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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.

Kansen op werk -februari 2018

Beste mensen,
 Kansen op werk kan mooie resultaten laten zien. In de

regio’s hebben inmiddels vijf kandidaten betaald werk, is
één kandidaat een opleiding gestart en zijn er nog
verschillende kandidaten aan het solliciteren. Dat is waar
we het voor doen. Maar ook al lukt dit niet meteen dan
zien we vaak dat kandidaten een stap zetten in het
uitbreiden van hun sociaal netwerk en/ of van hun
vrijwilligerswerk. Ook dit vergroot je zelfvertrouwen en
komt je zelfbeeld ten goede.

 Hartelijke groet, Marja de Kinderen
 Projectleider Kansen op werk.

 

Kandidaten gezocht voor Kansen op werk 

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. Bekijk de ervaringen van
de kandidaten op ons YouTube kanaal.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomsten
 

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 twee voorlichtingsbijeenkomsten. Je bent van harte welkom!
De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en en gratis. Graag van te voren opgeven.

Voorlichtingsbjeenkomst in Driebergen
 Donderdagmiddag 8 februari van 14.00 - 16.00 uur bij de ADF Stichting in Driebergen

Voorlichtingsbijeenkomst in Haarlem
 Maandag 19 februari van 10.00 - 12.30 uur bij Het Dolhuys in Haarlem

Kansen op werk in Zuid-Kennemerland - IJmond 

Twee kandidaten van de huidige groep hebben betaald werk gevonden: één bij de Hoge Raad en één bij het Dolhuys in
Haarlem. Ook mooi om te zien dat de ene  kandidaat kiest voor voortzetting van de training en coachting en de ander niet. De
huidige groep besaat uit 8 kandidaten en volgt de training en coachting tot en met juni 2018.

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/voorlichtingsbjeenkomst-8-februari-in-driebergen/
https://kansenopwerk.nl/voorlichtingsbijeenkomst-19-februari-in-haarlem/


7-2-2018

2/3

Kansen op werk in Midden-Utrecht en Rijnmond

Zowel door kandidaten uit de vorige groep als de huidige groep wordt druk gesolliciteerd. Het is heel mooi te zien hoe ieder
dat op zijn of haar eigen wijze doet en vooral hoe gemotiveerd men is op een baan te vinden. Zet 'm op kanjers: het gaat jullie
lukken. 

Kansen op werk in de Achterhoek

Van de groep kandidaten die onlangs hun traject hebben afgerond hebben er vier betaald werk of een opleiding gevonden.
Eén kandidaat heeft bij de Stadskamer een baan gevonden, één in een verzorgingstehuis in combinatie met een opleiding tot
ervaringsdeskundige, één als chauffeur,  en één kandidaat participeert in een regionale stuurgroep als ervaringsdeskundige.
Mooie resultaten. En we verwachten dat er meer mensen een vervolg gaan vinden.

 De nieuwe groep is op 31 maart met 17 kandidaten gestart met de eerste trainingsbijeenkomst. 

 

Tip: Vlogs van mensen met een uitkering

Op de website van UWV perspectief, platform voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zijn regelmatig
nieuws vlogs te vinden van en over mensen met een uitkering en een beperking. En ook jij kunt daar vloggen als je dat wilt.
Kijk op UWV perspectief.

 

Leven met 5 beperkingen Vlog#1: Leonie stelt zich voor

Leonie (28) heeft verschillende chronische ziektes. In een
nieuwe vlogserie geeft ze een kijkje in haar leven.

 

Aanmelden nieuwsbrief UWV Perspectief.

Elke maand ervaringsverhalen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen in je mailbox? En niets
missen van het nieuws? Meldt je dan aan voor de nieuwsbrief: https://perspectief.uwv.nl/nieuwsbrief-aanmelden

 

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

 

https://perspectief.uwv.nl/
https://perspectief.uwv.nl/artikelen/leven-met-5-beperkingen-vlog1-leonie-stelt-zich-voor
https://perspectief.uwv.nl/nieuwsbrief-aanmelden
https://www.stadskamer.com/dtc/
mailto:t.vandezand@stadskamer.com
https://adfstichting.nl/
mailto:marjadekinderen@xs4all.nl
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Arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond
  

Coördinatie
 Stichting Het Dolhuys

 Schotersingel 2
 2021 GE Haarlem

  
Coördinator

 Elka Velema
 023 5410670
 velema@hetdolhuys.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  

http://www.hetdolhuys.nl/
mailto:velema@hetdolhuys.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/
http://www.adfstichting.nl/

