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PERSBERICHT
Project Samen_Werken_aan_Werk van start in Nieuw Weerdinge.
Op maandag 4 maart 2013 gaat het project Samen_Werken_aan _Werk van start in de Badde in
Nieuw Weerdinge. Samen_Werken_aan_Werk is een project door en voor werkzoekenden. De
initiatiefnemers zijn Inge en Roelof Evers, zelf werkzoekend. Netwerken is tegenwoordig het advies
om aan (betaald) werk te komen. Maar hoe ga je netwerken en waar kan dit.
Dit wordt in de Badde in Nieuw Weerdinge opgepakt door het project Samen_Werken_aan_Werk
als onderdeel van het Mondenzorg project, en mag gezien worden als de officiele aftrap van dit
project. Op maandag ochtend tussen half tien en half twaalf is er de mogelijkheid om samen onder
het genot van een kop koffie elkaar te helpen met het zoeken naar en het vinden van werk. Daarbij
zullen de werkzoekenden zoveel mogelijk elkaar op weg helpen bij het vinden van (betaald) werk.
Er zijn PC’s beschikbaar om via internet websites met vacatures te benaderen en wegwijs te raken
in het gebruik van social media in de zoektocht naar werk.
Elkaar helpen is het devies. Iedereen heeft een netwerk. Misschien is dit netwerk in eerste instantie
niet voor jezelf relevant in de zoektocht naar werk. Maar voor een andere werkzoekende kan juist
jouw netwerk juist wel interessant zijn. Zo kan een andere werkzoekende op weg worden geholpen.
De koffieochtend (MaMoKo) is het begin, andere activiteiten kunnen ontplooid worden in de loop
van de tijd. Voorbeelden kunnen zijn vrijwilligersprojecten steunen of mogelijkheden onderzoeken
voor eigen ondernemerschap. Dit mede afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden en wensen
van de werkzoekenden.
Werkzoekend en geïnteresseerd in een positieve start van de week bij het zoeken naar werk, kom
naar de MaMoKo in de Badde van 4 maart tot eind juni. Neem uw CV mee en een kleine bijdrage
in de kosten voor de koffie (50 cent). Aan de hand hiervan kan in eerste instantie een CV check
gedaan worden en weten we welk soort werk gezocht wordt.
Informatie en aanmelding kan per e-mail naar SWaW@kpnmail.nl of telefonisch op 06-10274475.
Of via het Infohuus Nieuw Weerdinge nieuwweerdinge@infohuus.nl Aanmelding is niet verplicht
maar wel gewenst, zodat er voor voldoende koffie gezorgd kan worden.
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