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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 - mei 2018

Beste mensen,
 Ondanks alle vrije dagen in mei en het prachtige

zomerweer hebben we mooie berichten. Er is plotseling
nog plaats voor enkele kandidaten in de regio
Driebergen. Belangstelling? Neem snel contact met ons
op! Begin mei hebben we de raamovereenkomst met het
UWV getekend. Dit maakt Kansen op werk ook mogelijk
als werkfit traject in samenwerking met het UWV. En
sinds deze maand is Kansen op werk ook te vinden op
Instagram. Hier kun je ons volgen. Tot slot een tip hoe je
jezelf beter onder de aandacht kunt brengen bij een
toekomstige werkgever

 Hartelijke groet, 
 Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk

 

Training 'Weer aan het werk...!' - Nog enkele plaatsen
vrij

 Door het uitvallen van een paar kandidaten is er
plotseling nog plaats voor enkele kandidaten bij de
training 'Weer aan het werk...' bij de ADF stichting in
Driebergen. 

 Heb jij te maken met een psychische kwetsbaarheid en
wil je (weer) aan het werk? Dan is Kansen op werk iets
voor jou! Kansen op werk voorziet in een
werkervaringsplaats met begeleiding, training en
coaching gedurende een jaar. Na dat jaar volgt zo
mogelijk de overstap naar betaald werk. Je verkent op
eigen kracht de arbeidsmarkt, kijkt wat echt bij je

 past en ontwikkelt jezelf. 
 Belangstelling? Neem contact op met Marja de Kinderen

 06 21991848 of marjadekinderen@xs4all.nl.

Raamovereenkomst tussen UWV en ADF stichting

https://www.facebook.com/kansenopwerk/
https://twitter.com/op_werk
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://www.linkedin.com/company/kansen-op-werk
http://www.kansenopwerk.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://kansenopwerk.nl/training/
mailto:marjadekinderen@xs4all.nl
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getekend
 Tijdens het coördinatorenoverleg van de 4 arbeidsregio’s

Kansen op werk tekende Josine van Hamersveld, 
voorzitter Angst Dwang en Fobie stichting, de
raamovereenkomst tussen de ADF stichting en het UVW.
Kansen op werk kan daardoor als Werkfit traject worden
ingezet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
die een uitkering hebben van het UWV. 

 Rond de zomer zullen we een proef starten.

 

 

Kennis- en Participatiefestival op 24 mei
 Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de

Programmaraad organiseren het Kennis- en
Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid. Dit festival is op 24
mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 in 1931
Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. Inloop vanaf 9.30
uur. De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de
staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, zullen de
bijeenkomst openen. Schrijf hier alvast in. Meer lezen:
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kennis-en-
participatiefestival

  

 

Tip bij succesvol solliciteren: Voeg een foto toe op je
cv
Een foto maakt je CV persoonlijker en de werkgever krijgt
een gezicht bij jou als sollicitant. Zorg dat je een foto
neemt waar je van kruin tot schouders op staat, tegen
een rustig achtergrond. Kijk recht in de camera en trek je
sollicitatiekleding aan. Vaak zijn er banenmarkten waarop
professionele fotografen aanwezig zijn bij wie je voor een
klein bedrag een foto kan laten maken.

 
 

 

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
  

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kennis-en-participatiefestival
https://www.stadskamer.com/dtc/
mailto:t.vandezand@stadskamer.com
https://adfstichting.nl/
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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
 
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  
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