Volwaardig
aan de
slag!
en van werk
Heb je ondersteuning nodig bij het vind
pen!
dat bij je past? Sterk in Werk kan je hel
www.stichtingsterkinwerk.nl
Kijk voor meer informatie op

Volwaardig aan de slag!
werk
Heb je ondersteuning nodig bij het vinden van
dat bij je past? Sterk in Werk kan je helpen!

Bij Sterk in Werk krijg je een persoonlijke begeleider, die samen met jou
aan de slag gaat. Jij staat centraal. Maatwerk dus! Wat kun je? Wat wil
je? Bij Sterk in Werk krijg je elke dag een nieuwe kans.
Graag nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek op één van onze
locaties. Neem snel contact met ons op of lees eerst even op je gemak
door wat Sterk in Werk voor je kan doen.

“Ik kan
mijn jobcoach
altijd bereiken als
ik vragen heb, dat is
wel chill.”

“Ik voel
me hier begrepen
en er wordt naar
me geluisterd.”

Wat doet Sterk in Werk?
Als jij en je persoonlijke begeleider het eens zijn over je toekomstplan,
gaan we aan de slag. Met leren werken. Of al werkende leren. Het doel van
Sterk in Werk is om voor jou de best passende werkplek te vinden.
Dit kan zijn op een stageplek, in een betaalde baan, als vrijwilliger of een
plek in de dagbesteding. In elk geval een plek die aansluit bij de dingen die
jij interessant vindt, waarbij je werkzaamheden uitvoert waar jij goed in bent.
Daarbij zoeken we ook samen naar een plek waar je gedurende langere tijd
aan de slag kunt, zodat je je kunt blijven ontwikkelen. De jobcoaches van
Sterk in Werk begeleiden je niet alleen op weg naar de juiste werkplek, maar
blijven je daarna ook begeleiden. Tenminste, als je dat prettig vindt.
We hebben ook een Beroepsinteressetest om achter je interesse te komen
als je nog niet precies weet wat je graag wilt doen. Daarnaast bieden we
een VCA Basisopleiding Veiligheid, zodat je je kansen op werk waarvoor dit
certificaat vereist is, vergroot.

Waar zitten we?

oxtel, Den Bosch,
B
in
en
tt
zi
en
or
Onze kant
e zijn
en Sittard maar w
Eindhoven, Breda
.
en Limburg actief
door heel Brabant

Den Bosch
Breda

Boxtel
Eindhoven

Sittard

Sterk in Werk
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
info@sterkinwerk.koraalgroep.nl
www.stichtingsterkinwerk.nl
Meer informatie
Heb je vragen over Sterk in Werk, dan kun je contact opnemen met:
Anja Beelen of Corine van Bragt T (0411) 65 24 81 F (0411) 65 23 04

