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Ook dit jaar kunt u weer diverse trainingen volgen bij Blik op Werk om uw klanten optimaal te
kunnen bedienen. Een overzicht en data kunt u op onze website vinden.
http://www.blikopwerk.nl/trainingen/agendatrainingen
Graag lichten wij er een aantal voor u uit.
De EigenWerkWijzertool voor Scholen
De EigenWerkWijzertool is niet alleen geschikt voor werknemers, maar ook interessant voor
studenten. De Rijksuniversiteit Groningen gaat dit jaar de EigenWerkWijzer aanbieden aan haar
studenten om zo een betere aansluiting te realiseren op de arbeidsmarkt.
De Rijksuniversiteit Groningen maakt zich sterk voor loopbaancoaching en wil met de
EigenWerkWijzer haar studenten stimuleren om zelf aan de slag te gaan en zo hun eigen
mogelijkheden te laten ontdekken.
Blik op Werk organiseert eendaagse trainingen alswel incompany trainingen voor eenieder die
graag aan de slag wil met de EigenWerkWijzer.
U kunt meer over de tool vinden op onze website
(deeplink: http://www.blikopwerk.nl/eigenwerkwijzer of neem contact op met Peter Langedijk via
0900 25 45 679 of plangedijk@blikopwerk.nl
Werk, Inkomen en Zelfstandigheid (WIZ) trainingen
Een uniek vierdaagse train de trainer programma speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich
bezighoudt met mensen die (binnenkort) werkeloos worden of mensen waar een lagere loonwaarde
voor is bepaald.
Het programma heeft als doel om mensen in hun kracht te zettenen te motiveren. Dit door ze te
leren te denken in mogelijkheden en ze handvatten te geven die ze kunnen gebruiken tijdens
sollicitatiegesprekken.
Deze training is uniek, door de combinatie van workshops en online leeromgeving waar mensen
actief aan de slag gaan om de vaardigheden te oefenen die ze wordt geleerd tijdens de praktijk
workshops.
In 2016 starten we weer met nieuwe trainingen. Er zijn twee WIZkit trainingen, te weten;
WIZkit 1 is gericht mensen die werkeloos zijn of dit binnenkort dreigen te worden
WZIkit 2 is gericht op mensen met een loonwaarde tussen de 50 en 80%.
Data:
WIZkit 1: 2 februari, 8 februari, 15 februari, 7 maart
WIZkit 2: 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart
Kosten: € 1.495,
Keurmerkhouders krijgen 10% korting.
Incompany trainingen op aanvraag
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Peter Langedijk
plangedijk@blikopwerk.nl
http://us3.campaignarchive2.com/?u=e1d4755f35e0bb5c31a79ffd8&id=d6b4428bf5&e=[UNIQID]
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Tel. 0900 25 45 679
Referenties aangaande de WIZkit 1 en 2 leest u hier: http://www.detrainingen.nl/wiz
kit/ervaringenenrecensies
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