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Inleiding
Met enige trots presenteren we u de productcatalogus van Stichting Samen Werken. Met trots, omdat we met “onze mensen” een groot aanbod
aan verschillende werkzaamheden kunnen bieden die een meerwaarde
zijn voor de leefomgeving op de Brabantse Wal.
Daarnaast bieden we in deze catalogus een aantal producten aan die ten
dienste staan voor mensen uit de kwetsbare doelgroepen. Die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en daarmee aan hun participatie in de samenleving.
Deze catalogus is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders
binnen de drie Brabantse Wal gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht.
De producten in deze catalogus hebben allemaal maatschappelijk nut en
dragen bij aan de leefbaarheid in de wijken en buurten in ons werkgebied.
De inzet van onze deelnemers in de samenleving geeft hen het gevoel dat
zij er toe doen, dat zij er bij horen en dat zij waardevol zijn voor de samenleving.
Het mes snijdt zo aan twee kanten, onze deelnemers participeren in leefbaarheid, ze zijn onderdeel van de maatschappij en tonen dat door werkzaam te zijn in maatschappelijke projecten.
Door gebruik te maken van onze diensten draagt u bij aan de ontwikkeling
van onze deelnemers. U geeft ze de mogelijkheid hun zelfredzaamheid te
vergroten en zich staande te houden in de samenleving. Tegelijkertijd
verbetert de kwaliteit van de leef- en woonomgeving op de Brabantse
Wal.
Een mooiere manier van SAMEN WERKEN bestaat niet!

N.b. Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of producten
dan sturen we u graag geheel vrijblijvend een offerte
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Graffiti- verwijdering
Graffiti op gebouwen en straatmeubilair vormt nog altijd een bron van irritatie. Sinds 2008 heeft Stichting Samen Werken de beschikking over medewerkers die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van graffiti van gebouwen, meterkasten, parkeermeters en andere objecten.
Het verwijderen van de spuitbusverf gebeurt met milieuvriendelijke producten op basis van sinaasappelschillen. Door het gebruik van deze middelen worden de muren van gebouwen of de verflagen op objecten niet
aangetast.
Graffiti- verwijdering wordt uitgevoerd in opdracht van een gemeente,
maar er bestaat ook de mogelijkheid dat particuliere woningbezitters gebruik maken van onze diensten. Deze mogelijkheid wordt hier expliciet
vermeld, omdat er vaak woningen in een stads- of dorpscentrum door
graffiti worden ontsierd die particulier eigendom zijn. Een aantrekkelijk
centrum is van economisch belang, Stichting Samen Werken wilt particulieren daarom, wellicht i.s.m. de gemeente tegen een gunstig tarief haar
diensten aanbieden.
Prijzen
Product
Graffiti verwijdering jaarabonnement
Graffiti verwijdering oproepbasis
Schoonmaakmiddelen en materialen

Prijs
€ 10.000
€ 13 p.u.
PM

Opmerkingen
Dagelijks incl.
middelen
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Buurtserviceteam (BST)
De Buurtserviceteams zijn dagelijks actief in de wijken van de steden en
dorpen op de Brabantse Wal. Ze leveren een zichtbare bijdrage aan de
leefbaarheid in de wijk. Zij zorgen ervoor dat de straten, brandgangen
groenstroken en parken schoon zijn.
De BST’s zijn ook inzetbaar voor allerlei diensten ten behoeve van scholen, wijkvoorzieningen, steuncentra, winkelcentra en woningbouwverenigingen.
De BST’s zijn multifunctionele teams die op vele terreinen inzetbaar zijn.
De werkzaamheden die zij uitvoeren zijn vaak ook seizoensgebonden:
herfstbladeren vegen in de herfst, sneeuwruimen in de winter, grasmaaien
in de zomer.
Daarnaast hebben de BST’s ook een signalerende functie, zij zien wat er
in de wijken gebeurd en kunnen dit melden bij de verantwoordelijke instanties.
Een BST bestaat uit een meewerkend voorman en maximaal 4 deelnemers. De teams worden ingezet per wijk of kern.
Werkzaamheden die door het BST kunnen worden uitgevoerd:














