Project Kansen op werk 2
‘Kansen op werk’ ondersteunt jongeren en volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid die graag weer aan het werk willen. Binnen Kansen op werk wordt er in
samenspraak met de deelnemer alles aan gedaan om deze mensen via een
werkervaringsplaats naar betaald werk te leiden. Bij voorkeur werk binnen
cliëntenorganisaties, maar andere plaatsen zijn ook mogelijk. Het project is een
initiatief van de stichting ADF (Angst Dwang en Fobie).
Regionaal samenwerken met cliëntenorganisaties
Vanaf 2016 zijn we, na de landelijke aanpak van de vorige projectperiode, nauw gaan
samenwerken met een aantal regionale cliëntenorganisaties. We kunnen zodoende
ons aanbod dichterbij de cliënten beschikbaar stellen. We werken in drie
arbeidsregio’s, namelijk de Achterhoek (Stichting Stadskamer), Midden-Utrecht (Angst
Dwang en Fobie Stichting) en Rijnmond (Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland).
Door de samenwerking met OSCAR Nederland is het mogelijk om met ingang van dit
jaar ook te werken in Zuid-Kennemerland/IJmond (Stichting Het Dolhuys).
Slagingspercentage van 50%
In 2016 zijn er 32 kandidaten met verschillende psychische kwetsbaarheden
ingestroomd bij Kansen op werk. Hiervan zijn er inmiddels 15 toegeleid naar betaald
werk (7), een opleiding (5) of hebben promotie gemaakt in hun vrijwilligerswerk (3).
We hebben hiermee een slagingspercentage van 50% gerealiseerd. In de periode 2013
t/m 2015 was dit 20%. Inmiddels is een tweede groep van start gegaan van in totaal 40
kandidaten.
Succespercentage van bijna 50%
In 2016 zijn er 32 kandidaten ingestroomd bij Kansen op werk. Hiervan zijn er
inmiddels 7 toegeleid naar betaald werk (22%), volgen 5 een opleiding (15%) en
hebben er 3 promotie gemaakt in hun vrijwilligerswerk (10%). We hebben hiermee 15
mensen van de 32 die een vervolgstap hebben gezet in participatie in de samenleving
en bijna een succespercentage van 50% gerealiseerd. Inmiddels is in het voorjaar 2017
een tweede groep van start gegaan van in totaal 40 kandidaten.
Ontwikkeling van de training ‘Weer aan het werk…’
De training en coaching die de kandidaten volgen tijdens hun traject is door de huidige
trainers verrijkt met ervaringsdeskundigheid en er zijn nieuwe werkvormen ingezet.
Prachtige filmpjes van kandidaten
We hebben ook de verhalen van twee kandidaten kunnen verfilmen Paul van Hooff en
Anna van Es vertellen beiden wat Kansen op werk voor hen in hun leven heeft
betekend, hoe zij hun werkervaringsplaats hebben ervaren en wat zij aan de training

'Weer aan het werk...!' hebben gehad. De filmpjes zijn te bekijken op het YouTubekanaal van Kansen op Werk. <<link?>>
Verkenning als erkende interventie en samenwerking met UWV
Op dit moment wordt met het Trimbos Instituut verkend of Kansen op Werk een
erkende interventie kan worden. De verspreiding van Kansen op werk zal dan
toenemen. Met het UWV, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en enkele
regionale cliëntenorganisaties zijn we in gesprek over de mogelijkheid van een pilot
waarin we mensen met een uitkering via het UWV begeleiden via Kansen op Werk.

Meer weten
https://kansenopwerk.nl

Algemene info programma De Kracht van Ervaring
Het programma is mogelijk gemaakt door de vouchers van de meeste GGZcliënten/familieorganisaties en Stichting OSCAR. Het wordt uitgevoerd in 2016 t/m
2018 door drie organisaties die de kar trekken:
- ADF-stichting is initiator van Kansen op Werk
- NVA/Balans is initiator van Verbeteren onderwijs
- Ypsilon is initiator van Naasten in Kracht
In de stuurgroep van het project nemen deze drie organisaties deel en namens de
overige organisaties Cisca Goedhart en Paul Ulrich. De stuurgroep komt drie tot vier
keer bij elkaar en werkt samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst, waarin
de verantwoordelijkheden zijn beschreven. De penvoerder is Ypsilon dat de subsidie
ontvangt en eindverantwoordelijk is voor de rapportages, financieel beheer en
financiële verantwoording.
René Borkus is aangetrokken als programmacoördinator. Hij bereidt het stuurgroepoverleg voor, de (jaar)rapportages aan VWS en de financiële rapportages voor de
stuurgroep zelf.
stuurgroep zelf.

