
 

 
                                                                                                                                                     

                        

 

  

 

 

 

 



 

Interessant project voor werkgevers die óók de capaciteiten van gemotiveerde 

werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid willen benutten. 

AWVN start dit jaar in 20 arbeidsmarktregio’s een project om meer werkgeversfocus op mensen met 

een psychische kwetsbaarheid te krijgen. Door het proces te volgen, willen we zicht krijgen op de do’s 

and don’ts bij het aannemen en behouden van deze werknemers. Tijdens het project wisselen de 

deelnemende werkgevers voorbeelden en ervaringen uit. We willen scherp krijgen hoe werkgevers 

beter ondersteund kunnen worden bij het starten en verduurzamen van de arbeidsrelatie.  

 

Werkgeversperspectief staat centraal  

We volgen het proces vanuit de beleving van de werkgevers. Wij ondersteunen u met 

informatievoorziening rondom psychische kwetsbaarheid en organiseren bijeenkomsten waar u met 

onder meer professionals vanuit de GGZ de voor u belangrijke onderwerpen bespreekt.  

 Waarom deelnemen aan de pilot?  

• U doet ervaring op met de doelgroep en verbreedt uw wervingspool 

• U biedt kansen aan mensen die op dit moment aan de kant staan 

• U brengt diversiteit in uw organisatie en ervaart voordelen daarvan voor uw bedrijfsvoering  

• U doet kennis op die ook op het bestaande werknemersbestand een positieve uitwerking heeft  

• U krijgt inzicht in vooroordelen en stigma’s en gaat hierover het gesprek aan 

• U leert psychische kwetsbaarheid beter en sneller herkennen  

• U krijgt informatie over de financiële regelingen die er zijn om een match te maken.  

  

Wat bieden we aan? 

• Beter zicht op gemotiveerde kandidaten die hun talent graag voor uw organisatie inzetten en 

kennis over hoe u hen optimaal kan laten functioneren  

• Een netwerk van werkgevers in de regio die zich met hetzelfde onderwerp bezighouden  

• Een vast aanspreekpunt gedurende het project vanuit werkgeversperspectief  

• Directe aansluiting bij stakeholders in de regio, o.a. gemeenten, UWV en GGZ-professionals. 

 

De werkgevers die wij zoeken  

• Staan open voor iemand uit de doelgroep  

• Willen samenwerken met partijen als het Werkgeversservicepunt en willen de pilot 

procesconform doorlopen (met daarmee meer zekerheid op succes) 

• Delen goede ervaringen en lossen knelpunten op in o.a. kennissessies 

• Houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de praktijk -  Committeren zich voor de 

duur van de pilot (één jaar).  

 

 Meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met:  

Regionale coördinatie midden-Utrecht: Marieke Mulder - mariekemulder@denormaalstezaak.nl  

Meer info? Zie: www.awvn.nl/werkgeversfocus-op-mensen-met-een-psychischekwetsbaarheid    

http://www.awvn.nl/werkgeversfocus-op-mensen-met-een-psychischekwetsbaarheid

