
1De Werkom Aanpak

 

Welkom bij Werkom!



Wat kun je verwachten?

De komende tijd ondersteunt Werkom je bij het vinden van werk dat 

bij jou past. Je volgt een stappenplan waarin jij zelf centraal staat. Het 

gaat per slot van rekening om jouw toekomst! Wij ondersteunen je met 

de volgende stappen:

Intake: kennismaking

Je start bij Werkom met een kennismakingsgesprek. Voor dit gesprek krijg je 

een uitnodiging per brief. Als voorbereiding op het gesprek krijg je per e-mail een 

vragenlijst, waarin je vragen beantwoordt over jouw persoonlijke situatie. 

In het kennismakingsgesprek kijken we samen naar jouw mogelijkheden voor 

het vinden van werk. Wat voor werk heb je gedaan? Welke opleiding heb je ge-

volgd? Wat zou je graag willen doen? En het belangrijkste: waar kunnen wij jou 

bij helpen? Tijdens dit gesprek krijg je ook informatie over Werkom.

3. Intakegesprek

Door casemanager 
of jobcoach

Start werk-
ontwikkelplan

Het intakegesprek kan ook digitaal



Werkontwikkelplan 

De eerste weken bij Werkom ga je aan de slag met het maken van je eigen 

Werkontwikkelplan. In je Werkontwikkelplan beschrijf je onder andere 

wat voor werk je zoekt en welke stappen je gaat zetten om daar te komen. 

Hiervoor hebben wij een programma van vier tot zes weken waarin je werkt en 

een training volgt. Het werken en de training helpen je om duidelijk te maken 

wat je doelen en mogelijkheden zijn. 

Werkleertraject

Als je Werkontwikkelplan klaar is, begin je met het werkleertraject. Je gaat 

drie maanden aan het werk en je doet werknemers vaardigheden en werkritme 

op. We stellen je in staat om certificaten te behalen om zo je kansen groter te 

maken. Dit kan bij Werkom of bij een ander bedrijf. 

Tijdens het werkleertraject vul je samen met jouw werkcoach een vragenlijst 

in en evalueer je het traject met jouw casemanager/ jobcoach. Als het nodig is 

bieden wij de mogelijkheid je werkleertraject te verlengen met drie maanden. 
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Werkcafé

Werkom heeft haar eigen Werkcafé. Dit is een plek waar je 

sollicitatietrainingen en workshops kunt volgen. Al tijdens je werkleertraject 

kun je aan de slag bij het Werkcafé. We helpen we je graag om je CV na te 

kijken, of om te oefenen voor een sollicitatiegesprek. Nadat je de training hebt 

gehad, word je begeleid bij het vinden van een passende baan. Natuurlijk staan 

we voor je klaar om te helpen bij het solliciteren.  

Meer info?

Als je vragen hebt over Werkom kun je bellen naar je casemanager of jobcoach. 

Of mail je vraag naar info@werkom.nl of bel ons via (0299) 469 369.

Wij kijken er naar uit om de komende tijd met je samen te werken! 

www.werkom.nl


