
Onze passie kent geen beperkingen

Sollicitatietraining  
PSW Werk

• compacte sollicitatietraining op maat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• gericht aanleren en versterken van sollicitatievaardigheden met een grotere kans op succes. 

• geïntegreerd in en passend bij de gehele ondersteuning van kandidaten. 

• kennis en vaardigheden efficiënt gebundeld in een groepstraining.

• dus ook leren van elkaar en geen individuele training meer nodig. 

• opgesteld op basis van de jarenlange praktijkervaring van PSW Werk.

De training 'Solliciteren kun je leren' helpt kandidaten verder in het zoeken, vinden en 
houden van passend werk, vergroot de zelfstandigheid én de kans op passend werk. 

Meer 
kans op 
een baan!



Sollicitatietraining  
PSW Werk

Eindresultaat van de sollicitatietraining
De kandidaten krijgen een afgebakend product en hebben de kennis en vaardigheden om: 
• de eigen mogelijkheden en kwaliteiten gerichter in te kunnen zetten in het sollicitatie-

proces. 
• zelfstandig vacatures te zoeken. 
• social media in te zetten bij het solliciteren. 
• zelfstandig een cv te schrijven. 
• zelfstandig een motivatiebrief te schrijven.
• zelfstandig een sollicitatiegesprek te voeren. 
De kandidaten hebben na de training hun eigen basis cv en motivatiebrief klaar en krijgen
een bewijs van deelname. 

De training
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur verzorgd door een gecertifi-
ceerde jobcoach van PSW Werk. De training bevat leer- en oefenstof en is gebaseerd op
een deelname van minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen
start een training. Er wordt per training gezocht naar een centrale en goed bereikbare 
locatie in de regio. 

Financiering
Als onderdeel van een UWV Naar werk of Werkfit traject of vanuit de Participatiewet, be-
dragen de kosten voor de training 2 uur jobcoachtarief. Een ‘losse inschrijving’ kost  €195,-

PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en 
behouden van passend werk. We ondersteunen hierbij werkgevers en verwijzers. 
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PSW Werk | 0475 474 485 | pswwerk@psw.nl | www.pswwerk.nl 


