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Ontwikkeling naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Onze passie kent geen beperkingen

Werkleercentrum PSW

Het Werkleercentrum van PSW biedt in de Westelijke Mijnstreek ontwikkelingsmogelijkheden bij diverse bedrijven en organisaties, midden in de ‘reguliere maatschappij’
dus. Zowel voor Begeleiding Groep Ontwikkeling als voor Begeleiding Individueel.
Samen met een coach gaan deelnemers aan de slag om hun talenten, voorkeuren én
hun aandachtsgebieden te ontdekken. En uiteraard leren zij de vaardigheden die nodig
zijn voor het uitoefenen van werkzaamheden in verschillende sectoren.
Naast (leren) werken heeft het Werkleercentrum een breed aanbod aan workshops waar
de deelnemers op elk moment in hun ontwikkeling gebruik van kunnen maken. Allemaal
met als doel te ondersteunen in de groei naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
PSW biedt daarnaast ook nog de branche opleiding Facilitair aan. Kortom: het Werkleercentrum van PSW biedt (leren) werken in een reguliere setting met een levenslang
ondersteunend aanbod aan scholing op een breed (en ook randvoorwaardelijk) vlak.

Werkleerplekken

PSW heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties voor werkleerplekken en daarmee doorstroommogelijkheden. Via PSW Werk ondersteunen
jobcoaches werkzoekenden bij het vinden van (betaald of onbetaald) passend
werk en begeleiden hen vervolgens op maat om dat werk te behouden. We
ondersteunen daarbij tevens werkgevers en verwijzers.
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Op dit moment is het Werkleercentrum op deze locaties in de Westelijke Mijnstreek actief:
• Fortuna Stadion en vanuit deze locatie bij de Sportstichting, Fletcher
Wellness Hotel, Mengelers Groep en Mees catering. Leren in en ervaren van
werken in de keuken, restaurant en in en om het stadion.
• Makado. In het trainingsteam met een jobcoach leren van retail- en horeca
werkzaamheden zoals vakken vullen, spiegelen en kassatraining.
• Kindcentrum Sittard. Werkleerplekken in de kindergroepen, de (gezonde)
keuken en de gymzaal; administratief en facilitair.
• Gilde opleidingen. Hier geven trainers van PSW de branche opleiding Facilitair.
De studenten lopen stage bij Gilde opleidingen en leren en verrichten er
ondersteunende werkzaamheden.

