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Kansen op werk

In januari 2013 is het project ‘Kansen op werk’ gestart.  Met dit 3-jarig project gaan we 
jongeren en volwassen met een psychische aandoening die graag weer aan het 
werk willen ondersteunen. Hier wordt geprobeerd deze mensen via een 
werkervaringsplaats, bij voorkeur binnen cliëntenorganisaties maar andere plaatsen 
zijn ook mogelijk, naar betaald werk toe te leiden.

Werkervaringsplaatsen

Een werkervaringsplaats kan bestaan uit reguliere functies als secretariaatmedewerker, 
receptionist, P&O medewerker en projectassistent. Per werkervaringsplaats wordt een 
vacature gemaakt. 
De werkervaringsplaats bestaat uit werkzaamheden voor 12 - 24 uur per week die 
verdeeld kunnen worden over de week en een jaar duren. De werkervaringsplaats is 
onbetaald. Vanuit de werkervaringsplaats wordt werkbegeleiding en een 
collega-maatje geregeld. De afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst tussen 
de organisatie werkervaringsplaatsgever en de werkplaatsnemer. 
De werkervaringsplaatsgever ontvangt een vergoeding van € 1.000 voor het 
aanbieden van een werkervaringsplaats. 
Werkervaringsplaatsaanbieders kunnen via onderstaande contactgegevens  
informatie over de werkwijze en het format om een werkervaringsplaats aan te 
melden opvragen. 

Kandidaten

Mensen met een ggz verleden die uit het werkproces zijn geraakt kunnen deelnemen 
aan het project. Om deel te nemen aan het project starten mensen na korte informatie 
door hun cv en motivatie op te sturen naar onderstaand mailadres. Samen zoek je naar 
een geschikte werkervaringsplaats en overlegt wanneer je deel neemt aan de landeli-
jke training ‘Weer aan het werk’. Tijdens de training wordt met gelijkgestemden 
gewerkt aan dilemma’s en valkuilen op de werkervaringsplaats en om je sterker te 
maken om tot betaald werk te komen. 
De kandidaten kunnen via onderstaand mailadres informatie opvragen. 

Contact: kansen op werk | T 020 694 80 50 | E kansenopwerk@gmail.com
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Het verhaal van Yvette 
40 jaar met gegeneraliseerde angststoornis gecombineerd met depressie 

Mooie kans -Grote stap 
Yvette  zit na twee jaar ziektewet nu in de WW. Zij wil graag weer een baan. Toen zij het 
bericht van de ADF stichting kreeg over het project Kansen op werk dacht zij ”Dat is een 
mooie kans om weer aan het werk te gaan. Vanuit het UVW heb  ik niets te verwachten. 
En zomaar een baan instappen zonder re-integreren is een grote stap. Ik weet nog niet 
wat ik aan kan en wat mijn belastbaarheid is.”
In het voorjaar 2013 nam Yvette contact op met ‘Kansen op werk’. Vooral  de persoonlijke 
aandacht en benadering maakte dat zij besloot in te stappen. Zij ‘solliciteerde’ naar een 
functie voor een werkervaringsplaats en de keus viel op haar. 

Ik hoor er weer bij
“Bij de sollicitatie kreeg ik een heerlijk gevoel wat me tegelijkertijd emotioneel maakte. Ik 
liep ineens rond in Rotterdam en op de markt. Kreeg het gevoel dat ik weer onder de 
mensen kwam en weer mocht meedoen. Ik sta niet meer aan de zijlijn en hoor er weer 
bij. Een heerlijk gevoel “

Grip krijgen 
Yvette is in juni gestart met de landelijke training ‘Weer aan het werk’, onderdeel van het 
project. In de zomerperiode werd zij geplaagd door terugval over haar keuze. Yvette was 
bang dat het allemaal niet ging lukken.  Eind augustus startte zij op de 
werkervaringsplaats. Nu, inmiddels oktober, is zij blij door te zijn gegaan en kijkt uit om 
verder te gaan denken over  betaald werk na de zomer volgend jaar. Zij heeft het gevoel 
dat ze weer grip krijgt op haar leven. 

Het project ‘Kansen op werk’ maakt onderdeel uit het programma ‘Werken aan vraagsturing’ een samenwerking van 
Vereniging Ypsilon, Depressie Vereniging, Angst Dwang Fobie stichting en 14 andere GGZ cliënten- en familieorganisaties. 
Meer informatie over het hele programma is te vinden op de servicepagina van Ypsilon (www.ypsilon.org/voucherservice).
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Contact gegevens
Kansen op werk 
T 020 694 80 50

     E kansenopwerk@gmail.com 
                                                        www.kansenopwerk.nl 