Zwerfvuil verwijderen
Seizoensgebonden werkzaamheden: bijvoorbeeld sneeuwruimen
Reparaties aan straatmeubilair
Schoonmaak straatmeubilair
Groenonderhoud: maaien, onkruid verwijderen, snoeiwerk
Schoonhouden brandgangen, portieken en portalen
Klussendienst (voor wijkvoorzieningen algemeen)
Bestratingswerk (kleine reparaties)
Woningontruimingen
Woningmutaties (terugbrengen woning in oorspronkelijke staat)
Onderhoud speeltuintjes en zandbakken
Verhuizing
Etcetera

Prijzen
Product
Jaarabonnement
0- urencontract
Materialen- en gereedschappen

Prijs
€ 25.000
€ 13
PM

Opmerkingen
(2 wijken of een kern)
p.u. per deelnemer
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Schoonmaak
Stichting Samen Werken heeft een grote ervaring in het schoonhouden
van woningen, kantoorruimtes en bouwketen. De schoonmaakwerkzaamheden worden in overleg met onze opdrachtgevers op vaste tijden uitgevoerd. Dit kan wekelijks gebeuren of op afroep.
Van woonkamer tot sanitair, uw object wordt nauwkeurig en veilig door
onze medewerkers schoongemaakt.
Product
Schoonmaken

Prijs
€ 13 p.u.

Opmerkingen
Excl. schoonmaakartikelen
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Beheer dranghekken, tentoonstellingsborden en vlaggenmasten
Sinds september 2010 beheert Stichting Samen Werken de dranghekken,
vlaggenmasten en tentoonstellingsborden van de gemeente Woensdrecht.
Verenigingen of particulieren die deze artikelen willen gebruiken, kunnen
ze eenvoudig reserveren via de website van Stichting Samen Werken.
De dranghekken staan veilig opgeslagen op het zoutdepôt van de gemeente Woensdrecht.
Stichting Samen Werken kan het beheer van dranghekken en andere materialen t.b.v. evenementen volledig voor haar rekening nemen.
Stichting Samen Werken verzorgt de (financiële) administratie en de uitleen van de materialen, houdt ze schoon, signaleert beschadigingen en
vermissingen.
De opbrengsten van de verhuur van dranghekken en andere materialen
zijn ten bate van Stichting Samen Werken.
De kosten voor reparaties komen ten laste van de gemeente. Daar staat
tegenover dat er door de gemeente geen arbeidsuren ter beschikking
hoeven te worden gesteld voor het beheer van de dranghekken.
Product
Beheer op jaarbasis
Borgstelling aan huurder

Prijs
€ 0
€ 101

Opbrengst verhuur wagen 60
Opbrengst wagen 100
Opbrengst losse dranghekken

€
€
€

18
31
11

Opmerking
Gemeente
Per niet geretourneerd
dranghek: Gemeente
SSW
SSW
SSW
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Toezicht
De afdeling Toezichthouders surveilleert in wijken, buurten, sportvelden
en bedrijfsterreinen. De kernactiviteiten hierbij zijn signaleren en rapporteren van vormen van overlast, vandalisme en zwerfvuil (inclusief fietswrakken en winkelwagentjes). Hierdoor kan snel verdere actie worden ondernomen, bijvoorbeeld door het Buurtserviceteam van Stichting Samen
Werken. De algemene surveillances van de toezichthouders werken preventief. Alle medewerkers zijn gecertificeerde beveiligers of volgen de opleiding daartoe. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel.
De afdeling Toezichthouders is een Ecabo- erkend leerbedrijf.
De dienstverlening kan ingekocht worden op afroepbasis of voor langere
tijd.
De Toezichthouders zijn met name in de avond- en nachturen actief en in
de weekenden.
Product
Dagtarief
Nachttarief

