
De GAP TRACK is bedoeld voor jonge professionals die op zoek zijn naar een

stageplek of (bij)baan die past bij hun ambitie én waar ruimte is voor hun

aandoening. We bieden je coaching, training en vacatures. En we stellen je voor aan

ons enorme netwerk van werkgevers. Dit aanbod is GRATIS!

GAP TRACK

"Wat ik belangrijk vind om te doen, en wat ik

wil doen als werk, is niet afhankelijk van mijn

beperking. Wees eerlijk en open maar neem

geen slachtofferrol aan." 

PREWESH HEEFT ZIJN 
DROOMBAAN GEVONDEN 

INSCHRIJVEN

 

 Emma at Work helpt jongeren, tussen de 15 en 30 jaar, met een chronische ziekte of fysieke

aandoening bij het vinden van een mooie baan. Want wij weten, net zo goed als jij, dat het soms

niet meevalt om met een beperking je plek te veroveren op de arbeidsmarkt. 

Dat moet anders. Want wat je hebt, zegt maar weinig over je talent of ambitie. 

 

Emma at Work werkt op twee manieren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Aan de ene kant

verbinden we werkgevers aan onze missie, en aan de andere kant begeleiden we jongeren naar

werk met een uitdagend programma: de GAP TRACK. 

 

 WE VERTELLEN JE GRAAG 
OVER ONS AANBOD

 

LEES HET HELE VERHAAL

https://www.emma-at-work.nl/jongeren/inschrijven/
https://www.emma-at-work.nl/ervaringen/werken-met-een-oogziekte/


We bieden online trainingen op 1 en 8 juli, 
3 en 10 augustus. Vier je eerst vakantie? 
Doe dan mee op 16 en 23 september. 

Schrijf je in voor de GAP TRACK en doe direct
mee!

START JIJ DEZE ZOMER NOG? 

In onze online trainingen ga je aan de slag
met de volgende vragen: Wat is mijn ambitie?
Wat kan ik? Wat wil ik nog leren? 
Hoe vertel ik over mijn ziekte of aandoening?
Wat heb ik nodig op de werkvloer? 
Hoeveel uren kan ik werken? Hoe werkt
solliciteren? Hoe presenteer ik mezelf? 

TRAINING

PROGRAMMA’S
Na de training kun je verder met onze programma's. We bieden er 3:

Met dit programma wordt

je gekoppeld aan een van

onze werkgevers.

HET MENTOR PROGRAM HET PITCH PROGRAM

Hiermee leer je om jezelf

goed te presenteren. 

Wat is jouw pitch voor 

een werkgever? 

Hierin oefen je met een

van onze werkgevers je

sollicitatieskills. Wil je nog

meer leren? Je kunt na je

training ook bij ons terecht

voor loopbaancoaching.

HET INTERVIEW PROGRAM

Meer weten over onze programma's? Check de website en meld je gelijk aan.

Ben je ouder van een kind met fysieke aandoening? Of ben je verwijzer en blijf je graag op de

hoogte van ons aanbod? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je doet dit door te 

reageren op deze mail met: Ik ontvang graag de nieuwsbrief. Dan regelen wij de rest!

OUDER OF VERWIJZER

https://www.emma-at-work.nl/jongeren/

