
Bekijk online versie van de nieuwsbrief

De september-bijeenkomst naar W & O in Emmen moest worden verschoven. En
inmiddels blijkt, dat we in november nog niet volgens plan naar Janssen
Klimaattechniek kunnen. Geen probleem, we gaan gewoon schuiven. Dus gaat de
septemberbijeenkomst naar november en die van november gaat naar december.
Snapt u het nog? Nou, wij gelukkig wel

maandag 5 november a.s.
NAAR W & O IN EMMEN

W & O in Emmen begeleidt mensen naar werk. Vooral mensen met wat afstand tot
de arbeidsmarkt. En da’s maar goed ook. Want aan de ene kant zit de arbeidsmarkt
inmiddels te springen om nieuwe mensen. En aan de andere kant heeft iedereen
recht op werk. Want werk zorgt ook voor verbinding, identiteit, waardigheid en
sociale contacten. Iedereen heeft recht op een baan. Iedereen beschikt over
talenten, passies, behoeften en competenties.
 
Bij W & O doen ze dat goed, heel goed. Ze geven advies, begeleiding, opleiding,
bijscholingen, trainingen en vooral rust en regelmaat. Daardoor hebben ze
uitstroomcijfers die ver liggen boven het (landelijk) gemiddelde. En dat gaan we eens
eventjes bekijken met z’n allen……

VORKJE PRIKKEN

LEKKER ETEN

 

Er wordt nog gezocht naar een passende plek om gezamenlijk een verantwoord
vorkje te prikken. Mogelijkheden te over, dus dat komt goed. Nadere informatie
daarover volgt z.s.m.

INTRODUCEE HOLLADIEJEE
Introducés zijn, zoals altijd, weer van harte welkom. Al lopen ze het risico na afloop
plat-gespamd te worden door de afdeling Ledenwerving. 

PROGRAMMA

 
16.30 uur Inloop met koffie en koek
17.00 uur Opening door de Voorzitter
17.02 uur Inleiding door Marleen Hilbrands
17.30 uur Rondleiding
18.30 uur Vertrek naar Eetgelegenheid
19.00 uur Eerst een borrel
19.30 uur Aan tafel

Adres
W & O Emmen
Oosterbracht 2
7821 CJ Emmen
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