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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 - maart 2018

 
Beste mensen,

 In februari waren er twee voorlichtingsbijeenkomsten. Op
8 februari bij de Angst Dwang en Fobie Stichting en op de
19e bij het Dolhuys. Tijdens deze bijeenkomsten kregen
de deelnemers informatie over de werkwijze van Kansen
op werk, de training en coaching ‘Weer aan het werk..!’.
Voor degenen die binnenkort met Kansen op werk gaan
starten: heel veel succes!  

 Kansen op Werk is genomineerd voor de PGOsupport
Impactprijs 2018.  Tijdens het congres 'Impact! Met
patiëntenperspectief' op 9 april worden de winnaars
bekendgemaakt. 

 Hartelijke groet, 
 Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk

 

 
Voorlichting Kansen op werk

 • Dinsdag 17 april van 14.00 tot 16.00 uur in  Driebergen
 • Vrijdag 23 maart van 14.00 tot 15.00 in Gouda

 
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. En: Kansen op werk wérkt, zo laten
de ervaringen van de afgelopen vijf jaar zien. 

Heb je je werk vanwege angst- of dwangklachten, depressie
of andere psychische klachten tijdelijk moeten neerleggen,
maar wil je graag de draad weer oppakken? Kom dan naar
een van de  voorlichtingsbijeenkomsten. Je bent van harte
welkom! De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en gratis.

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst in Driebergen 
 Marja de Kinderen 06 21991848

of marjadekinderen@xs4all.nl.

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst in Gouda
 Marrig van de Werf 06 16701969 of mvdwerf@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
http://www.kansenopwerk.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCvVKA6gdRDn0W1ppXaUycgg
https://adfstichting.nl/
http://www.hetdolhuys.nl/
mailto:marjadekinderen@xs4all.nl
mailto:%20mvandewerf@kernkracht.nl
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Astrid van Bruggen 06 48419434 avanbruggen@kernkracht.n

Kernkracht neemt stokje over van Basisberaad

Met ingang van 14 februari is Stichting KernKracht gestart met Kansen op werk in de arbeidsregio Midden-Holland.
Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid.
Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Hierbinnen past de positieversterking op
het gebied van arbeid heel goed zegt Marrig van der Werf, Coördinator project Herstel & Participatie. 

 Het Basisberaad stopt met Kansen op werk omdat hun core business herstel in de breedte is en niet het voorbereiden op
de arbeidsmarkt.  

 

Kansen opwerk genomineerd voor PGOsupport Impactprijs

De jury heeft Kansen op werk genomineerd voor de PGOsupport Impactprijs 2018. 
 PGOsupport zet hiermee projecten en initiatieven in het zonnetje die met inzet van het patiëntenperspectief positieve

impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven.
 Er zijn ruim 40 projecten en initiatieven aangemeld en een deskundige jury heeft er een aantal genomineerd. Tijdens het

congres 'Impact! Met patiëntenperspectief' op 9 april 2018 in het Spoorwegmuseum Utrecht worden de winnaars
bekendgemaakt. 

 De organisaties die genomineerd zijn, houden een posterpresentatie tijdens het congres. Er zijn 3 juryprijzen van elk 
 € 4.000,- en een publieksprijs van € 3.000,-. De publieksprijs wordt toegekend door de congresdeelnemers. Zij kiezen hun

favoriet voor de publieksprijs. De winnaars worden aan het eind van het congres bekendgemaakt. Kom naar het congres en
stem op Kansen op werk! Aanmelden voor het congres. 

  

Tip: Hoe vertel ik het mijn werkgever?

Je overweegt misschien op jouw (nieuwe) werkplek meer te vertellen over je psychische ervaringen. Kiezen voor openheid
kan verschillende voordelen hebben voor jou als werknemer. Maar het vereist wel moed en daadkracht. Op de website van
Samen Sterk zonder Stigma staan tips hierover. De eerste tip: vertel over jouw ervaring(en) als je er aan toe bent. En ben je
zo ver? Bereid het gesprek dan goed voor. Lees meer op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

 
 Meer weten over openheid op de werkvloer? Lees deze
bijdrage van Lizanne Roeleven over Omgaan met
‘openheid en psychische diversiteit op de werkvloer’ als
werknemer.

  
Kenniscentrum Phrenos schreef de brochure ‘Verzwijgen of
vertellen: Een hulp bij de keuze om werkgevers over een
psychische aandoening te informeren.’

 

mailto:avanbruggen@kernkracht.nl
https://www.kernkracht.nl/
https://www.pgosupport.nl/impactprijs-1
https://www.pgosupport.nl/congres-impact-met-patientenperspectief
https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/voor-werknemers/hoe-vertel-ik-het-mijn-werkgever/
https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/Omgaan-met-%E2%80%98openheid-en-psychische-diversiteit-op-de-werkvloer%E2%80%99-als-werknemer.pdf
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/wp-content/uploads/2015/06/CORAL-NL_def.pdf
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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
 
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.

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
https://www.kernkracht.nl/
mailto:%20mvdwerf@kernkracht.nl
mailto:%20avanbruggen@kernkracht.nl
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Volg ons op 

www.kansenopwerk.nl

Kansen op werk is een initiatief van de Angst, Dwang en Fobie 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/
http://www.adfstichting.nl/

