Werken met behoud van uitkering

Voorbereiden op het echte werk

Soms is het nog niet mogelijk om bij een gewone werkgever te werken.
Bijvoorbeeld omdat u geen of weinig (recente) werkervaring heeft. Het is dan
mogelijk om tijdelijk met behoud van uitkering te werken in een
werkervaringsplaats. Afhankelijk van uw situatie doorlopen we met u een
Arbeidsgroei- of Arbeidsfit-traject. Het doel hiervan is om uw afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen en de kans op het vinden van werk te vergroten.
Onze ervaring leert dat dit – mede afhankelijk van uw eigen inzet –
behoorlijk kansrijk kan zijn. In de eerste periode dat WerkSaam bestaat
hebben we al vele werkzoekenden via een werkervaringsplek naar een
betaalde baan kunnen begeleiden.

De werkervaringsplaats kunt u bij het

Arbeidsfit

leer-werkbedrijf van WerkSaam zelf

Een Arbeidsfit-traject zorgt ervoor dat u

doorlopen of bij een andere werkgever.

letterlijk fit blijft voor de arbeidsmarkt,

Hier doet u, in een periode van 3 tot

zodat u elk moment kunt uitstromen naar

maximaal 6 maanden, werkervaring op,

een betaalde baan. Indien nodig helpen

heeft u weer collega’s en een vast dag-

we u met uw CV en geven we u tips voor

ritme. Ondertussen wordt u begeleid door

het zelfstandig vinden van werk. Aan het

uw eigen coach en krijgt u de mogelijk-

einde van uw werkperiode krijgt u, als

heid tot het volgen van een praktische,

het wenselijk is voor uw volgende stap

complete mobiliteitstraining. Samen met

naar werk, een assessment.

uw coach bekijkt u wat u kunt en wat er
mogelijk verder te ontwikkelen is.
Doordat we u in een echte werksituatie
zien, weten we beter wat uw talenten en
wensen zijn en kunnen we samen op
zoek naar de juiste baan.

Arbeidsgroei
Bij een Arbeidsgroei-traject gaan we er
vanuit dat u nog een aantal stappen moet
maken voordat u bij een reguliere
werkgever aan de slag kunt. Uw
werkervaringsplek, veelal bij het Leerwerkbedrijf van WerkSaam, zorgt ervoor
dat u uiteindelijk weer aan het werk kunt.
Samen met uw ontwikkelcoach bekijkt u

Wat biedt het Leer-werkbedrijf
van WerkSaam?
In het Leer-werkbedrijf van WerkSaam
kunt u op verschillende afdelingen
werkervaring opdoen. Dit kan op de
verpakkingsafdeling, bij de postbezorging, catering, schoonmaak, maar
ook op één van de kantoorafdelingen van
WerkSaam. Zolang we u maar helpen bij
uw weg naar betaald werk. U leert
werkvaardigheden die u nodig heeft om
te kunnen werken in een bedrijf. Er is in
deze fase ook ruimte om te kijken wat u
nodig heeft om u verder te ontwikkelen

naar arbeid. Misschien heeft u specifieke
werkervaring nodig, of kunnen we u

Uitgangspunten Arbeidsgroei

bijvoorbeeld helpen met een

en Arbeidsfit

sollicitatietraining. U wordt hierin
begeleid door uw coach en de teamleider
van het Leer-werkbedrijf.

Mobiliteitstraining: 3-in-1
sollicitant

Om de werkervaringsplaats goed te
laten slagen, hebben we een aantal
uitgangspunten vastgesteld. Hiermee
bootsen we zoveel mogelijk een echte
werksituatie na en bent u dus beter

Je wilt met je sollicitatiebrief bij werk-

voorbereid op een echte baan.

gevers opvallen tussen de vele

-

U werkt minimaal 24 uur per

sollicitaties die ze krijgen. Maar hoe val je

week (incl.

op? En als je vervolgens wordt uitge-

training/workshops);

nodigd op een gesprek: hoe presenteer

-

Vrijwilligerswerk/inburgering is

en verkoop je jezelf dan? Tijdens de

geen reden om af te zien van

Mobiliteitstraining brengen ervaren

het traject;

trainers u, aan de hand van de ‘3-in-1-

-

U kunt, op hoge uitzonderingen

methode’, bij hoe u dit het beste kunt

na, geen dagen of tijden

aanpakken. De 3-in-1-methode leert u in

weigeren;

te zien dat u in het sollicitatieproces

-

Indien nodig wordt er, in

eigenlijk 3 mensen tegelijk bent: de

afstemming met uw coach,

personeelsmedewerker, de marke-

rekening gehouden met

tingmedewerker en de verkoper.

schooltijden (dit geldt alleen

Terwijl u aan het werk bent in uw

voor Arbeidsgroei);

Arbeidsgroei- of Arbeidsfit-traject, geven

-

U houdt zich aan de regels,

we u de gelegenheid om aan deze

zoals deze ook voor

training mee te doen. Aan het einde van

werknemers gelden:

de training krijgt u, indien gewenst, ook

-

De werkperiode is minimaal 3

de kans om een echt sollicitatiegesprek te

en maximaal 6 maanden. Bij

oefenen met een werkgever.

hoge uitzondering kan deze
termijn worden verlengd.

Algemene contactgegevens
Bezoek onze website of mail ons
www.werksaamwf.nl
info@werksaamwf.nl

Bezoek ons
WerkSaam Westfriesland
Dampten 26 1624 NR Hoorn

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Bel ons
(0229) 25 87 58
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Schrijf ons
WerkSaam Westfriesland
Postbus 566 1620 AN Hoorn

