Angst, dwang en fobie stichting
geeft mensen met psychische problemen een kans op werk!
Informatieavond op 5 april in Driebergen
De ADF stichting is de initiatiefnemer van het werkproject Kansen op Werk, dat
ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die graag (weer) aan
het werk willen. De ervaring van de eerste drie jaar bewijst dat de aanpak werkt: Twintig
procent is aan het werk en alle deelnemers hebben baat gehad bij het volgen van het traject,
een werkervaringsplaats met coaching en training. Het heeft ze geholpen de arbeidsmarkt te
verkennen, te kijken wat er echt bij hun past en zichzelf te ontwikkelen.
Op 5 april organiseert de ADF stichting een informatieavond over Kansen op werk in
Driebergen. Mensen uit de regio midden Nederland zijn van harte uitgenodigd.
Josine van Hamersveld, directeur van de ADF Stichting: “We zijn blij dat Kansen op werk een
vervolg krijgt in de regio. Daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten: jongeren en
volwassenen die dolgraag aan het werk willen, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Dus
tegen iedereen die door angst- of dwangklachten, of andere psychische problemen uit het
werkproces is gevallen zou ik zeggen: Kom 5 april langs! Je hebt niets te verliezen, alleen
maar te winnen.”
De werkwijze van Kansen op werk bestaat uit het bieden van een werkervaringsplaats met
werkbegeleiding en een programma van training en coaching van een jaar. Na dat jaar
wordt, als mogelijk, de overstap gemaakt naar betaald werk.
Bekijk de ervaring op YouTube van Sandra of van Seyhan

Informatieavond Kansen op werk
Datum:
Dinsdag 5 april 2016
Locatie:
ADF Stichting
Hoofdstraat 122
3972 LD Driebergen
Ontvangst: 19:00 uur
Duur:
19:30 uur – ca. 21:00 uur
Kosten:
Gratis
Het is fijn als je je even aanmeldt: Sander@adfstichting.nl.

Het project ‘Kansen op werk’ maakt onderdeel uit van het programma ‘De kracht van ervaring’, een samenwerking van de
Vereniging Ypsilon, ADF stichting en 11 andere GGZ cliënten- en familieorganisaties.
De evaluatie ‘Kansen op werk’ werkt! – evaluatie van het project Kansen op werk 2013 t/m 2015 is te vinden op
http://www.kansenopwerk.nl/nieuws/
Meer informatie is te vinden op www.kansenopwerk.nl

Meer informatie over de informatieavond en de arbeidsregio Midden-Utrecht is op te vragen bij de coördinator
Sander Pronk M 06 800 79 960 E sander@adfstichting.nl

