
 

Kansen op werk bij KernKracht 

Had je in het verleden of misschien nu nog te maken met 
psychische klachten? En is werken geen deel (meer) van je 
wekelijkse bezigheden, maar wil je dit wel? Misschien is het project 
“Kansen op werk” bij KernKracht dan iets voor jou. KernKracht is 
een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en 
maatschappelijke gezondheid. “Kansen op werk” wil mensen met 
een psychische kwetsbaarheid die graag weer aan het werk willen 
ondersteunen.  

 

Hoe werkt het? 

Als je je hebt aangemeld volgt een kennismakingsgesprek met één 
van de begeleiders waarin wederzijdse verwachtingen worden 
besproken. Samen ga je op zoek naar een passende 
werkervaringsplaats om daar gedurende 10 maanden werkervaring 
op te doen. Ook ga je meedoen aan de training ‘Weer aan het 
werk’. Tijdens de training wordt met elkaar gewerkt aan dilemma’s 
en valkuilen op de werkervaringsplaats en om je sterker te maken 
om tot betaald werk te komen.   
 

Wat kan ik verwachten?   

 10 trainingsbijeenkomsten “Weer aan het werk” met 
daarnaast coaching en begeleiding door opgeleide 
ervaringsdeskundigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  

 We gaan samen met jou op zoek naar een 
werkervaringsplek waar je gedurende 10 maanden werkt.  

 Onkostenvergoeding indien de organisatie die de 
werkervaringsplaats aanbiedt dit uitkeert.  

 

 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent tussen de 18 en 60 jaar en hebt te maken (gehad) 

met psychische kwetsbaarheid en woont in Midden-Holland.  

 Je vindt het bij je passen om nu te gaan solliciteren.  

 Je bent gemotiveerd om aan het werk te gaan, maar weet 
niet hoe dit alleen te bereiken.  

 Je bent bereid tot het volgen van de training en coaching bij 
KernKracht in Gouda. 

 Er is nog geen reïntegratietraject voor je ingekocht.  

 Je kunt zelf de afstemming regelen met je 
uitkeringsorganisatie.  

 Je wilt actief met ons op zoek gaan naar (betaald) werk.  
 

Geinteresseerd? 
 
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met: 

Astrid van Bruggen: avanbruggen@kernkracht.nl of  

Marrig van der Werf: mvdwerf@kernrkacht.nl. 

 

www.kansenopwerk.nl www.kernkracht.nl 
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