
De stap naar werk is een grote stap. Op een 
werkvloer wordt er immers heel wat van je 
verwacht. Met een G-OAL traject stomen we je 
klaar voor je (eerste?) werkervaring. Zo sta je 
sterker in je (werk)schoenen! 

G-OAL past binnen een opleiding waarbij je werk 
en school combineert. (Leren en Werken, Duaal 
leren of SYNTRA). De school bekijkt samen met 
jou of G-OAL de juiste stap is in je traject naar 
werk.  
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SAMEN 

RICHTING 

GROEI

Samen met medewerkers, partners
en bedrijven maken we bij
Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. Een inclusieve samenleving
is hierbij ons doel.
We doen dit via tewerkstelling,
vorming, coaching en advies.

WERKERVARING

Werkervaring is meer dan ooit een sleutel tot de
arbeidsmarkt. Werkgevers hechten veel belang aan
ervaring maar je moet natuurlijk eerst de kans krijgen die
op te doen. Wij zochten werkgevers die hun deuren voor je
openzetten en je willen ondersteunen in dit leerproces.  

Je mentor op de werkvloer en je begeleider van Groep
INTRO nemen tijd om stil te staan bij wat je hebt geleerd.  

VORMING

Naast die arbeidsgerichte competenties heb je ook
behoefte aan de juiste skills om je weg te vinden op die
arbeidsmarkt. Solliciteren, een CV maken en
aanpassen, vacatures screenen, ….  

De begeleiders van Groep INTRO organiseren
vormingen (in groep of individueel) om je hierbij te
ondersteunen en de kneepjes van het vak te leren.

ATELIERWERK

 Om een juist beeld te krijgen
van wat er op zo’n werkvloer
van je wordt verwacht 
brengen we die werkvloer 
dichterbij. We doen dit door 
projectwerk, bedrijfs-
bezoeken, technische ateliers, … 

We hebben onze eigen ateliers, contacten in de 
bedrijfswereld, opdrachten om uit te voeren, … We 
bespreken samen je houding, leerpunten en kwaliteiten. 

CONCREET

Starten doen we met een intakegesprek. Daar leren we 
elkaar beter kennen, komen we te weten welk 
jobdoelwit je hebt, wat je motiveert en welk type werk 
jij ziet zitten. 

We stellen een traject samen dat je samen met je les op 
school combineert. Tijdens dit traject houden we een 
actieplan bij zodat je ziet wat je leert en waarom je dat 
leert. We doen dit ook in overleg met de school en 
eventueel je ouders. 

Wanneer je klaar bent voor de stap naar een reguliere 
tewerkstelling bekijken we samen met jou en de school. 
G-OAL kan je ook ondersteuning geven tijdens je eerste 
maanden tewerkstelling.  


