
Begeleiding op 
weg naar werk

Wil je graag aan het werk, maar weet je niet hoe je dat moet 
aanpakken? Of lukt het niet omdat je tegen allerlei hobbels 

aanloopt? Omdat je bijvoorbeeld een arbeidsbeperking hebt, de 
Nederlandse taal niet goed spreekt of lange tijd ziek bent geweest 
en je arbeidsritme kwijt bent. Of dat je te weinig of niet de juiste 
werkervaring hebt. Dan kun je bij HetWerktNu aankloppen. Zij 
bieden begeleiding op weg naar werk. En als het nodig is kun je 

ook ondersteuning op je werkplek krijgen, om te zorgen dat je je 
baan kan behouden.

JOUW TALENT ALS UITGANGSPUNT
Iedereen heeft talent. Het is de kunst om de baan te vinden die 
aansluit bij jouw kwaliteiten en talenten. Soms is het nodig om eerst 

werkervaring op te doen. Of om bepaalde werknemersvaardigheden verder 
te ontwikkelen. HetWerktNu is de plek waar je dit kunt leren. Zodra je klaar 
bent om aan de slag te gaan kunnen zij helpen om de baan te vinden die bij 
je past.

EN DAN: OP ZOEK NAAR EEN BAAN
Zo vond Mimoun een baan bij Movexx. ‘Anke, mijn begeleider bij 
HetWerktNu, stelde me in het voorjaar voor bij Movexx. En daar ben ik 
nog steeds heel blij mee. Ik vind het heel fijn om weer aan het werk te 
zijn. Ik kan thuis vertellen over de dingen die ik meegemaakt heb. Na een 
dag werken heb ik een voldaan gevoel. Het werk vind ik leuk, maar ik heb 
vooral ook hele fijne collega’s. Ze helpen me als ik vragen heb en zorgen 
dat ik me prettig voel in dit bedrijf.’ Mimoun, assemblagemedewerker bij 
Movexx.  

MEER WETEN
Ben jij de volgende die we op weg naar werk kunnen helpen? Neem 
dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.
HetWerktNu is onderdeel van IW4, het sociaal werkbedrijf van de 
gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Samen zorgen 
we ervoor dat talent wordt benut, zodat iedereen naar vermogen 
meedoet. www.hetwerktnu.nl  
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