effectief
mogelijk.

Coaching

Na aanmelding volgt een uitgebreide
intake. Aan de hand van een checklist en
jouw persoonlijke doelen en behoeften stelt
je coach een coaching plan op.
Onderdeel van de intake is een vragenlijst
waarmee je kernkwaliteiten in beeld
worden gebracht. Om de voortgang van
jouw doelen bij te houden, wordt alles
vastgelegd in een portfolio. Je coach is er
voor vragen, maar ook voor meer inzicht in
je mogelijkheden en problemen.

Het kan zijn dat je ondanks de
informatie in deze brochure nog
vragen hebt of dat je meer
informatie wilt.
Aarzel dan niet contact met ons op te
nemen om nadere informatie
op te vragen.

06 - 81156173

info@wewerken.nl
www.wewerken.nl
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