Prijs
€ 15 p.u.
€ 23,50 p.u

Opmerking
Van 06:00 tot 18:00 u
Van18:00 tot 06:00 u

Opleiding Beveiliger 2
Binnen de afdeling Toezicht is het mogelijk het praktijkdeel te volgen van
de MBO- opleiding Beveiliger niveau 2. Het theoretisch deel van de opleiding wordt verzorgd door het Vitaliscollege te Breda.
De praktijkopdrachten zijn conform de eisen voor de praktijkopleiding
Beveiliger niveau 2 en sluiten naadloos aan op het theoretische deel van
de opleiding. Het praktijkdeel vormt een substantieel onderdeel van de
totale opleiding. De deelnemers leren in de praktijk, onder begeleiding van
een praktijkopleider.
Leidraad daarbij is het praktijkwerkboek, dat handvatten biedt voor de
toetsing van de praktijkeisen en –niveaus. De praktische situaties zijn gekoppeld aan de theorie.
Naast het trainen in de praktijk wordt ook gebruik gemaakt van rollenspellen en gesimuleerde situaties. Deze worden opgezet en uitgevoerd op
locatie bij SSW.
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Tijdens de opleiding wordt men altijd begeleid door drie ervaren praktijkopleiders die in het bezit zijn van een door de Stichting Samenwerking
Bedrijfsleven (SSB) erkend certificaat praktijkopleider.
Tot het takenpakket van onze praktijkopleiders behoren o.a.:
•
•
•
•
•

de begeleiding van deelnemers bij het uitvoeren van de studieopdrachten
de begeleiding en het coachen van deelnemers bij de praktijkopdrachten
het voeren van overleg met de deelnemers
de bewaking van de voortgang in de vorderingen uit het praktijkboek
het nabespreken van de opdrachten, schema’s etc met de deelnemer

Naast de begeleiding door onze praktijkbegeleiders is het mogelijk gebruik
te maken van extra sociaal-maatschappelijke begeleiding door onze trajectbegeleiders.
Aan het praktijkdeel zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de theorieopleiding worden in de meeste gevallen vergoed door DUO.
Het verplichte kledingpakket wordt vergoed door Stichting Samen Werken.
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Fietsenreparatie en rehabilitatie.
Stichting Samen Werken beschikt over een goed geoutilleerde fietsreparatiewerkplaats. In deze werkplaats worden uit de onderdelen van fietswrakken goede tweedehands fietsen samengesteld. Daarnaast worden
fietsen uit de depôts van Politie en gemeente na de verplichte opslagtijd
rijklaar gemaakt en verkocht.
De meeste fietsen vinden hun weg naar hun nieuwe eigenaar via de ISD
Brabantse Wal of Stichting Leergeld.
Binnen deze afdeling bieden we dagbesteding met daarbij de mogelijkheid
meer te leren over het repareren van fietsen.
Product
Fietsreparatie
Onderdelen
Fiets

Prijs
€ 13
Offerte
Vanaf € 60

Opmerking
Uurtarief ex BTW
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Ondersteuning bij evenementen.
Stichting Samen Werken kan mensen leveren die hand en spandiensten
leveren bij allerlei evenementen. De stichting heeft hierin ruime ervaring
opgebouwd bij evenementen als de ijsbaan, ProefMei, de Brabantse Waldag, Maria Ommegang en vele andere.
De werkzaamheden die we ter ondersteuning kunnen uitvoeren zijn o.a.:







Hulp bij de opbouw van (feest)tenten of andere objecten
Plaatsen van dranghekken, vlaggenmasten etc
Schoonmaak van het evenemententerrein
Beheer van (tijdelijke) fietsenstallingen
Ondersteuningen in de bediening van de evenementshoreca
Verkeersregelaars

Product
arbeid
Transport
Gereedschappen en materialen

Prijs
€ 13
€ 0,50
PM

Opmerking
Uurtarief ex BTW
Per km incl. chauffeur
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Strijkservice.
De strijkservice van Stichting Samen Werken wordt ingezet voor instellingen. De dienst beschikt over een haal- en brengservice.
Beschadigde kleding kan eventueel worden gerepareerd.
Voor het strijken van kleding en linnengoed maakt SSW gebruik van zogenaamde stoomgeneratoren of stoomstrijksystemen. Dit zijn strijkijzers
met een aparte watertank, waardoor onze medewerkers sneller kunnen
strijken.
Uiteraard worden onze strijkers getraind om de verschillende behandelingsmethodes conform het was- en strijklabel van een kledingstuk goed
te gebruiken.
Alle stukken worden binnenste - buiten gestreken waardoor beschadiging
aan het weefsel aan de buitenkant bijna geheel is uitgesloten en de kleding langer meegaat.
Alle kleding wordt zonder vouw gestreken, wanneer men toch een vouw in
de mouwen of broekspijpen wenst dan kan men dit aan geven op het opdrachtformulier. Voor het strijken van vouwen worden extra kosten gerekend.
Afleveren gestreken kleding en/of linnengoed
Op het opdrachtformulier kan de klant aangeven hoe hij of zij het gestreken goed wil terugontvangen: gevouwen of opgehangen?
Als men overhemden of andere kledingstukken opgehangen wilt terugontvangen dan dient men vooraf kledinghaakjes mee aan te leveren. Is
men de knaapjes vergeten dan kan SSW kledinghaakjes leveren tegen
kostprijs.
Stichting Samen Werken retourneert kleding en linnengoed:
•
Kreukvrij
•
Onbeschadigd
•
Glansvrij
Als extra service zal SSW losgeraakte knoopjes op vakkundige wijze repareren.
Aansprakelijkheid
Op de strijkservice zijn de leveringsvoorwaarden van Stichting Samen
Werken van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.
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Stichting Samen Werken is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan
de kleding nadat deze door onze medewerkers is ingenomen tot aan het
moment van overdracht aan de klant.
Stichting Samen Werken behoudt zich het recht voor om kledingstukken
te weigeren.
Als een medewerker van SSW (voordat het strijken is gestart)twijfelt over
de staat van een kledingstuk dan wordt er te allen tijde contact opgenomen met de klant.
Ingeval van aan Stichting Samen Werken verwijtbare schade zal per geval
een passende vergoeding worden verstrekt. Dit is echter alleen mogelijk
na overhandiging van de aankoopbon van het beschadigde item.
Bij verschil van mening worden klachten afgehandeld op basis van het
klachtenreglement van Stichting Samen Werken.

Prijslijst SSW Strijkservice (prijzen incl. BTW)

1 Wasmand max. 15 items*
1 wasmand > 15 items *

€ 10
€ 10 + € 0,75 per extra item

* met uitzondering van items uit de categorie ‘Diverse’.
Diverse:
Dekbedovertrek 1 persoons

€2

Dekbedovertrek 2 persoons

€ 2,50

Hoeslaken 1 persoons

€1

Hoeslaken 2 persoons

€ 1,50

Laken groot / beddensprei

€2

Laken 1 persoons

€1

Laken 2 persoons

€ 1,50

Servetten

€ 0,10

Sloop groot

€ 0,40

Sloop klein

€ 0,25

Tafel kleed

€ 1,

Tafel laken

€ 1,25

Thee /Hand/gasten doek

€ 0,25

Zakdoeken

€ 0,10
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Kledingherstel
Bij Stichting Samen Werken zijn meerdere opgeleide coupeuses aanwezig
die uw kostbare kleding op professionele wijze kunnen herstellen.
Geheel binnen de doelstellingen van Stichting Samen Werken waar duurzaamheid een grote rol speelt worden er tassen en andere textiele voorwerpen gemaakt van onverkoopbare tweedehandskleding
Prijslijst kledingherstel
Prijs (incl. BTW)
€ 4,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 12,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 20,00
€ 1,50

