Wat zijn jouw talenten?
Welk werk zou je willen
doen? Bij de Driestroom
Academie ontwerpen we
een Persoonlijke Leerlijn, helemaal op maat
gemaakt voor jou. Zodat
je stap voor stap, samen
met je coach, op weg
gaat naar werk.

EERST ORIËNTEREN

De eerste drie maanden besteden we aan
loopbaanoriëntatie. Op basis van een speciale methode gaan we eerst kijken wat
jouw talenten zijn. Wat kun je al? Wat
zou je straks kunnen en willen doen? Ga
je voor werk in een keuken of restaurant?
Hou je van opruimen en schoonmaken?
Of ben je juist een buitenmens en wil je
buiten, in het groen, aan de slag?
Tijdens deze eerste drie maanden maken
we samen een plan voor jouw toekomst.
Dat leidt tot een Persoonlijke Leerlijn. Het
is jouw plan, helemaal op maat gemaakt.
We kijken welke ondersteuning je nodig
hebt en welke trainingen en opleidingen
je gaat doen om je uiteindelijke doel te
bereiken: die leuke baan!

Misha gaat al om 05.30u de deur uit,
op dinsdag en donderdag. Hij maakt
schoon in een verzorgingshuis. ‘Dan heb
ik de keuken schoon, voordat ze beginnen het ontbijt klaar te maken voor de
bewoners. Ik vind het fijn om alles op
een vaste tijd en op een vaste manier te
doen. Bij Driestroom heb ik geleerd hoe
ik dat kan gebruiken om goed te werken.’

MEER INFORMATIE
DRIESTROOMLOKET
   
0481 37 55 55

driestroomloket@driestroom.nl
www.driestroom.nl/driestroomacademie

VAN GEWOON LEREN …

JIJ HEBT DE REGIE

Je Persoonlijke Leerlijn is vastgelegd, dus
je gaat aan de slag! Je volgt trainingen
van Driestroom, bijvoorbeeld om te leren
solliciteren of zelfstandig te reizen. We
zoeken een werkplek waar je ervaring op
kunt doen. Je leert tijdens het werken en
het is mogelijk dat we je ondersteunen bij
het halen van een officieel branchecertificaat. Zodat alle bedrijven in die branche
weten dat jij er zo aan de slag kunt.

Goed om te weten: de regie ligt bij jou. Dat
betekent dat je zelf aangeeft wat je nodig
hebt. Het is jouw Persoonlijke Leerlijn,
jouw werk en jouw leven. Wij vinden dat
jij daar dus de baas over moet zijn. De lesmaterialen zijn ook zo ontwikkeld dat jij
er zelfstandig mee om kunt gaan.

We werken o.a. samen met het Voortgezet
Speciaal Onderwijs en met het ROC, maar
ook met particuliere aanbieders.
Kijk op
www.driestroom.nl/driestroomacademie
om te zien welke trainingen en opleidingen we allemaal in huis hebben.

… EN KUNT ALTIJD
REKENEN OP JE COACH
Maar je staat er zeker niet alleen voor! Je
coach is je vaste aanspreekpunt voor alles.
Soms is hij of zij ook degene die je op de
werkvloer dingen leert. Het is in elk geval
degene waar je altijd bij terecht kunt en
die je tijdens je hele leerperiode bij alles
ondersteunt.

Eva houdt van gezelligheid.
Daarom wilde ze een baan in
de horeca. Met haar coach heeft
ze haar Persoonlijke Leerlijn
uitgestippeld en doorlopen.
Inmiddels zijn we een jaar verder. Eva vertelt: ‘Ik werk nu in
een super leuk restaurant. Het
is in de stad, dus ik moet wel
een eindje reizen met de bus.
Dat durfde ik eerst niet en ik
vond het ook wel moeilijk. Dus
daar heb ik training in gehad.
Nu ga ik met de bus naar mijn
werk, drie dagen in de week.
Heel gewoon.’

Jelle is blij: eindelijk heeft hij
werk waar hij zijn ei in kwijt
kan. Hij onderhoudt de tuin van
de plaatselijke middelbare school.
Jelle: ‘Dit is een goede baan voor
mij. Ik vond het eerst moeilijk om
contact te maken met mensen,
daarom kwam ik de deur bijna
niet meer uit. Nu kan ik lekker
buiten werken en af en toe een
praatje maken met iemand.’

… NAAR GEWOON WERKEN
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Je leert in een echte werkomgeving. Wij
geloven niet in simulatie. Op de werkvloer, waar het echt gebeurt, daar leer je
het best. Zo heb je ook de meeste kans om
in een gewone baan aan de slag te kunnen. Want dat is altijd ons uitgangspunt:
uitstroom naar gewoon (betaald) werk.

