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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 - Augustus 2018

 
Beste mensen,

 Inmiddels hebben we de eerste ervaringen opgedaan met
het Kansen op werk als werkfit trajecten via UWV. De
eerste kandidaten zijn in beeld en gaan van start op de
werkervaringsplaats en starten in september met de
training/coaching. Ik was van de week zo ontroerd doordat
een kandidaat me vertelde hoe het voelde dat hij na vele
jaren thuis, nu voor het eerst weer naar zijn werk ging,
weer zijn lunchpakket klaarmaakte en naar de
werkervaringsplaats toe ging. Dat is waar Kansen op werk
voor is. Een stap zetten naar werk. 

 Hartelijke groet, 
 Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk

 

Workshop Kansen op werk: bouwen aan vertrouwen.
Jubileumcongres ADF 

 De ADF stichting bestaat 50 jaar! Dit wordt gevierd met
een jubileumcongres op zaterdag 22 september in
Driebergen. Interessant voor zowel iedereen met een
angst- en/of dwangstoornis, als naasten, professionals of
andere geïnteresseerden.

 Tijdens dit jubileumcongres wordt er tweemaal een
workshop gegeven over Kansen op werk. In de Workshop
Kansen op werk: bouwen aan vertrouwen vertellen Eric
Bolwerk (trainer/coach) en Merel Vermeulen (kandidaat)
over de werkwijze en resultaten van “Kansen op werk” dat
bestaat uit het werken op een werkervaringsplaats en een
training/coaching traject. Daarnaast wordt er een leuke
oefening gedaan, die ook gebruikt wordt bij de training en
coaching 'Weer aan het werk..!' van Kansen op werk. Meer
informatie... Bekijk het hele programma van het
jubileumcongres en schrijf je hier in.

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://adfstichting.nl/programma/#1530702669119-845dbf18-caf8
https://adfstichting.nl/programma/%20
https://adfstichting.nl/jubileum/inschrijven/
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Oproep kandidaten voor werkfittraject Kansen op werk
van UWV

 Heb je je werk vanwege psychische klachten tijdelijk
moeten neerleggen, maar wil je graag de draad weer
oppakken? Heb je nu een uitkering via UWV en
arbeidsvermogen? Kijk dan of een werkfit traject Kansen
op werk iets voor je is. Het UWV kan jou als je
arbeidsvermogen hebt in de gelegenheid stellen een traject
te volgen als voorbereiding op re-integratie. Geef het aan
bij UWV! Kansen op werk voorziet in een
werkervaringsplaats met begeleiding, met een training en
coaching waarna je zo mogelijk de overstap maakt naar
betaald werk. Belangstelling? Neem contact op met Marja
de Kinderen 06 21991848 of marjadekinderen@xs4all.nl.

 

 
Tip: Geen arbeidsvermogen - wat dan? 

  
Wij kregen de vraag van iemand die Kansen op werk niet
kan volgen omdat zijn geen arbeidsvermogen heeft, hoe dit
alsnog mogelijk zou zijn. 

 Heeft UWV je beoordeeld dat je geen arbeidsvermogen
heeft? Maar wil je wel hulp naar werk en dus een werkfit
als Kansen op werk volgen? Dan is de situatie als volgt:

 Als je geen arbeidsvermogen hebt, heb je ook geen re-
integratieplicht en daarom kun je dan niet in aanmerking
komen voor ondersteuning van UWV of een werkfit of
traject naar werktraject.

 Je kunt alleen deze begeleiding krijgen als een van de
volgende situaties voor je geldt:

 • Je al werkt 
 • Je al hulp bij werk krijgt van UWV

 • Je al een voorziening voor werk hebt.
 • Je in een traject Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zit.

 Vind je dat je wel arbeidsvermogen hebt dan bel je je
arbeidsdeskundigen om een herziening te vragen. Dan
kom je wel in aanmerking voor een reintegratietrjaect als
Kansen op Werk. Meer info hierover vind je op het forum.

 Als je weer arbeidsvermogen hebt, heeft dit financiële
gevolgen.  Kijk hiervoor op https://perspectief.uwv.nl/ en
zoek op geen arbeidsvermogen.

 Heb je geen recht op begeleiding van UWV? Dan kun je
misschien hulp bij werk krijgen van je gemeente.

 
Tip: Werken voor Elkaar

mailto:marjadekinderen@xs4all.nl%20
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong-2015/jong-een-arbeidsbeperking/detail/hoe-vraag-ik-een-beoordeling-arbeidsvermogen-aan%20
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/nadelen-geen-arbeidsvermogen%20
https://perspectief.uwv.nl/
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Werken voor elkaar inspireert werkzoekende vijftigplussers
in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Zaanstad en
binnenkort ook elders in Nederland om meer te halen uit
hun vakkennis, beroeps- en levenservaring. Dat doen we
met en voor elkaar. Op basis van vrijwillige inzet. Met
enthousiasme en daadkracht. Op maandag 20 augustus is
er een netwerk café in Amsterdam. Toegang is gratis.

 Regelmatig organiseren zij ook in andere plaatsen als
Zaanstad, Rotterdam en Haarlem diverse bijeenkomsten.
Kijk hier voor informatie. 
 
Tip: Je eigen rustmoment

  
Gaat het allemaal even niet zo als je wil, volg dan de
stappen uit deze illustratie van Manon Bijkerk. Zoek jouw
eigen rust-moment.

  
 

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
  

https://sites.google.com/view/werken-voor-elkaar/werken-voor-elkaar
https://www.lanonette.com/
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/
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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  

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/

