Iedereen vindt zijn draai
bij De Werkcarrousel

Wie is De Werkcarrousel?
De Werkcarrousel is een leerwerkcentrum. Wij bieden op kleinschalige basis
leer- en werktrajecten aan in een omgeving waarin jij je thuis voelt en stappen
kunt zetten in het leren werken. Wij stimuleren je en onderzoeken wat
jij aankan en gaan samen voor het hoogst haalbare! Een individueel maatwerk
traject op weg naar meer zelfstandigheid en mogelijk (vrijwilligers)werk.

Voor wie?

Je bent minstens 16 jaar en je bent op
zoek naar een zinvolle invulling van je dag.
Je wilt ritme en regelmaat opbouwen.
En je wilt weer durven te geloven in je
eigen mogelijkheden. Je kunt ons zien
als een plek voor dagbesteding, stage
of werkervaring waar je je talenten kan
ontwikkelen om je doelen te bereiken.

Wat kun je verwachten?

Wij ondersteunen je bij het aanbrengen
van structuur en het voeren van je eigen
regie. Samen maken wij afspraken over
je doelstellingen in een leerwerktraject en
het volgen van een dag(deel)programma.
Jouw professionele coach helpt je bij het
plannen en het uitvoeren van je taken.
Periodieke gesprekken, rapportages
en een competentiekaart maken het
inzichtelijk waar je staat in je ontwikkeling.
We zorgen voor de juiste afstemming
met de betrokken partijen.

Je mag zijn wie je bent Gezien worden
Persoonlijke ontwikkeling Uitdaging
doelen bereiken
Gevoel van welkom
Visie

Onze visie is dat doorstroming naar de
arbeidsmarkt alleen een logische stap
kan zijn voor onze deelnemers door de
leerwerktrajecten te laten aansluiten op
de competenties die het bedrijfsleven
vraagt. Samenwerking met ons netwerk
van bedrijven is hierin essentieel.

GoeiSpul

GoeiSpul is het sociale label waarmee we eeten lifestyle producten aanbieden aan bedrijven en consumenten. Onder professionele
begeleiding werken aan zelf ontworpen en
hoogwaardige producten.

Eigen vervoer

Wij hebben onze eigen personenbus.
Vrijwilligers komen jou ophalen en als je
werkdag erop zit brengen zij je ook weer
thuis. Wel zo handig.

Leerwerktrajecten
Dagbesteding

Een nuttige daginvulling met
meerwaarde.

Werkervaringsplek

Overbrugging naar werk.

Stage

Leerwerkprojecten.

Vrijwilligerswerk

Als je iets wilt betekenen
voor een ander.

Werkplekken
Productie

Groen

Recycling ICT

Facilitair

GoeiSpul Eetproducten

GoeiSpul Creatief

Assemblage- en inpakwerk
en klussendienst.

Demonteren van
elektronica.

Onderhoudswerkzaamheden in het groen.

Ondersteunende werkzaamheden,
zoals administratie en vervoer.

Maken van eetproducten,
zoals soep, worstenbroodjes
en complete lunch.

Maken van lifestyle producten.

Nieuwsgierig geworden?

Kom gerust eens langs om kennis te maken met ons leerwerkcentrum
in ’s-Hertogenbosch of Veghel. Je bent altijd welkom!

Leerwerkcentrum ‘s-Hertogenbosch

De Grote Beer 37 | 5215 MR | ’s-Hertogenbosch
T 073-6231082 | info@werk-carrousel.nl

Leerwerkcentrum Meierijstad

Bolkenplein 6 | 5461 HH | Meierijstad (Veghel)
T 0413-418004 | info@werk-carrousel.nl

www.werk-carrousel.nl

