“Ik was altijd heel terughoudend met het inbrengen van mijn eigen persoonlijke ervaringen uit angst om onprofessioneel te zijn. Nu weet ik hoe ik
mijn ervaringen kan inzetten ten gunste van een cliënt. Ik hoop als
ervaringsdeskundige veel cliënten met een chronische ziekte een stap
verder te kunnen helpen.”
Bron: CCZW Kelly de Nooij
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Contact

Meer weten? Neem contact op met:
Centrum Chronisch Ziek en Werk
Postbus 711
5600 AS Eindhoven

06-13264306
info@cczw.nl
www.cczw.nl
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Wij bieden u op maat:
•
•
•
•
•
•
•

arbeidsdeskundig advies;
dienstverlening ter voorkoming van ziekteverzuim en uitval;
re-integratie, loopbaanbegeleiding en jobcoaching;
werk naar werktrajecten en outplacement;
training ervaringsdeskundig clientondersteuning voor vrijwilligers;
training en certificering ervaringsdeskundige professionals;
jongerenprogramma Youth-R-Coach.

Deze diensten levert CCZW onder andere voor:

Centrum Chronisch Ziek en Werk
Innovatief in ervaringsdeskundigheid

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW) adviseert en ondersteunt
organisaties en mensen met training en begeleiding rondom de inzet van
ervaringsdeskundigheid. CCZW is opgericht door, voor en met mensen
die zelf een chronische aandoening hebben. Hiermee onderscheiden wij
ons van andere dienstverleners. Wij zetten onze kennis en ervaring in
voor innovatieve programma’s en diensten.

Wat doen we?
CCZW is een ervaren samenwerkingspartner. Zo ontwikkelden wij met
andere organisaties het programma Training en Certificering
ervaringsdeskundige professionals. Dit is een programma waarmee we
ons onderderscheiden. De coaches die dit traject doorlopen hebben
namelijk niet alleen een aandoening, maar zijn ook professionals, zoals
re-integratie adviseur, arbeidsdeskundige of bedrijfsarts. Ook onze
dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit voor individuele kandidaten
en organisaties geven wij vorm vanuit ervaringsdeskundige begeleiding.

•
•
•
•
•

bedrijven, arbodiensten en uitkeringsinstanties;
organisaties in de gezondheidszorg en welzijnssector;
patiëntenverenigingen;
gemeenten;
particulieren.

Waarom ervaringsdeskundigheid?
Het is lastig om te weten hoe iets is of voelt, wanneer u het niet
zelf hebt meegemaakt. Zeker bij psychische, fysieke en emotioneel
complexe problematiek geven mensen vaak aan dat ze zich niet écht
begrepen voelen, waardoor een proces richting herstel of activering
vastloopt. Het zorgvuldig inzetten van ervaringsdeskundigheid,
aanvullend op, of los van andere professionele begeleiding, voorziet in
deze behoefte. Waardering voor onze aanpak krijgen we niet alleen van
deelnemers en organisaties, maar ook op internationaal niveau. CCZW
ontving op 23 oktober 2013 in Brussel het Certificaat Model of Good
Practice in “Promoting Healthy Work for People with Chronic Illness” (PH
Work).

