
Is Moving Forward jouw volgende stap?

Weet jij niet welke kant je op wilt? Wil jij jezelf 
ontwikkelen? Wil jij je belastbaarheid toetsen? In het 
intensieve traject Moving Forward ga jij samen met 
MVO Solutions aan de slag. Ontdek in 12 weken wie je 
bent, wat je wilt en wat je kunt. Dit doe je in een veilige 
werkomgeving. Zo kun je uitvinden hoe het is om weer 
aan het werk te gaan. 



Op de werkvloer zien we je in de 
praktijk. We ontdekken wat jij nodig 
hebt om goed te kunnen functioneren. 
Je gaat voor 3 maanden dagelijks aan 
de slag in Nijmegen. MVO Solutions 
biedt je trainingen, werkzaamheden 
en begeleiding aan. Zo ontwikkel 
je ervaring, kennis en inzichten. 
Hiermee vergroot je je kansen op de 
arbeidsmarkt. 

Actief aan de slag
Naast het dagelijkse programma, volg 
je ook verschillende trainingen. Je 
gaat hiermee zelf aan de slag. Na deze 
trainingen weet je meer over jezelf en 
je kansen. En welke beroepen daarbij 
aansluiten. Daarna leer je hoe je een 
baan zoekt die bij jou past. Ook hoor je 
wat werkgevers willen en verwachten. 
En hoe je netwerk jou kan helpen. Tot 
slot krijg je hulp bij het zoeken naar 
vacatures.

Begeleiding op maat
Dagelijks is er een praktijkbegeleider 
en een coach aanwezig. Verder 
organiseert MVO Solutions samen met 

WerkBedrijf verschillende activiteiten. 
Bijvoorbeeld meekijkdagen bij bedrijven 
en workshops. Daarnaast krijg je een 
map met opdrachten. Hierin houd je 
ook jouw persoonlijke ontwikkeling bij. 
Je krijgt een goed beeld van wat je in de 
praktijk aankan. En wat een passende 
vervolgstap kan zijn. 

Meer informatie?
Heb je vragen? Of wil je graag meedoen 
aan dit traject? Mail naar Britt van den 
Schoor, via b3.van.den.schoor@wbrn.nl. 

Na je aanmelding plannen we een 
afspraak voor een kennismaking. 
We besluiten dan samen of je gaat 
starten.

Wat houdt het 
traject in?

‘t Werkt voor iedereen!
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