NovaWork
Screening
Werknemers

Screening maakt duidelijk of je mogelijkheden
hebt om buiten Novatec te werken en welke
mogelijkheden dat dan zijn.

Waarom een screening?
In de screening bekijken we samen met jou en je leidinggevende wat je mogelijkheden
en kansen zijn om buiten Novatec te werken. Samen zetten we op een rij wat je
allemaal al gedaan hebt.

Stap 1
Screening
Stap 2
Talent in Kaart
Stap 3
Werken aan Werk
Stap 4
Sterk naar Werk
Stap 5
Jobcoaching
Stap 6
Werkcoaching

Wat zijn de voordelen?
Soms doe je al jaren hetzelfde werk. Door de screening kan duidelijk worden dat er
misschien meer mogelijk is. Je ontdekt wat je mogelijkheden zijn. Je ontwikkelt je
vaardigheden en talenten.
De screening geeft duidelijkheid over:
>> welk soort werk het beste bij je vaardigheden past;
>> welke begeleiding je nodig hebt om goed te kunnen werken;
>> welke vaardigheden je nog meer kunt ontwikkelen.
We houden rekening met je beperkingen, maar vooral óók met je mogelijkheden!

Wat doen we in een screening?
Een trajectbeheerder van NovaWork nodigt je uit voor een gesprek. Dit gesprek gaat
bijvoorbeeld over je werkervaring en de scholing die je hebt gevolgd.
Ook bespreken we of werkzaamheden buiten Novatec voor jou geschikt zijn en zo ja,
welke werkzaamheden dit dan zijn. Het gesprek vindt onder werktijd plaats. Je
leidinggevende weet wanneer het gesprek plaatsvindt.
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Samen met je leidinggevende
Om nóg meer informatie te krijgen praten we ook met je leidinggevende. Je
leidinggevende werkt dagelijks met jou samen en kan informatie geven over
bijvoorbeeld je werknemersvaardigheden en de begeleiding die je nodig hebt.

Wat is het resultaat?
Het resultaat is een diagnose die duidelijkheid geeft over de mogelijkheden die je
hebt om buiten Novatec te werken. Ook geven we een advies over de mogelijkheden
die je hebt om je verder te ontwikkelen.

De afronding
We bespreken de diagnose en het advies samen met jou in een eindgesprek. Na dit
eindgesprek ontvang je de rapportage waarin de diagnose en het advies staat.
De trajectbeheerder bespreekt de diagnose en het advies ook met je leidinggevende.
Ook je leidinggevende krijgt een kopie van de rapportage.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met je
trajectbeheerder van
NovaWork.

Contact

0594 28 37 04
info@novawork.nl
www.novawork.nl

Feithsweg 4 Tolbert
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