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Kansen op werk wil jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die graag weer aan het werk
willen ondersteunen. Binnen Kansen op werk proberen we je via een werkervaringsplaats en de
training/coaching 'Weer aan het werk...!, naar betaald werk te begeleiden. Bekijk de ervaringen van de
kandidaten op ons YouTube kanaal.

Kansen op werk - November 2018

 

Beste mensen,
  

Het is hier heerlijk druk. Met de UWV trajecten zijn we
inmiddels zo ver dat we de tweede trainingsbijeenkomst
hebben gehad en iedere kandidaat is zijn of haar coaching
is gestart en werkzaam is op een werkervaringsplaats .
Mochten er nog mensen die een uitkering van UWV en
ook graag Kansen op werk willen volgen, neem dan
contact met me op. In deze nieuwsbrief aandacht voor
ervaringsdeskundigheid omdat hierna zo vaak wordt
gevraagd. En natuurlijk twee tips. 

 Hartelijke groet, 
 Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk 

 

Kennisplein De Ervaringsdeskundige 
  

Binnen Kansen op werk zijn er regelmatig kandidaten die
graag hun ervaringsdeskundigheid willen gaan inzetten en
daarom een opleiding willen gaan doen. Een opleiding om
ervaringsdeskundige te worden is nodig omdat
persoonlijke ervaring pas ervaringskennis wordt door deze
te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren en
te koppelen aan literatuur. Ook vraagt het inzetten van
ervaringskennis specifieke vaardigheden. In een opleiding
tot ervaringsdeskundige wordt iemand hierop gedegen
voorbereid. Er zijn meerdere mogelijk om er een korte of
langere opleiding voor te volgen. Op het kennisplein De
Ervaringsdeskundige' vind je hierover meer informatie.
Kennisplein is gerealiseerd in opdracht van Markieza in
samenwerking met het Trimbos-instituut, HEE! en Phrenos
(LIVE). 

  
 

https://www.facebook.com/kansenopwerk/
https://twitter.com/op_werk
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://www.linkedin.com/company/kansen-op-werk
https://www.instagram.com/kansenopwerk/
http://www.kansenopwerk.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://www.deervaringsdeskundige.nl/inzet-ervaringsdeskundigheid/scholing/scholing-ervaringsdeskundigheid.aspx
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Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid 
  

Onlangs verscheen het boek met de prachtige titel ‘Van
levenservaring naar ervaringsdeskundigheid’.
Ervaringsdeskundigheid is een vak in ontwikkeling. De
afgelopen decennia is een professionaliseringsslag
gaande en heeft ervaringsdeskundigheid haar intrede
gedaan in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs.
Deze ontwikkeling brengt allerlei leertrajecten op gang,
van autodidactische tot cursorische en post-hogere
beroepsopleidingen. 

  
De auteurs, Marjo Boer, Simona Karbouniaris & Marina de
Wit (Red.) hebben op eigen terrein ervaringskennis
opgedaan. Dit boek is een weergave van deze
ervaringskennis, verrijkt met praktijkkennis en
wetenschappelijke inzichten. De bedoeling van het boek is
om een meer perspectivische bijdrage te leveren aan de
didactiek rond het ervaringsleerproces. 

  
Het boek is te bestellen via https://gompel-
svacina.eu/product/van-levenservaring-naar-
ervaringsdeskundigheid-didactiekboek/

 

 
Tip: Stigma bij solliciteren 

  
Op het congres ‘Zie mij’ op 31 oktober georganiseerd door
Samen Sterk zonder Stigma was het  filmpje The
Applicant te zien over hoe stigma werkt bij een sollicitatie.

https://gompel-svacina.eu/product/van-levenservaring-naar-ervaringsdeskundigheid-didactiekboek/
https://youtu.be/5Bvuh-7xTPM
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Het filmpje is gemaakt voor het Deense En af os (One of
us) , een organisatie die sterk lijkt op Samen Sterk zonder
Stigma. 
 
 

Tip: Praat mee: WERK: HELEND OF ZIEKMAKEND? 
  

Is werken een goed medicijn? Of kan het je goed ziek
maken? ‘Werk gaf mij weer structuur in mijn leven en de
kans om te herstellen.’ Reageer net als Kirsten, Carlos en
Yolanda op UWV in perspectief  en praat mee.

  
 

Alle vier de arbeidsregio's op een rijtje

Arbeidsregio Achterhoek
 
Coördinatie

 Stichting Stadskamer
 Terborgseweg 106

 7005 BC Doetinchem
  

Coördinator
 Thea van de Zand

 T 0314 377 878
 t.vandezand@stadskamer.com 

 
Arbeidsregio Midden-Utrecht en Rijnmond

  
Coördinatie

 Angst, Dwang en Fobie stichting
 Hoofdstraat 122

 3972 LD Driebergen
  

Coördinator
 Marja de Kinderen

 06 219 91 848
 marjadekinderen@xs4all.nl

 
Arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond

  
Coördinatie

 Stichting Het Dolhuys
 Schotersingel 2

 2021 GE Haarlem
  

Coördinator
 Elka Velema
 023 5410670
 velema@hetdolhuys.nl

  
Arbeidsregio Midden - Holland

https://perspectief.uwv.nl/werk-als-medicijn?wt_mc=owned.email.perspectief.arbeidsbeperkten.2018okt
https://www.stadskamer.com/dtc/
mailto:t.vandezand@stadskamer.com
https://adfstichting.nl/
mailto:marjadekinderen@xs4all.nl
http://www.hetdolhuys.nl/
mailto:velema@hetdolhuys.nl
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Coördinatie

 Stichting KernKracht
 Tielweg 3 

2803 PK Gouda
  

Coördinator
 Marrig van der Werf/ Astrid van Bruggen

06 16 70 19 69/ 06 48 41 94 34
 mvdwerf@kernkracht.nl

 avanbruggen@kernkracht.nl
 
Woon je niet in een van de genoemde regio's? Neem dan toch contact met ons op. Mogelijk kun je bij één van
de vier regio's aansluiten.

Volg ons op 

www.kansenopwerk.nl

Kansen op werk is een initiatief van de Angst, Dwang en Fobie stichting  

https://www.kernkracht.nl/
mailto:%20mvdwerf@kernkracht.nl
mailto:%20avanbruggen@kernkracht.nl
https://www.facebook.com/kansenopwerk/
https://twitter.com/op_werk
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://www.linkedin.com/company/kansen-op-werk
https://www.instagram.com/kansenopwerk/
http://www.kansenopwerk.nl/
http://www.adfstichting.nl/

