
Samen werken
aan werk

Als statushouder leer je in deze training alles over het solliciteren en werken 
in Nederland en het maken van je CV en toekomstplan. 

Training

Werken aan 
jouw Toekomst 
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Wat houdt de training in?
Je volgt deze training in een groep. Het 
programma is praktisch en gaat over leven en 
werken in Nederland. Elk dagdeel heeft een 
ander thema. Je krijgt tips en adviezen van 
onze trainers en deel je ervaringen met  
mede-cursisten. 

Daarnaast vertellen we je ook over de regels 
en verplichtingen die voor jou gelden omdat 
jij een uitkering krijgt. We leggen ook meer 
uit over de Nederlandse samenleving, onze 
gezondheidszorg en het inburgeren. 

Praktische informatie
• Deze training is voor werkzoekende  

statushouders in de gemeente Ede 
• 6 weken: 2 dagdelen per week
• De training vindt plaats bij Werkkracht: 

Locatie Manenberg en het Horaplantsoen.

Coronamaatregelen
In verband met het coronavirus lopen de 
trainingen soms anders. De trainers nemen 
contact met je op om jou te informeren.

Op dit moment ontvang je een uitkering: elke maand krijg je van de 

Gemeente Ede geld voor huur, eten en levensonderhoud. Maar wil 

je niet een toekomst opbouwen in Nederland? Wij geloven dat jij tot 

je recht komt als je aan het werk bent. Als Werkkracht willen wij jou 

daarbij helpen: welk werk is er en waar kan ik snel aan de slag gaan? 

Hoe ziet jouw
toekomst eruit?
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Werk vinden
Als je net in Nederland bent, komt er veel op 
je af. Je moet veel dingen regelen, de taal leren 
en werk vinden. Via Werkkracht ontmoet je 
mensen die je helpen met je vragen. Je ontdekt 
wat je kunt en welk werk bij je past.

Na deze training
Hopelijk weet je aan het einde van de training 
meer over werken in Nederland. Aan het einde 
van de training kies je welke projecten of 
trainingen jij verder gaat volgen zodat jij goed 
voorbereid op pad gaat: 
Trainingen: Je kunt meer leren over jezelf, het 
solliciteren, maar ook presentatievaardighe-
den zodat jij kan opvallen!  
 
Projecten: Je kunt in een project al aan de slag 
gaan. Zo doe je werkervaring op en verbeter je 
je Nederlandse taal. 

Thema’s van de training

• Informatie over rechten, plichten 
en inkomen

• Inburgering in Nederland
• Het versterken van je netwerk
• Gezondheid
• Sociale vaardigheden
• Arbeidsmarkt & orientatie op werk
• Rondleiding bij een werkgever
• Het maken van je CV
• Aanbod van Werkkracht: wat  

kunnen wij voor jou betekenen?
• Maak je toekomstplan
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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.


