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Kennisweek Sterk aan het Werk

‘Ik kan het dus wél!’
SW-medewerkers krijgen vaak te horen ‘Online? Nee, dat kun je niet’ of ze denken dat
zelf. Maar als ze eenmaal achter de computer aan de slag gaan met leuke programma’s,
blijkt dat ze het best kunnen leren. Zelfvertrouwen, dat is het resultaat van een week
Sterk aan het Werk.

Medewerkers van Promen nemen deel aan de Kennisweek Sterk aan het Werk.
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