
Op Eigen Kracht naar
een Baan in Utrecht

Zoek je werk in Utrecht? Is Nederlands niet 
je moedertaal? Wil je uitzoeken wat bij je past, 
jezelf ontwikkelen en je netwerk uitbreiden? 
Kijk hoe Eigen Kracht jou kan helpen met training, 
coaching en interessante contacten.
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Op Eigen Kracht naar een Baan in Utrecht
Het project ‘Eigen Kracht’ helpt Utrechters met een niet-Nederlandse 
achtergrond bij hun zoektocht naar een opleiding, werkervaring of 
(vrijwilligers)werk. Want juist hun talent wordt te weinig gezien. 

Ben jij gemotiveerd om aan de slag te gaan? 
 
Eigen Kracht helpt je! 
 
1. Eigen Kracht-training: In een klein groepje met andere deelnemers 
probeer je antwoord te vinden op de vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
En: hoe pak ik het zoeken naar werk aan?   
2. Individuele coach: Sommige deelnemers kunnen gekoppeld worden aan 
een coach die helpt met vragen over de zoektocht naar werk. De coach is een 
vrijwilliger die tijd, kennis en een netwerk voor de deelnemer beschikbaar stelt. 
3. Contacten leggen (Netwerken): Via netwerkavonden ontmoet je meer 
mensen en bouw je een netwerk op van professionals en andere werk
zoekenden. Veel mensen kennen is belangrijk, omdat je vaak werk kunt 
vinden via je netwerk en je je niet alleen voelt in je zoektocht.  
 
Herken jij je hier in? 
• Je kunt in het Nederlands communiceren op minimaal A2niveau. 
• Je bent gemotiveerd en wilt actief aan de slag. 
• Je woont in gemeente Utrecht. 
Deelname kost €15, per traject en duurt maximaal 10 maanden. 
 
Meld je aan! 
Stuur een email naar eigenkracht@taaldoetmeer.nl. Zet hierin je naam  
en je telefoonnummer. Je kunt ook bellen naar: 030-2947594. 
 
We maken een afspraak om kennis met je te maken. Dan krijg je meer 
informatie over de mogelijkheden en beslis je of je meedoet.


