NovaWork
Sterk naar Werk
Werknemers

In Sterk naar Werk gaan we samen met jou
aan de slag om de stap naar buiten te maken.

Uit de screening is gebleken dat jij buiten Novatec aan het werk kunt. Je hebt
meegedaan aan Talent in Kaart of Werken aan Werk. Je weet wat je mogelijkheden
zijn en welke werkzaamheden het beste bij jou passen. Je bent er klaar voor!

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

Samen met je eigen trajectbeheerder van NovaWork ga je de stap naar buiten zetten.
De trajectbeheerder maakt samen met jou afspraken hoe je dat gaat aanpakken. De
afspraken met je trajectbeheerder en de activiteiten in Sterk naar Werk vinden onder
werktijd plaats.
Zolang je nog geen baan hebt, blijf je werken binnen Novatec. Met vragen over je
werkzaamheden bij Novatec ga je dan ook naar je werkbegeleider. Vragen over Sterk
naar Werk stel je aan je trajectbeheerder.

Wat houdt Sterk naar Werk in?
We werken samen met jou aan het vinden van een baan op de arbeidsmarkt. Dat
doen we op verschillende manieren:
>> terugkom-workshops over zaken waar je aan gewerkt hebt bij Talent in
Kaart en Werken aan Werk (zoals je portfolio bij werken, presenteren en
solliciteren);
>> praktische trainingen om te oefenen met situaties die je op je nieuwe
werkplek kunt tegenkomen (zoals omgaan met je collega’s en opkomen
voor jezelf);
>> kennismaken met het bedrijfsleven door bedrijfsbezoeken;
>> gesprekken met je trajectbeheerder om afspraken te maken en vacatures
te bespreken.
>>
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Informatie over begeleid werken en detachering
In Sterk naar Werk neem je deel aan informatiebijeenkomsten over onderwerpen die
te maken hebben met begeleid werken en detacheren (begeleid werken krijg je een
contract bij de werkgever waar je gaat werken, bij detachering blijf je in dienst van
Novatec).

Wat is het resultaat?
De stap van binnen naar buiten is gemaakt. Je hebt een passende werkplek
gevonden. Ook heb je een bijgewerkt portfolio met alle activiteiten die je hebt
gedaan.

Hoe lang duurt Sterk naar Werk?
Werken aan Werk duurt minimaal 8 weken.

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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