
Training Brug naar Werk
Echt iets voor jou!

Iedere module sluit je af met een theorie en/of prak-
tijktoets. Bij een voldoende ontvang je hiervoor een 
certificaat. Wanneer je de zeven certificaten hebt 
behaald volgt het Brug naar Werk eindgesprek. 
Het eindgesprek is een in scène gezet sollicitatie-
gesprek. Tijdens dit eindgesprek komen al de be-
handelde modules aan bod. 
Als je het Brug naar Werk eindgesprek goed afsluit 
ontvang je het Brug naar Werk diploma.
Mocht het eindgesprek onvoldoende zijn dan
mag je eenmalig kiezen voor een herkansing.
Mocht het een tweede keer ook niet lukken, dan 
ontvangt je een getuigschrift als bewijs van deelna-
me.

Schriftelijke eindtoets en eindgesprek 
Training Brug naar Werk

Waar wordt de training gegeven?
Wil je meer weten over de training? Neem dan con-
tact op met met onderstaande erkende Brug naar 
Werk trainingslocatie:

Voor algemene informatie over de Training Brug 
naar Werk kun je terecht op de website:
www.trainingbrugnaarwerk.nl

INFORMATIE VOOR:

l Deelnemer C training

Geslaagd aan het werk!
Training Brug naar Werk
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Ook als je al werkt!
Training Brug naar Werk

• Welke vaardigheden/competenties heb ik en  
  welke kan ik verbeteren? 
• Welk werk past bij mij? 
• Wat verwacht mijn werkgever van mij?
• Met welke regels en afspraken moet ik rekening  
  houden op mijn werkplek?

De Training Brug naar Werk geeft je 
antwoord op vragen als: De training wordt meestal één keer per week gege-

ven.  
Je kunt de hele training of modules volgen. Kies 
je voor modules dan kun je geen Brug naar Werk 
diploma behalen, maar wel certificaten. Per goed 
afgeronde module krijg je een certificaat. Met dit 
certificaat kun je je werkgever, stagebegeleider of 
jobcoach laten zien dat je deze thema’s kunt toe-
passen in de praktijk.
Een les duurt 1 tot 2 uur en er is een intensief en 
strak lesprogramma. Je dient minstens 80% van de 
Brug naar Werk lessen aanwezig te zijn. 
Er wordt van je verwacht dat je gemotiveerd bent 
en jezelf wilt ontwikkelen. Verder moet je interesse 
hebben in je huidige of in nieuw werk. Wil je de hele 
training volgen dan ben je hier ongeveer een jaar 
mee bezig.

Bij de lessen ligt de nadruk op omgangsvormen.
Je gaat actief aan de slag met diverse opdrachten
en praktische oefeningen die op de trainingslocatie
en/of op de werk-/stageplek kunnen worden uitge-
voerd. Er wordt gewerkt met rollenspellen.
De trainer maakt gebruik van videobeelden en
foto’s zodat je je bewust wordt van de indruk die je
maakt op anderen. 

Hoe ziet het lesprogramma eruit?
Module 1.  Sociale vaardigheden 
   • Kennismaken
  • Luisteren (naar taken)
Module 2.  Sociale vaardigheden 
   • Iets vragen
  • Iets bespreken
Module 3.  Sociale vaardigheden   
   • Kritiek krijgen  
  • Kritiek geven
Module 4.  Arbeidshouding 
  Zoals: werk- en pauzetijden, 
   collegiaal zijn, verlof vragen,
   omgaan met spullen van anderen en 
   veiligheid op de werkplek. 
Module 5. Lichamelijke verzorging in relatie 
   tot werk 
  Zoals: lichaam en gezicht verzorgen, 
   kleding en bedrijfskleding.    
Module 6. Sterke en zwakke eigenschappen 
   in relatie tot werk 
  • Uiterlijke kenmerken 
   • Innerlijke kenmerken
   • Sterke en zwakke eigenschappen 
   • Arbeidsinteresse  
Module 7. Solliciteren 
  Zoals: Opzoek gaan naar vacatures, 
     het schrijven van een sollicitatiebrief 
   en CV en het voorbereiden en voe- 
   ren van een sollicitatiegesprek. 

Als je de training hebt gevolgd en goed hebt afge-
sloten:
• zijn je sociale vaardigheden ontwikkeld en/of ver- 
  fijnd, zodat je deze kunt gebruiken bij het zoeken  
  naar werk en op je werkplek;
• heb je een reëel zicht op je eigen mogelijkheden 
  en hoe je deze mogelijkheden optimaal kunt benut- 
  ten bij het verkrijgen of het uitbreiden van werk;
• kun je beter omgaan met dagelijkse (soms moeilij- 
  ke) omstandigheden op je werk en weet je hoe je  
  iets bespreekbaar moet maken;
• heb je kennis van diverse onderwerpen die horen 
  bij een juiste arbeidshouding;
• weet je waarom een juiste lichamelijke verzorging 
  belangrijk is, ook als je gaat werken;
• kun je een overwogen en persoonlijk passende 
  arbeidskeuze maken.

Resultaten Voorwaarden en duur trainingTijdens de training wordt er ook gewerkt met het 
Brug naar Werk spel. 
Zo is er voldoende afwisseling in de lessen. 


