Werken aan je toekomst?

Start bij het voortraject van de Voiz Academie

Heb jij te maken gehad met dakloosheid, verslaving, schulden, psychiatrie of geweld?
En wil je graag weer aan de slag in een betaalde baan of vrijwilligerswerk? Het voortraject van
de Voiz Academie bereid je voor op jouw volgende stap!

Wat is het voortraject?
Het voortraject is een opleiding van een half
jaar die je voorbereid op werken of verder
leren. Je volgt met ongeveer 20 deelnemers
een halve of hele dag in de week cursussen.
Daarnaast doe je 1 dag in de week
vrijwilligerswerk.

Je maakt zelf een keuze uit de cursussen,
bijvoorbeeld:
> Werken met een computer.
> Omgaan met jouw ervaring in je leven.
> Eerste hulp bij brand en ongevallen in een
organisatie.
> Omgaan met moeilijk lastig gedrag
van anderen.
> Nederlands, rekenen en schrijven van
een verslag.

Waarom kiezen voor het voortraject?
> Je leert met anderen die ook veel hebben
meegemaakt in hun leven.
> Het is oké als het even wat minder goed
met je gaat.
> Het geeft je een betere start op
de arbeidsmarkt.
Wat kan ik na het voortraject?
Na het voortraject kan je gaan werken in een betaalde of vrijwillige baan. Heb je na het voortraject
zin om verder te leren? Dan kun je een mbo-opleiding via de Voiz Academie volgen.

Fouad volgde het voortraject: “Ik heb veel van de groep geleerd. Mensen
zijn open, en ze durven wel. Een eye-opener voor mij? Dat ik fouten mag
maken! Je hoeft niet alles in een keer goed te doen.”

Wat is de Voiz Academie?
De Voiz Academie biedt je een veilige plek om stappen te zetten naar werk of leren. Je leert van en
met anderen die ook veel mee hebben gemaakt in hun leven. Je went aan een ritme van leren en
werken. Zo vind je straks makkelijker werk en wordt de stap naar een opleiding minder groot.

Hoe meld ik me aan?
Ben je enthousiast geworden of heb je vragen? Meld je via aan via onze website:
tussenvoorziening.nl/de-voiz-academie
✉ Of stuur een mailtje naar devoizacademie@tussenvoorziening.nl
📞  Of bel 030 - 234 08 19 en vraag naar de Voiz Academie.

In samenwerking met:

