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Stappen

Beschrijving

Wanneer

Aanmelding van uw

De projectleider meldt de organisatie aan op de website of via de mail naar infoAAL@acenetwerk.nl

Per heden

Werven en aanmelden

De projectleider informeer eigen organisatie over de Week van de Mobiliteit en maakt het management

19 februari tot 16 maart

medewerkers

en de medewerkers warm om deel te nemen. Tevens kunnen medewerkers aangeven dat zij willen

Week 9, 10 en 11

organisatie
2

deelnemen dan wel een werkplek beschikbaar stellen. Communicatiemateriaal volgt.
3

Aanmelden en invoeren

Hoeveel mensen gaat u ontvangen? Dit is gelijk aan het aantal medewerkers vanuit uw organisatie.

19 februari tot 16 maart

Werkplekken

Deze weken kunnen de medewerkers zich via de website inschrijven en worden alle werkplekken

Week 9, 10 en 11

ingevoerd op de website door de verschillende organisaties.
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Aanmelden

Als u een workshop/rondleiding wilt organiseren tijdens de week van de mobiliteit kunt zich hiervoor

19 februari tot 16 maart

Workshops/Arbeidsmarkt

aanmelden. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt op 19 april 2018

Week 9, 10 en 11

Matchen

De aangemelde werkplekken worden opengesteld voor de medewerkers die zich reeds hebben

19 tot 29 maart

ingeschreven. De werkplekbegeleider en de medewerker worden geïnformeerd over de gemaakte

Week 12 en 13

match via mail.
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Workshops/symposium/

Medewerker kan zich aanmelden voor één of meerdere workshops naar keuze en het symposium en

19 maart tot 29 maart

arbeidsmarkt

de arbeidsmarkt op donderdag 19 april

Voorbereiding voor de

Medewerker en werkplekbegeleider kunnen zich voorbereiden op een succesvolle dag.

Week 12 en 13
2 april tot 13 april
Week 14 en 15

U en uw medewerker gaan een week van ontmoeten, inspiratie, opleiden, begeleiden, kennis en

16 april tot 20 april

werkervaring opdoen beleven.

Week 16

Iedereen die betrokken is geweest bij de Week van de Mobiliteit ontvangt een evaluatieformulier.

20 april tot 25 april

uitwisseling
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De week zelf

Evaluatie

Week 17

