
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.  

Meer werk maken
van werk!

Situatie:  Geen werk en wel of geen uitkering? 
Net als 2 miljoen andere Nederlanders  
waarvan 75% vrouw

Wens: Aan het werk, meedoen en geld verdienen!

Zij werkt is een traject voor vrouwen die op 
zoek zijn naar hun plek op de arbeidsmarkt:

•  of je nu een moeder bent die vanwege de 
kinderen met haar baan stopte en nu haar 
werkwensen wil verkennen;

•  of een actieve werkzoekende die in de 
crisistijd niet meer weet waar te beginnen;

•  of een vrouw die zich gewoon verder wil 
ont wikkelen, meer ‘mee wil doen’ in de 
samenleving of meer sociale contacten wil 
opdoen. 

Zij werkt is een traject waarin u zich 
kunt (her)oriënteren op werk, uw eigen 
krachten en talenten kunt versterken 
en ervaring kunt opdoen. 
Zij werkt helpt u aan de slag te gaan 
richting scholing, vrijwilligerswerk, 
betaalde baan of eigen onderneming. 



U bepaalt zelf het succes van uw deelname, daarom vragen wij van u: 

• dat u deelneemt aan alle bijeenkomsten (1 ochtend per week, 10 weken);

• dat u deelneemt aan de ervaringsstage (1 ochtend per week, 3 maanden);

• dat u deelneemt aan het sistertraject (gem. 2 uur per 2 weken, 1 jaar)

• dat u gemotiveerd bent.

Zij werkt!
Zij werkt bestaat uit 3 onderdelen:
• Trainingsbijeenkomsten: U onderzoekt uw talenten, 

behoeften en wat u ermee kunt. U krijgt informatie  
over (vrijwilligers)werk en u oefent werk gerelateerde 
competenties en situaties.

• Ervaringsstage: U gaat het geleerde in de 
praktijk oefenen tijdens een ervaringsstage waarin 
u (onbetaald) werk doet dat past bij uw wensen 
en mogelijkheden.

• Sisters: Gedurende een jaar lang krijgt u een sister, 
een vrouwelijke vrijwilliger die u als maatje en coach 
begeleidt richting (vrijwilligers)werk, opleiding of andere 
vormen van participatie.

Meer informatie en aanmelden
Voorlichting:  
29 januari 9.30 tot 10.30 uur

Contactpersoon:  
Ineke Klapwijk, Stichting Buurtwerk 
ineke.klapwijk@buurtwerk.nl, 010-45 53 799

Anja Beerepoot, Stichting FemaleFactor  
anja@femalefactor.nl,  
010-48 51 822 / 06 55 13 67 76

Wanneer en Waar 
Stichting Buurtwerk,  
Wijkcentrum Oriënt 
Kobehof 5, Rotterdam

Donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Training: 5 februari t/m 16 april

Ervaringsstage:  
april t/m juni 2015; 3 maanden 
min. 1 dagdeel per week

Sistertraject: februari 2015 
t/m februari 2016

www.femalefactor.nl

Kosten:  

GRATIS