PANTALON:
Korter maken
Korter maken met blinde zoom
Korter met stootband
Korter met omslag
Korter met split
Split hoger/lager/repareren
Taille in/uitleggen
Taille in/uitleggen zijnaden
Pijpen innemen
Nieuwe rits inzetten
Nieuwe broekzak
Nieuw elastiek
Met voering extra
Nieuwe voering
Knoop-haak-drukknoop
COLBERT-JAS-MANTEL:
Korter
Korter met voering
Korter met split/knoop
Mouwen inkorten
Mouwen korter met voering
Split dicht maken
Zijnaden innemen
Tailleren
Nieuwe jaszak
v.a.
Nieuwe voering
Nieuwe rits
Nieuwe rits kinderjas
BLOUSE-OVERHEMD:
Mouwen korter
Korter met manchet

v.a.

v.a.

€ 11,50
€ 17,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 15,50
€ 12,50
€ 15,50
€ 16,00
€ 12,50
€ 37,50
€ 19,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 22,50
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Lengte korter
Lengte korter met split
Innemen/tailleren
Schouder innemen

ROK-BROEKROK:
Korter maken en doorstikken
Met voering
Korter blinde zoom
Met voering
Korter met split extra
Korter met plooi per plooi extra
Korter plooirok
Met voering
Split hoger/lager/repareren
Innemen/uitleggen
Rits inzetten rok
Blinde rits inzetten
Schouderband inkorten
Nieuw elastiek
Nieuwe rokzak
v.a.
Nieuwe voering

€ 7,50
€ 10,00
€ 12,50
€ 12,50

€ 8,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 8,00
€ 2,00
€ 22,50
€ 27,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,00
v.a. € 6,00
€ 6,00
€ 23,00

Jurk
Jurk korter maken
Jurk korter maken met split
Jurk met voering korter maken
Jurk blindzomen
Jurk nauwer maken
Jurk met voering nauwer maken
Jurk blinde rits inzetten

€ 12,50
€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,50
€ 14,50
€ 12,50

Knoop aanzetten

€ 0,35
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Arbeidsmatige dagbesteding
Binnen de verschillende afdelingen en werksoorten van Stichting Samen
Werken is er de mogelijkheid om cliënten te laten deelnemen aan arbeidsmatige dagbesteding.
Cliënten werken mee binnen de projecten onder leiding van een werkleider en worden begeleid door een van onze trajectbegeleider. De persoonlijke mogelijkheden van de cliënt vormen het uitgangspunt voor de keuze
van een werksoort. We zorgen dat de werkplek op de best mogelijke manier aansluit bij de wensen van de cliënt.
Tijdens de tijd dat de cliënt bij Stichting Samen Werken aan het werk is,
zullen onze trajectbegeleiders intensief contact onderhouden met de (begeleiding van) opdrachtgever.
In het trajectplan wordt de doelstelling van de dagbesteding vastgelegd
en in een stappenplan worden de instrumenten en het tijdspad benoemd
die nodig zijn om de doelstelling te realiseren. Uiteraard in overleg met de
opdrachtgever.

