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Werkervaring & werkbelasting (2 maanden) 

- voor wie werkervaring nodig heeft in een nieuwe richting - 

Doel 

De cliënt vindt een onbetaalde werkervaringsplaats als opstap naar een betaalde baan. 

Inhoud 

Soms is de sprong van werkloosheid naar een betaalde baan erg groot. In dat geval kan het 

helpen om eerst een tussenstap te zetten in de vorm van onbetaald werk. 

Via een werkervaringsplaats, stage of vrijwilligerswerk kan je weer wennen aan arbeidsritme, je 

doet nieuwe werkervaring op en je kan in de praktijk ervaren hoe belastbaar je bent. 

 

In deze module gaan we op zoek naar een onbetaalde werkervaringsplaats, naar een stageplek of 

naar een proefplaatsing. Dit om de sprong naar betaald werk kleiner te maken. 

 

We gaan in dit kader de volgende hoofdthema’s behandelen: 

 

• Loopbaanonderzoek 

• Opstellen marktconform Curriculum Vitae (CV) 

• Online beroepskeuze onderzoek 

• Vaststellen van de zoekrichtingen ten aanzien van onbetaald werk 

• Arbeidsmarktverkenning 

• Aansluiting op onze online vacaturezoekmachine het PowerJobcenter 

• Jobhunten ten behoeve van onbetaald werk 

• Begeleiden van de plaatsing in onbetaald werk 

 

Na deze module is de cliënt aan het werk op een onbetaalde werkplek, dit als opstap naar een 

passende, betaalde baan. 

 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

 

Even sparren? 

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.   
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