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Stages tijdens school

Onder begeleiding van een jobcoach van PSW Werk kun je bij verschillende

bedrijven stage lopen, tijdens je schoolperiode. Samen met de jobcoach bekijk

je eerst welk soort werk je leuk vindt, waar je mogelijkheden liggen en welke

interesses je hebt. PSW Werk gaat daarna voor je op zoek naar een of meer-

dere passende stageplek(ken), die aansluit(en) op jouw wensen en interesses.

Door deze stages krijg je een goed beeld van verschillende soorten werk. 

Ook wen je door de stages aan het werkritme en leer je wat werken inhoudt.

Zo ben je beter voorbereid op je periode na school! Je wordt tijdens de stage-

plaatsen begeleid door een jobcoach van PSW Werk.

Begeleiding tijdens werk

Ook als je klaar bent met school en je hebt een baan, biedt PSW Werk nog 

steeds begeleiding. De jobcoach zorgt ervoor dat het goed gaat op het werk en

biedt ondersteuning waar jij dat nodig hebt. Zodat je er nooit alleen voor staat!

Meer weten?

Wil je graag meer weten over PSW Werk, of wil je een gesprek 

met een jobcoach om te kijken wat PSW Werk voor jou kan 

betekenen? Dan kun je contact opnemen met PSW 

Werk. De contactgegevens staan op de achterkant 

van deze folder. Ook kun je een kijkje nemen op de 

website www.pswwerk.nl.

Zit je nog op school? En je wilt als 

je klaar bent met school gaan werken,

maar je weet nog niet precies waar?

PSW Werk kan je daarbij helpen!
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