Mijn aanmelding

Ik ben aangemeld door

Mijn start

Mijn werkplan
Advies

Uitnodiging

Persoonlijk gesprek

WIJEindhoven

Welkom bij Ergon! We nodigen je uit
voor een eerste kennismaking.

Zodat we elkaar wat beter leren
kennen en samen jouw mogelijkheden
en doelen bepalen.

Gemeente Heeze-Leende

Startbijeenkomst

Gemeente Eindhoven

Ik

met een intakecoach

startbijeenkomst

Welkom
Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat kan ik?

Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?

Gemeente Valkenswaard

Mijn werkplan

Gemeente Veldhoven
Gemeente Waalre
VSO/PRO school
ons
jou.

UWV

Vraag 2:

Werk voor
iedereen

Verwachtingen
Wat kun jij van ons verwachten en wat
verwachten wij van jou?
Vragenlijst invullen
Deze informatie gebruikt de intakecoach
om jou een goed advies te geven
Inkomensvraag
Is je uitkering nog niet in orde? Iemand van
de gemeente zal aanwezig zijn om dit samen
met jou te regelen.

Mijn ontwikkeling
Heb ik ontwikkeldoelen?
En zo ja, welke?

Mijn match
Hoe ga ik werk vinden?
Ben ik al klaar voor
een match?

Aan de slag

met jouw vaste werkcoach
• Jouw vaste aanspreekpunt
• Bewaken van voortgang en resultaat
• Ondersteuning ontwikkeling

Mijn baan
Hoe word ik
ondersteund
tijdens mijn werk?

Mijn weg naar werk
Mijn ontwikkeling

Mijn match

Ontwikkelen
stap voor stap

Mijn baan

Een geschikte match vinden

Ondersteuning bij jouw baan

Zelfstandig een werkgever vinden
Je gaat zelf op zoek naar een baan.

Geen ondersteuning
Maar we blijven graag in contact

Ondersteuning bij het
vinden van een werkgever
Het matchteam helpt je bij het
vinden van een baan.

Tijdelijke ondersteuning
Bijvoorbeeld met subsidie
of begeleiding.

Werken bij Ergon of partner van Ergon
Het matchteam helpt je bij het vinden
van een (passende) werkplek met
meer begeleiding.

Blijvende ondersteuning
Heb je een arbeidsbeperking?
Dan blijft Ergon jou ondersteunen.

De weg naar werk is voor iedereen anders. Soms sla je een stap
over of zet je een stap extra. Het einddoel, jouw baan, staat altijd
centraal. Op ergon.nl vind je meer informatie over jouw weg naar
werk, stap voor stap.

Het aanleren of verbeteren van de vaardigheden
die gaan helpen om mijn doel te bereiken.

+
Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding

Werk & Leren

Klaar voor de match?

Ja,
Nee,

op zoek naar
een baan!

mijn werkplan
wordt aangepast

Postbus 601
5600 AP Eindhoven
Rooijakkersstraat 2B
5652 BA Eindhoven
040-238 7800
start@ergon.nl

Kijk op de
website voor meer
informatie over de
weg naar werk
ergon.nl

