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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 - maart 2018

Beste mensen,
 Sinds maart is er al weer veel gebeurd. Zo zijn er

inmiddels kandidaten voor de volgende Kansen op werk
groepen in alle vier regio’s en zijn zij of starten binnenkort
op de werkervaringsplaats en de training en coaching
‘Weer aan het werk’.

 Na de nominatie van Kansen op werk voor de PGO
supportprijs ontvangen wij onlangs ook van het Trimbos
Instituut de erkenning als evidence based interventie.
Lees meer hierover in dit bericht. 

 Hartelijke groet, 
 Marja de Kinderen, Projectleider Kansen op werk

 

Kansen op werk erkend als evidence based interventie
binnen de GGZ

 Binnen de langdurige ggz worden veel interventies
uitgevoerd. Voor professionals is het aanbod lastig te
overzien. Wat werkt voor welke doelgroep? Wat zijn de
voorwaarden voor uitvoering? In het erkenningstraject
beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op
kwaliteit. Alleen goed onderbouwde en effectieve interventies
worden opgenomen in de databank. Hiermee krijgen ze
landelijke bekendheid en worden professionals gestimuleerd
om er meer gebruik van te maken. Het traject beoogt op deze
manier bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg
voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Oordeel Erkenningscommissie interventies langdurige ggz.
 De commissie heeft “Kansen op Werk” de beste beoordeling

“Goed onderbouwd” (niveau 1) gegeven.
 De definitieve beschrijving van “Kansen op Werk” is

opgenomen in de databank Erkende interventies in de
langdurige ggz met vermelding van het eindoordeel van de
commissie en binnenkort ook in de digitale
kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

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://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/kansen-op-werk
https://www.zorginzicht.nl/Paginas/Home.aspx
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Nominatie PGOSupport Imactprijs. 
 We kijken terug op een goede dag bij het PGOSupport

Impact Congres. We hebben helaas geen prijs gewonnen
maar voelen ons nog steeds vereerd dat we genomineerd zijn
en genieten van alle credits die we hebben ontvangen. 

De winnaars van de de Impactprijs-2018 van €4.000 zijn
FCIC, Oogvereniging en Patiëntenfederatie Flevoland. De
Publieksprijs van €3.000 is ook naar FCIC gegaan.

Meer informatie over de winnaars is te vinden op de website
van PGOSupport.

 

Qracht 500 – over psychische kwetsbaarheid en werk 
 In Qracht 500 vertellen honderd mensen uit het hele land

over hun psychische aandoening en kwetsbaarheid, hun
ervaringen met werk, participatie en bejegening en over hun
wensen en ambities. Mensen die langdurig aan de kant
staan en mensen met een baan die hun psychische
problematiek verstoppen uit angst hun werk te verliezen of
niet meer voor vol te worden aangezien. Mensen die van
hun klacht hun kracht maken. Psychische problematiek kan
iedereen overkomen. Magazine Qracht 500, uitgegeven
door Tobi Vroegh, kost €7 en is te bestellen bij de
boekhandel ISBN 9 789078 761631, via qracht500.nl/en op
www.tobivroegh.nl (LET OP: bij verzenden komt er porto
bij).

 
Kandidaten uit de training KOW 2018 ontvangen de
Qracht500 tijdens de training.

 

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
  

https://www.pgosupport.nl/winnaars-impactprijzen-bekend
http://www.qracht500.nl/
http://www.tobivroegh.nl/
https://www.stadskamer.com/dtc/
mailto:t.vandezand@stadskamer.com
https://adfstichting.nl/
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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  

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.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/