Product
Arbeidsdagbesteding

Prijs
In overleg

Opmerking
Of afhankelijk van geldende tarieven per cliënt
en indicatiestelling
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Taalbuddies
De Nederlandse lessen worden verzorgd op basis van het buddy-principe.
Eigen deelnemers van Stichting Samen Werken, die de taal goed meester
zijn geven binnen kleine groepjes (max 5 deelnemers) taalondersteuning.
De groepjes zijn ingedeeld volgens het niveau van de deelnemers.
De “buddy’s” hebben allen de Taalvrijwilligerstraining gevolgd bij de bibliotheek.
In de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van papieren lesmateriaal en
van digitale lesstof op Oefenen.nl
Product
Taalondersteuning

Prijs
Gratis

Opmerking

Taalpunt
Het Taalpunt Stichting Samen Werken is er voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of spreken.
Mensen met taalproblemen zijn op iedere werkdag van harte welkom om
samen met onze taalvrijwilligers te leren en te oefenen. Onder begeleiding
van een taalvrijwilliger leert men in een taalgroepje van maximaal 3 personen. Om de spreekvaardigheid te oefenen leert men één-op-éen met
een van onze Taalbuddies.
In ons computerlokaal kan via de website Oefenen.nl ook zelfstandig worden ge werkt.
Voor een gezellig gesprek dan kan men terecht in het Taalcafé. Daar kan
men onder het genot van een kopje koffie of thee andere bezoekers van
het Taalpunt ontmoeten.
Onze taalvrijwilligers staan ook klaar om informatie te geven over andere
taalcursussen, lesmaterialen, lees- of luisterboeken.
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

–
–
–
–

16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
11:30 uur
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Taalpunt Stichting Samen Werken is een samenwerkingsverband van Gemeente Bergen op Zoom, Bibliotheek Het Markiezaat en Stichting Lezen
en Schrijven
Assertiviteit
Cursus gericht op het ontwikkelen van vaardigheden waardoor je beter
voor jezelf kunt opkomen. Deelnemers leren om ‘nee’ te durven zeggen,
zich minder angstig of gespannen te voelen. Ook leren ze hoe ze kritiek
kunnen geven zonder bang te zijn over wat anderen daarvan vinden.
De volgende vaardigheden komen in de cursus aan bod:







Luisteren
Praten
Het uiten van boosheid
Omgaan met conflicten
Zelfwaardering
Nee zeggen en grenzen stellen

Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer zijn of haar sociale vaardigheden vergroot en is beter in staat voor zich zelf op te komen zowel op
het werk als privé. Tevens leren deelnemers beter voor zichzelf te zorgen.
Product
Assertiviteit

Prijs
In overleg

Opmerking

19
Stichting Samen Werken Parallelweg 68 4621 JS Bergen op Zoom
Postbus 38 4600 AA Bergen op zoom
T 0164 24 77 58 E info@stsamenwerken.nl W www.stsamenwerken.nl
KvK 41105716 Bank NL80 BNGH 028.50.91.808

Omgaan met geld
De cursus vergroot de financiële zelfredzaamheid van de deelnemers en
voorkomt daarmee dat mensen in (onoplosbare) financiële moeilijkheden
terechtkomen, door te werken aan vaardigheden en houding.
De vaardigheden zijn bedoeld om gewoontegedrag te doorbreken en gedragsverandering op de lange termijn te verkrijgen en daardoor meer grip
krijgt op datgene wat nodig is om financieel zelfredzaam te zijn.
De deelnemer krijgt inzicht in:
 Waar geef ik mijn geld aan uit?
 Wat zijn mijn vaste en variabele lasten?
 Hoeveel houd ik per maand over?
 Hoeveel kan ik per week uitgeven aan boodschappen?
 Wanneer geef ik mijn geld uit?
De deelnemer leert:
 Een budgetplan maken en bijhouden
 Een maands- en jaarbegroting maken
 Beslissen wat je wel of niet kunt uitgeven
 Welke betalingsproblemen je kunt tegenhouden en hoe je ze kunt
oplossen
 Tips om te bezuinigen
 Alles wat er verder bij financiën komt kijken.
Duur:
5 bijeenkomsten van 2 uur.
Product
Omgaan met geld

