22 maart 2018
Betaald werk
voor iedereen.
Betaald werk is een
wens van veel mensen
met een psychische
kwetsbaarheid. Wat kun
je als begeleider doen om
werkgevers te motiveren
en clienten een kans te
bieden op betaald werk?
In de studiedag
‘Werkgevers Werven’
leer je 9 handige
acquisitie strategieën.

Introductie
Slechts 19% van de 160.000 mensen met een ernstige psychische aandoening
in Nederland heeft een betaalde baan. Een derde van de mensen met EPA die
niet werken, wil wel binnen een jaar aan de slag. Buitenlands onderzoek toont
aan dat acquisitie, uitgevoerd door re-integratieprofessionals zoals jobcoaches
en trajectbegeleiders, banen oplevert voor mensen met EPA. Wij deden daarom
onderzoek naar succesvolle re-integratieprofessionals in Nederland en vonden
negen effectieve strategieën om contact te leggen met potentiële werkgevers.
Deze worden op een praktische wijze behandeld.
Doel van de studiedag
Deelnemers worden bewust van het groot aantal kansen om contact te leggen met
potentiële werkgevers en doen ideeën op voor de eigen werkpraktijk.
Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor jobcoaches, trajectbegeleiders, rehabilitatiewerkers
en hulpverleners die zich op werk richten. Ook voor begeleiders met kennis van IRB
en/of IPS is deze dag erg interessant.
Docent
Jan Willem Vonk
Programma
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.30
16:30 – 17:00

Ontvangst en kennismaking
Inleiding en ervaringen deelnemers
Ervaringen Stichting Rehabilitatie ‘92
Koffie/thee pauze
Acquisitiestrategieën (deel 1)
Lunch
Acquisitiestrategieën (deel 2)
Koffie/thee pauze
Acquisitiestrategieën (deel 3)
Samenvatting en conclusie

Literatuur
Deelnemers ontvangen tijdens de workshop enige achtergrondliteratuur.
Wanneer en waar
De studiedag vindt plaats bij Astare op de Lange Nieuwstraat 10, 3512 PH Utrecht.
Kosten
De kosten bedragen € 245.- per workshop. Wanneer u zich inschrijft voor meer dan
twee workshops of met meer dan twee personen ontvangt u 10% korting.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: info@rehabilitatie92.nl

