Jij kiest!
Jij mag ontdekken waar je goed in bent. En aangeven waaraan je wilt werken. Zo
maak je zelf een plan voor je toekomst. Welke hulp wil je krijgen? Wat past het
beste bij jouw situatie?
Ontdekken waar ik goed in ben. En ontdekken wat ik nog verder kan ontwikkelen en leren.
Bijvoorbeeld met de Educatiemeter. Dit is een digitale test die laat zien wat je drijfveren, interesses, talenten
en ontwikkelpunten zijn. En helpt bij het kiezen van een beroep of opleiding.
Een plan voor de toekomst maken
Om dingen verder te leren en ontwikkelen. En om te werken aan oplossingen. Zoals geldproblemen oplossen,
schulden aflossen, een baan vinden, of werken aan een betere thuissituatie.
Weer naar school gaan. Of een opleiding of cursus volgen.
Wij kunnen helpen bij:
• Het aanmelden voor je opleiding.
• Het intakegesprek. Dit is een gesprek dat je hebt met de school waar je naartoe wilt.
• Het invullen van een intakeformulier.
• Het aanvragen van studiefinanciering. Dit is geld van de overheid voor jouw studie.
Een baan of vrijwilligerswerk.
Wij kunnen helpen bij:
• Het zoeken naar vacatures.
• Het maken van je cv.
• Het maken van een brief waarin je vertelt waarom je die baan wilt.
• Het voeren van een sollicitatiegesprek.
Een eigen bedrijf beginnen.
Wat heb je nodig als zelfstandige? En waar kun je terecht? Wij kunnen je op weg helpen.
Dingen aanvragen die gaan over inkomen, wonen of zorg.
We verwijzen je naar de juiste organisatie. En helpen je op weg als je dingen wilt aanvragen. Bijvoorbeeld een
uitkering of zorgtoeslag. Of als je hulp wilt bij geldproblemen of bij zelfstandig of begeleid wonen.
Iemand die naar mij luistert.
Ik heb nu niets nodig. Maar ik neem contact op als ik wel hulp nodig heb.
Iets anders:

Geld verdienen
Wereldreis

Hoe gaat het?
Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. En of ik je ergens bij kan helpen.
Op de achterkant van deze flyer staat waar ik je allemaal bij kan helpen. Je bepaalt zelf wat het beste past bij jouw
situatie. Wil je bijvoorbeeld kiezen voor een studie? Of ontdekken waar je goed in bent? Laat het mij dan weten.
Staat jouw vraag er niet tussen? Of heb je andere vragen? Laat dat dan ook weten. Dan kijken we samen hoe ik je
verder kan helpen.
Je kunt mij bellen, appen of e-mailen. Ik hoor graag van je!
www.vsvijsselvecht.nl
Hartelijke groet,

