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Wil jij je kans op werk(zekerheid) 

vergroten? 
Kom naar de 

Workshop 
‘Werken aan Werk’ 

(Voor werkzoekenden met of zonder een vaste-, tijdelijke – of 

flexibele baan) 

 
Jouw eyeopener voor:  

 het zoeken, vinden en behouden van werk 

 het scherp krijgen van wat je wilt! 
 het te weten komen waar NU je kansen liggen! 
 het effectief inzetten van die job-search-tools om je doel te 

bereiken! 
 

Als je het belangrijk vindt om:  

 echte stappen te zetten in je zoektocht naar (ander en/of 
vast) werk, 

 bij werkgevers te werken, die werkelijk in hun personeel 
willen investeren, 

 werk te doen waar jij zelf voor gekozen hebt en waar je echt 
voor wil gaan  
 

Dan is deze workshop iets voor jou! 
 

Programma: 
Tijdens de workshop maak je kennis met de aanpak van ‘Wieman 
Werkt’. Je krijgt uitgelegd wat deze aanpak voor je kan betekenen, 
wat deze inhoudt en hoe hij werkt. Daarnaast ga je zelf aan de slag 
om je ook te laten ervaren wat de aanpak van ‘Wieman Werkt’ 

concreet voor je kan betekenen.  
 
Resultaat: 
Je maakt kennis met nieuwe tools. Je krijgt nieuwe inspiratie voor het 
zetten van een (volgende) stap in je zoektocht naar (ander en/of 
vast) werk. Je krijgt inzicht in een effectievere manier om je eigen 

mogelijkheden te kennen en te gebruiken en je zoekstrategie daarop 
af te stemmen. Je wordt gestimuleerd om je loopbaan een BOOST! in 
de goede richting te geven.  
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Praktisch informatie en aanmelding: 
Datum        : 6-10-2016 

Tijdstip        : 13-16 uur of 19-22 uur (inloop vanaf 12:30 of  18:30) 
Locatie        : Utrecht 
Kosten        : € 45,-  ex BTW 
Aanmelden  : Stuur een bericht naar info@wiemanwerkt.nl o.v.v. Workshop 

         ‘Werken aan Werk’ van 6-10-2016 en ‘middag’ of ‘avond’ 
Trainer/Coach: Emile Wieman 

Meer informatie: Bezoek voor meer informatie over Wieman Werkt en 
   Emile Wieman de website van Wieman Werkt 
   (www.wiemanwerkt.nl) 
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