UITNODIGING CONFERENTIE 20 FEBRUARI 2019

Programma

Zorgassistent op school
Leerwerkplekken voor
Uitnodiging

Programma

Met veel plezier nodigen wij u uit voor onze
werkconferentie ‘Tegen de verwachting in’.

15.00 – 15.30 uur Ontvangst
15.30 – 15.45 uur	Welkom gedeputeerde
B. (Bert) Pauli
15.45 – 16.00 uur Omdenken
16.00 – 16.20 uur	Het project zorgassitenten
en leerervaringen
16.20 – 17.15 uur	Workshop ‘tegen de
verwachting in’
17.15 – 17.45 uur	Resultaten van het omdenken
als uitkomst van de workshops
17.45	Afsluiting met een hapje en
drankje

Stichting Gezel heeft in samenwerking met scholen
en gemeenten in Noord-Brabant 69 jonge mensen een
leerwerkbaan kunnen bieden als zorgassistent in het
primair onderwijs. Steun van de Provincie
Noord-Brabant heeft dit mogelijk gemaakt.

Waar gaat het om
Stichting Gezel zet leerwerkprojecten op om jonge
mensen met een arbeidsbeperking duurzaam naar de
arbeidsmarkt toe te leiden. Werk binnen het bereik van
jonge mensen waarvan de verwachting is dat zij via de
reguliere weg niet tot betaald werk zouden kunnen
komen. Het uitgangspunt daarbij is dat jonge mensen
doen wat zij kunnen, geplaatst in een werkomgeving
waar iemands talent tot uiting kan komen en waar zij
waarde toevoegen bij de werkgever. Werk en opleiding
worden afgestemd op het bereik van mensen en bieden
ruimte om verder te ontwikkelen wat iemand kan.

Locatie
Leerfabriek KVL
Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk
www.leerfabriekkvl.nl

Waar gaat de werkconferentie over
Stichting Gezel wil graag de leerervaringen met u
delen zodat u deze kunt toepassen in de eigen praktijk.
Het gaat over hoe is het mogelijk kansen te creeren
‘tegen de verwachting in’. Het gaat over het anders
dan anders kijken naar het creeren van zinvol werk
voor mensen met een beperking.
Samen beleven en ervaringen uitwisselen in de
verwachting dat u net zo enthousiast wordt als
dat wij dat zijn.
Wij verheugen ons op uw komst!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze werkconferentie
via info@stichtinggezel.nl

