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Eerste kandidaten
WisselWerk Academie
halen certificaat!
Een bijzonder moment, dat was het!
De eerste tien trotse kandidaten
behaalden hun certificaat.

~
- o ~~

.............

m onderdag

26 mei j1. werd de eerste
training van de WisselWerk Academie
met de uitreiking van een certificaat
afgesloten. Tien trotse kandidaten, de
trainers en de betrokken medewerkers
van de afdeling Sociale Zaken maakten er
met elkaar een stimulerend, bewogen en
soms ontroerend moment van.
De trainster, Sabine, gaf iedere deelnemer een heldere, mooie boodschap
mee. Zij wist de kwaliteiten van onze
cursisten duidelijk weer te geven.
De kandidaten hadden in het begin van
de training toch wel wat moeite met deze
werkwijze, maar na afloop van de
training waren de kandidaten meer dan
tevreden. Sterker nog, de groep bleek
haast moeite te hebben met het feit dat
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het afgelopen was. De trainster he eft er,
na afloop van de training, alle vertrouwen in dat deze tien kandidaten,
na een periode van werkloosheid,
weer aan het werk gaan.
De diensten van de WisselWerk Academie
worden aangeboden aan alle mensen die
een beroep doen op de Wet werk en bijstand (WWB). Met professionele trainers
wordt drie weken intensief gezocht
naar het antwoord op de vraag op welke
manier de weg naar de arbeidsmarkt
(opnieuw) wordt gevonden.
AIs dat op korte termijn niet lukt met
iemand, dan komt er direct een vervolg
voor de betrokken persoon.
Dit vervolg kan een arbeidsovereenkomst
zijn met Euroflex. Of een werkstage met
uitzicht op een baan bij Werkroute of
Sagenn (zes maanden met behoud
van uitkering) en als ook dat voor het
moment te hoog gegrepen is, is er de

