
Samen werken
aan werk

U wilt sociaal inclusief ondernemen. Maar hoe begeleidt u 
een nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking?  
Met deze training ben u er helemaal op voorbereid.

Mentorwijs:
Bent u dat al?
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Wat houdt de training in?
Deze training is bedoeld voor leidinggevenden 
en/of collega’s die verantwoordelijk zijn voor 
de dagelijkse aansturen en begeleiding op de 
werkvloer. Daarmee ontwikkelen jullie een 
goede basis voor een duurzame samenwer-
king met een collega die meer ondersteuning 
nodig heeft. 

We werken interactief en door het uitwisselen 
van kennis gaat u voorbereid de werkvloer op. 
In vijf bijeenkomsten krijgt u praktische hand-
vatten aangereikt. 

 
1. Voorbereidingen en inwerken
Hoe geef je duidelijke instructies en creëer je 
goed overzicht voor een nieuwe collega?
2. Communicatie- en leiderschapsstijlen
Bent u er al bewust van welke stijlen u  
hanteert op de werkvloer?
3. Omgaan met psychische beperkingen
Hoe kunt u hier mee omgaan zodat u  
constructief aan het team bouwt?
4. Het geven van effectieve feedback
Hoe creëert u een positieve ontwikkeling voor  
de nieuwe medewerker?

U wilt wel sociaal ondernemen om een bijdrage te leveren aan mens 

en maatschappij. Maar hoe pakt u dit aan? Met deze training heeft u 

straks alle kennis en expertise in huis om deze stap te zetten. Volg 

kostenloos de training Mentorwijs van Werkkracht en u bent klaar 

om te starten met sociaal ondernemen. Durft u de stap te zetten?

Sociaal
ondernemen
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Waarom voor uw bedrijf?
Verstaat u de kracht van werk voor mens 
en samenleving? Wij als Werkkracht zetten 
ons in om iedereen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Medewerkers met een arbeids-
beperking zijn een ongekende kracht voor uw 
bedrijf:

Ze zijn vaak ontzettend gemotiveerd om aan 
de slag te gaan. Werk is voor hen belangrijk 
vanwege een positieve invulling van hun dag 
en hun inkomsten. Ze zijn vaak enthousiast in 
hun werk en willen hun werk goed en secuur 
uitvoeren. Naast hun motivatie brengt hun 
aanwezigheid een andere positieve dynamiek 
binnen het team en bedrijf. Het team leert op 
andere manieren communiceren en verbete-
ren daarmee hun vaardigheden. 

Paul aan het woord 

“Ik merk in de begeleiding dat Werk-
kracht het echt secuur aanpakt. Nu 
onze collega’s getraind zijn met de 
Mentorwijsmethode zien we een enorm 
verschil. Daar word ik enthousiast van. 

Je krijgt meer grip in de manier van 
begeleiden. De medewerker wordt hier-
mee echt het uitgangspunt en zijn er 
minder misverstanden. Voor ons team 
is het goed om te zien hoe mensen 
zichzelf overwinnen, zich ontwikkelen 
en slagen in dingen die eerst moeilijk 
waren.” 

Locatiemanager Zo-Vital CHE
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Van toegevoegde waarde?
Deze training zal een bijdrage leveren aan u, 
uw leidinggevende of begeleiders. Op diverse 
vlakken worden jullie uitgedaagd:

• Creëer een goede werkomgeving voor uw 
medewerkers/collega’s;

• Meer grip op uw manier van begeleiden;
• Leren omgaan met diverse beperkingen;

Zet de eerste stap
Wilt u informeren of kijken naar de mogelijk-
heden voor uw bedrijf? Neem dan contact op 
met Werkkracht via training@werkkracht.nl 
of bel naar 088 00 76 111. 

Werkkracht daagt u uit! 
Wij als Werkkracht blijven u uitdagen in het ondernemerschap. Heeft u namelijk ooit nage-
dacht over het creëren van nieuwe functies? Of op een innovatieve manier sociaal onderne-
men? Bij Werkkracht dagen wij u uit om op een andere manier te denken. 

Via onze website bieden wij diverse gratis artikelen, stappenplannen en whitepapers aan. Denk 
aan een whitepaper over functiecreatie of Open Hiring. Ontdek ook het sociaal ondernemen en 
waarom dat een win-win situatie is. Ga naar www.werkkracht.nl voor alle artikelen. 

Dit is een uitgave van Werkkracht

Postadres 
Postbus 8016 
6710 AA Ede

Bezoekadres
Molenstraat 80F
6711AW Ede

088 00 76 111
info@werkkracht.nl
werkkracht.nl

http://www.werkkracht.nl
mailto:info%40werkkracht.nl?subject=Mentorwijs

