
Samen werken
aan werk

Het Startprogramma van Werkkracht is een korte, praktische en
interactieve training voor kandidaten die recent uitkering hebben 
aangevraagd bij de Gemeente Ede.

Training

Startprogramma
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Wat houdt de training in?
Het resultaat van het Startprogramma is dat 
je met zelfvertrouwen, zelfinzicht en met een 
gericht doel en actieplan verder gaat met jouw 
persoonlijke traject bij Werkkracht. Tijdens het  
Startprogramma fungeren de trainers en de 
andere kandidaten als klankbord, wat kan  
helpen om op een andere manier naar jezelf 
en jouw situatie te kijken. Dit kan leiden tot 
nieuwe inzichten. Je ontdekt ook het aanbod 
van Werkkracht waar je gebruik van kunt 
maken in jouw traject. Na de training ga je 
met ondersteuning van jouw trajectbegeleider 
uitvoering geven aan jouw actieplan.

Je volgt deze training in een groep.  Door  
middel van interactieve werkvormen en  
opdrachten ben je samen met je mede- 
kandidaten bezig met het vergroten van je 
zelfkennis. Hierdoor kun je nog beter je doel 
bepalen. De trainers van Werkkracht onder-
steunen je hierbij.

Praktische informatie
• Deze training bestaat uit 6 dagdelen, 

verspreid over 2 weken: dus 3 dagdelen 
per week. 

Werkkracht vindt het belangrijk om, samen met jou, jouw situatie te 

leren kennen om zo ook passende begeleiding te bieden. Dit doen 

we door middel van dit Startprogramma. Tijdens deze training kijk 

je onder andere waar je goed in bent, wat je drijfveren zijn en welk 

werk je zoekt. 

Weet wat
je beweegt
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Voor wie?
Voor iedereen die recent een uitkering heeft 
aangevraagd in de gemeente Ede. Samen 
maken we ons klaar voor de toekomst. Aan 
het eind van dit Startprogramma ben jij in 
bezit van een concreet persoonlijk profiel en 
actieplan. 

Na deze training
Na de training ga je met ondersteuning van 
jouw trajectbegeleider uitvoering geven aan 
jouw actieplan en kijken we samen hoe dit 
matcht met jouw persoonlijke profiel.

Waar en wanneer?
Deze training vindt plaats bij Werkkracht.
Je krijgt een uitnodiging voor deze training en 
daarin lees je de precieze locatie en je rooster.
 

“Soms kan even 

stilstaan en 

reflecteren een hele 

vooruitgang zijn.” 

Coronamaatregelen
In verband met het coronavirus 
lopen de trainingen soms anders. 
De trainers nemen contact met je 
op om jou te informeren.
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Dit is een uitgave van Werkkracht

Horaplantsoen 
Horaplantsoen 2 
6717 LT Ede

Manenberg
Molenstraat 80F
6711AW Ede

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

Wat is Werkkracht?   
Wij zijn ervan overtuigd dat jij van waarde bent en kan bijdragen aan onze maatschappij. Je 
komt tot je recht als je aan het werk bent: je kan jezelf ontwikkelen, je connect met collega’s 
en je wordt steeds zelfstandiger. Daarom zoeken wij samen voor jou een betaalde baan waar 
jij tot je recht komt.

Via onze website kom je meer te weten over Werkkracht en de mogelijkheden voor jou als werk-
zoekende. Ga naar www.werkkracht.nl.

Thema’s van de training

• Wie ben ik? 
Karaktereigenschappen, drijfveren 
en waarden

• Wat kan ik? 
Kennis, kwaliteiten, werkervaring 

• Wat zoek ik? 
Realistische functies en  
voorwaarden werk

• Hoe kom ik daar? 
Een persoonlijk plan met  
concrete acties 

Jezelf ontwikkelen
Iedereen heeft vaardigheden en 
kwaliteiten. Daar sta je niet altijd bij stil. 
Als je werk zoekt, is het verstandig dat 
je dit juist wel doet: even bewust stil 
staan en reflecteren op je eigen kunnen 
en willen. Dat is vaak lastiger dan het op 
het eerste gezicht lijkt. Bewust stil staan 
is nodig wanneer je weer nieuwe keuzes 
gaat maken. 

Heb je vragen?
Neem gerust een kijkje op onze website 
www.werkkracht.nl. Je kunt ons ook 
mailen via: info@werkkracht.nl of bel 
naar 088 000 76 111. 
 


