Word WerkFit met ChainWorks
Het ontwikkelen van je talent is belangrijker dan het ontwikkelen van je zwakke kanten

www.chainworks.nl/uwv

Word WerkFit met ChainWorks
Heb jij een WaJong, WIA, WGA, of ZW uitkering, wil je aan het werk
en is de stap om aan het werk te gaan nu nog (net) te groot? of
heb je geen goed beeld bij jouw mogelijkheden om aan het werk te
gaan?
Dan is een traject WerkFit maken waarschijnlijk iets voor jou!

Wat kunnen we samen gaan doen?

Voor iedere deelnemer maken we na een kennismakingsgesprek een traject op
maat, gericht op jouw wensen en mogelijkheden. Samen met jou en het UWV
bepalen we hoe lang het traject duurt, hoeveel begeleidingsuren er toegekend
worden en wat de doelstelling van het traject is.

Hoe ziet een traject er uit?

Het traject is een soort menukaart en samen kiezen we de onderdelen die jou het
meest gaan helpen. Onderdelen van het menu kunnen zijn:
Verbeteren persoonlijke effectiviteit
Empowerment - Versterken fysieke fitheid - Assertiviteit
Mentale kracht - Omgaan met tegenslag
Versterken werknemersvaardigheden
Structuur bieden - Begeleiding bij scholing - Arbeidsritme opdoen
In kaart brengen van je plaats op de arbeidsmarkt
Loopbaancoaching - Interesses en drijfveren - Beroepskeuzeadvies
Netwerken - Beroepenorientatie

Hoe aanmelden?

Drie mogelijkheden!
1. Pak de telefoon en bel naar 06-46962158 en we maken een afspraak.
2. Vul het formulier in op www.chainworks.nl/uwv en wij nemen contact met je
op.
3. Vraag bij je contactpersoon van het UWV om een traject bij ChainWorks.
WerkFit maken is een dienst die wij in opdracht van het UWV uitvoeren. Zij bepalen of het traject ingezet mag worden. Jij mag kiezen en de voorkeur voor ons
uitspreken.
Na WerkFit met ChainWorks kan je weer op zoek naar werk, eventueel met behulp
van een scholing of een Naar werk re-integratietraject.

Waarom ChainWorks?

ChainWorks is gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei en heeft veel contacten met sectoren, bedrijven en in netwerken van bedrijven.

Meer informatie
Neem contact op met
Mark van Roemburg

06-46962158
mark@chainworks.nl
085-4016541

ChainWorks is een handelsnaam van NewWayz BV.

