C E N T RU M C H RO N I S C H Z I EK & W ER K

Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk
Bij ons vindt u professionals die werken vanuit een sterke betrokkenheid. Wij werken namelijk met arbeidsdeskundigen, psychologen en
re-integratieadviseurs die zelf een kwetsbare gezondheid hebben.
Vanuit die achtergrond geven we net dat beetje extra in onze
dienstverlening; wij weten als geen ander hoe het is om te leven
en werken met een chronische aandoening.
Onze specialisatie; inzet van ervaringsdeskundigheid, in relatie tot
werk. Wij begeleiden mensen met chronische aandoeningen als
reuma, MS en epilepsie en niet-chronische aandoeningen. Daarnaast
ondersteunen we mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals
een angststoornis en een burn out. Ook verzorgen we voor bedrijfsen verzekeringsartsen presentaties en nascholingsdagen.

Online begeleiding
Naast afspraken op locatie kunt u bij alle diensten gebruik maken
van online begeleiding. Dit is plaats- en tijdsonafhankelijk. Reistijd
en reiskosten vervallen en u maakt de opdrachten op het moment
dat dit u uitkomt. Voor veel mensen met een kwetsbare gezondheid
is dit een belangrijk voordeel.

Ook is het mogelijk om u te begeleiden bij de WIA beoordeling van
het UWV. De werkgever staan we bij met advies op het gebied van
de Wet verbetering poortwachter.
Verpleegkundige GGZ: “Zij zijn (ervaring) deskundig wat betekende dat
ik reële adviezen kreeg, ook omdat zij persoonlijk inzicht hebben m.b.t. ziek
worden en de stress en onzekerheid die dit met zich meebrengt.
Zij kennen en weten welke invloed een (chronisch) ziekte kan hebben
op het persoonlijk functioneren binnen het werk en je privé leven.”

Coaching bij ziekte
In onze coachingstrajecten krijgt u inzicht in uzelf en uw herstelproces,
en oefent u met nieuwe vaardigheden. Zo krijgt u duidelijkheid in wat
nodig is om goed te (blijven) functioneren in werk maar ook in uw privé
situatie.
Ons doel is om uw vaardigheden te versterken zodat u beter met uw
beperkingen kunt omgaan en nieuwe mogelijkheden ontdekt.
Wij helpen u bijvoorbeeld met:

•
•

Beter leren omgaan met de ziekte of de diagnose
Helderheid en structuur brengen in alles wat op u afkomt, dat is
vaak nogal wat
Nieuwe mogelijkheden ontdekken op uw werk maar ook privé

Re-integratie

•

We begeleiden mensen die door ziekte zijn of dreigen uit te vallen.
Denk aan onderzoek en coaching voor mogelijkheden bij uw werkgever (1e spoor traject) of begeleiding naar werk buiten uw bedrijf,
bij een nieuwe werkgever (2e spoor traject).

Receptioniste zorginstelling: “Door de inzet van Centrum Chronisch Ziek &
Werk heb ik veel steun en betrokkenheid ervaren. De aangeboden tools om
zelf toe te passen geeft je weer kracht en geloof in jezelf.”

In het re-integratietraject coachen wij u bij uw gezondheidsklachten,
zetten wij ons uitvoerig netwerk in, voeren beroepskeuze onderzoeken
uit en verzorgen sollicitatie- en netwerktrainingen. U krijgt toegang
tot een database met alle vacatures in Nederland.

Training ervaringsdeskundig coach
Hoe kunt u groeien in uw ervaringsdeskundigheid? En hoe kunt u
anderen coachen vanuit uw ervaringen, aanvullend op uw eigen beroep
en vakmanschap?
Dit zijn de vragen die centraal staan in deze training op post HBO niveau.
Wij leren u om uw kwetsbare gezondheid in te zetten als kracht, een
extra “‘tool” bij het begeleiden van mensen in relatie tot werk.
U gaat enerzijds praktisch aan de slag als coach. Tegelijkertijd werkt u
aan opdrachten via een portfolio. De ervaringsdeskundigheid toetsen we
aan de hand van een portfolio, bestaande uit verschillende opdrachten.

Loopbaanbegeleiding
Met loopbaanbegeleiding ondersteunen wij u om de regie in uw werk in
eigen handen te nemen én nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
U maakt in het traject professionele testen en verschillende opdrachten.

Als u alles heeft afgerond wordt uw portfolio door een externe toetscommissie in een gesprek beoordeeld. Bij een positieve beoordeling
ontvangt u het certiﬁcaat.

In combinatie met onze coachingsgesprekken, krijgt u hiermee inzicht
in het toekomstperspectief van uw werk, competenties en toekomstige
loopbaanmogelijkheden.

Deelnemer training: “Mijn werk is prachtig om te doen. Het voordeel voor
mij is dat ik dezelfde taal spreek en versta als (chronisch) zieken. Als ik
alleen al de bijna magische woorden ‘dat herken ik ’uitspreek zie ik mensen
ontspannen en zich zelfverzekerder voelen.”

Uw vragen, kansen en persoonlijke kwaliteiten staan centraal. We
houden uiteraard rekening met uw gezondheid.

Waarom ervaringsdeskundigheid

U krijgt antwoorden op vragen als:

U maakt vast wel eens mee dat anderen niet begrijpen wat u meemaakt in uw ziekteproces. Onze coaches kennen dat gevoel. Zij weten
hoe het is om te leven met een kwetsbare gezondheid.

•
•
•

Welk werk past bij me, nu ik ziek ben en klachten heb?
Hoe kan ik mijn werk aanpassen, zodat ik dit ook met mijn ziekte
kan blijven doen?
Welke beroepen en opleidingen passen bij mij?

Lector Hogeschool: “Ik werd erg goed geholpen bij het ontdekken van mijn
competenties en interesses. Dit aan de hand van verschillende professionele
en goed opgezette testen. De coach is prettig (en relaxed) in de omgang.”

Ze bieden u dus niet alleen begeleiding rondom werk. Ze geven ook
steun en inzicht in uw ziektebeleving vanuit hun eigen ervaringen met
een chronische aandoening of ziekte. Daardoor onderscheiden wij ons
van andere bureaus. En maken wij samen met u het verschil.
Dat maakt ons en onze werkwijze uniek. Wij zijn deskundig door ervaring.

Interesse of aanmelden?
Benieuwd wat wij voor ú kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.
Centrum Chronisch Ziek & Werk
040-2094245
info@cczw.nl
centrumchronischziekenwerk.nl
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