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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 - juli 2018

Beste mensen,
 De zomer lonkt maar in de eindsprint naar de vakantie

zijn er nog zo veel mooie activiteiten te noemen. De
trainingen in de vier regio’s zijn van start gegaan.
Inmiddels is het ook mogelijk dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid via het UWV een werkfit traject
Kansen op werk gaan volgen. En last but not least
bestaat de ADF stichting 50 jaar wat op zaterdag 22
september wordt gevierd met een pracht
jubileumcongres. Het congres is interessant voor zowel
mensen met angst of dwang en hun naasten als
medewerkers van UWV en gemeenten,
reintegratiebedrijven en andere professionals.  

 Hartelijke groet,  Marja de Kinderen, Projectleider Kansen
op werk

 
Oproep kandidaten voor werkfittraject van UWV

 Heb je je werk vanwege angst- of dwangklachten,
depressie of andere psychische klachten tijdelijk moeten
neerleggen, maar wil je graag de draad weer oppakken?
Kijk dan of een werkfit traject Kansen op werk iets voor je
is. Het UWV kan jou in de gelegenheid stellen een traject
te volgen als voorbereiding op re-integratie. We
verwachten van je dat je dit zelf aan kunt geven bij het
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 Projectleider Marja de Kinderen 06

21991848 of marjadekinderen@xs4all.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
mailto:marjadekinderen@xs4all.nl
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50 jaar Open over angst en dwang dat vieren op het
gelijknamige symposium

 De ADF stichting bestaat 50 jaar! Een halve eeuw kennis
en ervaring die wij graag met jullie delen op het
jubileumcongres op 22 september a.s. in Driebergen. Het
lijkt nog ver weg, maar schrijf je nu in, want vol=vol. Voor
de kosten hoef je het echt niet te laten. Voor een appel en
een ei op de eerste rij. Deze dag wil je niet missen! Gaat
het over jou, of over iemand die je lief is? Grijp deze kans
om te leren en te ontmoeten. 

 • Kom alles te weten over de nieuwste behandeling en
therapieën

 • Geniet van het alarmerend grappige cabaret van Marjolijn
van Kooten

 • Ontmoet elkaar
 • Kom speeddaten met de experts

 We hebben de beste professionals bereid gevonden om
hun kennis met ons te delen. Met toegankelijke lezingen,
kleinere sessies en zelfs de mogelijkheid om 1-op-1 je
vragen te stellen. Bekende vaktoppers als Menno
Oosterhoff en Else de Haan zijn van de partij. Maar ook
deskundigen op het gebied van actuele onderwerpen als
virtual reality, PTSS en IBA. Natuurlijk ontbreekt er ook een
workshop over Kansen op werk niet. Deze wordt verzorgd
door onze Kansen op werk trainer Eric Bolwerk. Bekijk het
programma  en schrijf je hier in.

 

 

 

 
Tip bij succesvol solliciteren: robotjes scannen je brief

Gebruik in je sollicitatiebrief woorden die ook in de
vacaturetekst staan. Het is tegenwoordig zo dat als een
sollicitatiebrief binnenkomt op een vacature binnen een
groot bedrijf, deze eerst gescand wordt door een computer
en door een robot nagekeken wordt op woorden, die ook in
de vacaturetekst staan. Zorg er daarom voor dat de
woorden die in de vacaturetekst staan ook terugkomen in
je brief.

 
 

 

Tip: Keuzehulp openheid psychische aandoening
 Helpt bij afwegingen rond openheid over psychische

aandoeningen op de werkvloer
 Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je

psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat
vertel je dan, op welk moment en aan wie? De
vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij deze
persoonlijke afwegingen. Bovendien is een handleiding
beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een
gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches,
P&O’ers en ggz-medewerkers.

 Openheid over psychische problemen is een belangrijk
onderwerp voor veel mensen die daarmee te maken
hebben (gehad) en op zoek zijn naar werk of aan het
werk zijn.  Meer informatie over de keuzehulp en
handleiding CORAL 2.0. 

 
 

 

Alle vier de arbeidsregio's op een rijtje

https://adfstichting.nl/programma/
https://adfstichting.nl/jubileum/inschrijven/
https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/coral-2-0/%20
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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.

Volg ons op 

www.kansenopwerk.nl

Kansen op werk is een initiatief van de Angst, Dwang en Fobie stichting  

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
https://www.instagram.com/kansenopwerk/
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/