Prijs
In overleg

Opmerking
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Fietscursus

De cursus is bedoeld voor mensen die niet kunnen fietsen of die zich onzeker voelen op een fiets en daardoor bang zijn in het verkeer.
De cursus is in principe praktijkgericht, maar er wordt ook gebruik gemaakt van het lespakket van Fietsdiploma.nl, een online programma met
oefeningen dat er op gericht is om beter met lastige verkeerssituaties om
kunnen gaan. Verkeersveiligheid vormt in dit pakket een belangrijk onderdeel.
De praktische fietslessen worden één-op-één gegeven op basis van het
buddyprincipe. Hierbij zetten we onze eigen deelnemers in om hun collega’s te helpen bij het leren fietsen. Er wordt gestart op een verkeersvrij
terrein. Naarmate de deelnemer vordert worden de lessen langzamerhand
verplaatst naar een reële verkeerssituatie.
Bij de lessen wordt voor de praktijk gebruik gemaakt van fietsen uit de
fietsenreparatie werkplaats van Stichting Samen Werken.
Het theoretisch deel wordt klassikaal verzorgd met behulp van computers
en een smartboard.

Product
Fietscursus praktijk en theorie

Prijs
€5

Opmerking
Per praktijkuur
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Klik&tik
Klik & Tik is een landelijk programma om beginners op de computer te
helpen. Klik & Tik geeft basale informatie over werken met een computer,
internet en email. Het legt bijvoorbeeld uit waar de startknop van een
computer zit. Of wat u ziet als u een website opent en wat u erop kunt
doen, zoals downloaden, email bekijken, iets opzoeken etc. Het is geen
cursus om met een specifiek programma te leren werken. Deelnemers
kunnen zelf kiezen hoe vaak en hoe lang ze oefenen.
Er zijn verschillende manieren om een cursus te volgen. Tik&Klik wordt
aangeboden door de bibliotheek (locaties Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht), maar kan ook via Oefenen.nl thuis worden geoefend of
onder begeleiding bij Stichting Samen Werken.

Product
Klik&Tik (basis computervaardigheid)

Prijs
Gratis

Opmerking
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Cursus kledingherstel

In deze cursus leren deelnemers de basisvaardigheden om te werken met
een naaimachine.
In de cursus leert men o.a.
•
•
•
•
•
•

Hoe leid ik de draad vanaf het klosje naar de naald
Hoe werkt het spoeltje
Uitleg over het opwinden van de spoel
oefenen in rechtstikken
zigzaggen
Voor- en achteruit

Na deze oefeningen leert de deelnemer hoe hij of zij een eenvoudig speldenkussentje kan maken. Daarna wat moeilijkere oefeningen en tenslotte
maakt men eenvoudige kledingstukken (zoals een schort) op basis van
een zelfgetekend papieren patroon.

Product
Cursus kledingherstel

Prijs
gratis
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Cursus Competence

Competence een cursus die gericht is op de basisvaardigheden communicatie op de werkvloer.
De cursus is bedoeld om deelnemers voor te bereiden op het samenwerken met collega’s, welke normen, waarden en gewoonten zijn daarbij aan
de orde.
Het belangrijkste wat deelnemer gaat leren is beter communiceren met de
mensen met wie hij of zij tijdens het werk te maken heeft.
In groepsopdrachten en rollenspelen bespreken en oefenen deelnemers
allerlei situaties die moeilijk zijn.
Het is mogelijk tijdens de cursus stage te lopen bij een van de ketenpartners van Stichting Samen Werken om in de praktijk te ervaren hoe het is
om op een nieuwe plaats te werken.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aanbod:
1. Contacten leggen
2. Communicatie
3. Verbale communicatie
4. Non-verbale communicatie
5. Luisteren
6. Telefoneren
7. Sociale vaardigheden
8. Samenwerken
9. Kritiek geven en ontvangen
10. Assertiviteit: opkomen voor jezelf.

Product
Communicatie op de werkvloer

Prijs
In overleg

Opmerking
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