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Beste trainers,  
 
Reuver, 31 augustus 2012 
 
In de brief van woensdag 11 juli j.l. heeft René Fontijn, Manager Dagactiviteiten, namens Daelzicht 
laten weten dat Brug naar Werk per 15 juli 2012 geprivatiseerd is. Als ontwikkelaar van Brug naar 
Werk vanaf het allereerste uur, ben ik blij en trots om Brug naar Werk verder te ontwikkelen als 
eigenaar. In deze brief informeer ik jullie graag over de plannen. 
 
Wat gaat er veranderen? 
Luisteren naar feedback van klanten, dat is volgens mij het beste uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van Brug naar Werk. Op basis van die feedback heb ik drie doelen gesteld. 
 
1. Brug naar Werk is gebruikersvriendelijk en efficiënt 
Het administratieve gedeelte zoals deelnemersregistratie en toets aanvragen zal aangepakt worden. 
 
2. Brug naar Werk is een moderne training. Digitaliseren hoort erbij. 
Deelnemers kunnen op een computer aan de slag met de training.  
 
3. Brug naar Werk moet goedkoper aangeboden kunnen worden. 
 
Never walk alone 
Een team professionals die al jaren betrokken zijn bij Brug naar Werk zal mij ondersteunen bij het 
behalen van de doelen. Denk hierbij aan; Brug naar Werk trainers op de drie verschillende trainings- 
niveaus, specialisten op het gebied van pedagogiek, orthopedagogiek, communicatie, onderwijs, zorg  
en arbeid. 
 
Hoe gaat Brug naar Werk deze doelen realiseren? 
Laat ik direct met goed nieuws beginnen: Het laatste doel is al gerealiseerd. Brug naar Werk 
pakketten die nu besteld worden, zullen voor bijna alle locaties, per deelnemer, goedkoper zijn dan 
afgelopen jaren. (uiteraard afhankelijk van de aantallen) 
Daarnaast is de levertijd van werkboeken verkort van 5 tot 10 werkdagen, naar 2 tot 3 werkdagen. 
Er is dus al volop gestart om deze doelen om te zetten in praktische daden. 
 
En verder? 
Verder is er vanaf begin augustus een gerenommeerd ICT bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van e-learnsystemen voor het onderwijs, gestart met de bouw van de nieuwe Brug naar Werk website.  
Tipje van de sluier: Online toetsen maken, inlog voor trainers, gegevens direct beschikbaar, zelf 
mutaties doorvoeren, online offerte aanvragen en uiteraard een goede beveiliging.  
 
Samengevat zal Brug naar Werk op verschillende fronten efficiënter, gebruiksvriendelijker en 
professioneler worden en zijn de zojuist genoemde onderdelen nog maar een klein gedeelte van de 
mogelijkheden die de website van Brug naar Werk zal bieden.  
Uiteraard zullen jullie hier de komende periode over geïnformeerd worden.      
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C methode 
Voor wat de C methode betreft kan ik vermelden dat het C werkboek na circa 4 jaar ontwikkeling in de 
allerlaatste ontwikkelfase zit. 
Dat betekent dat het C werkboek in grote lijnen ”klaar” is en dat de komende maanden nog wordt 
gebruikt om de puntjes op de ”i” te zetten. 
Verder bevat het C werkboek t.o.v. de A en B boeken nog een zevende module, nl. solliciteren. 
 
Ik hoop dat ik jullie tot dusver voldoende heb geïnformeerd over de verschillende mooie 
ontwikkelingen die zijn gestart. 
En mocht je vragen hebben, laat het me vooral weten!           
 
Met vriendelijke groet; 
 
 
 
René Heijmans 
Ontwikkelaar 
Training Brug naar Werk 


