VOORSTEL AANBOD WORKSHOP TEN BEHOEVE VAN
RE-INTEGRATIEBEGELEIDERS/COACHES
Aanbieder: Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU
Afnemer: Re-integratiebedrijf
Aanbod: een workshop ‘Re-integratie en inkomenssteun’
Deelnemers: re-integratiecoaches en - begeleiders
Doel: * wegnemen van belemmeringen voor een effectieve re-integratie
* kennis van de voorzieningen die de positie van de cliënt financieel en sociaal
versterken
* kennis van de sociale kaart en het netwerk op het terrein van inkomenssteun en
maatschappelijke participatie
* verbetering van de relatie en gespreksvoering met de cliënt
* een gemotiveerde en actieve cliënt, die mede-regievoerder kan zijn in het reintegratietraject.
Omvang deelnemersgroep: maximaal 12 personen
Begeleiding: 2 trainers van het FSU
Opzet: een workshop, waarin op een levendige manier kennis en vaardigheden opgedaan
worden die bijdragen aan verbetering van de positie en kansen van de cliënt. Er wordt
gewerkt aan de hand van praktijksituaties en eigen ervaringen, met inzet van het Sociaal
Ganzenbordspel.
Plaats: cursuszaal van het FSU, Keetwaltje 1 in Leeuwarden.
Tijdstip: nader overeen te komen.
Duur workshop: dagdeel van 2,5 uur, met een kwartier pauze.
Inhoud
Bij de start van een re-integratietraject hebben veel cliënten tijd nodig – zeker na langdurige
werkloosheid - om "de knop om te draaien" en zich in te stellen op het zoeken naar een
werksituatie. Aansluiting op de beleving en ideeën van de cliënt vormen de basis voor
motivatie en een actieve rol van de cliënt. Financiële en sociale problemen kunnen echter
fikse belemmeringen vormen en ‘blokkades’ veroorzaken bij de cliënt. In de workshop wordt
verkend hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden om daarmee een kansvolle reintegratie mogelijk te maken.
Het programma van de workshop bestaat uit de volgende onderdelen:
* introductie en kennismaking
* beleven en bespreken van een praktijksituatie (alleenstaande ouder met 2 kleinere kinderen)
uit het Sociaal Ganzenbordspel
* inventarisatie van ervaringen van deelnemers met cliënten die op het bestaansminimum
leven
* presentatie van voorzieningen voor inkomenssteun en maatschappelijke participatie aan de
hand van de Kanskaart (minimaregelingen gemeenten, kwijtschelding, fiscale
tegemoetkomingen, particuliere fondsen)
* in gesprek met een FSU-spreekuurhouder: wat kan deze betekenen voor de cliënt, welke
hulp wordt geboden bij het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen en steun
uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
* korte kennismaking met het netwerk van 20 spreekuurpunten van het FSU aan de hand van
een grote stafkaart van de provincie: hoe kunnen de re-integratiecoaches effectief contact
leggen met en doorverwijzen naar de spreekuurpunten?
* nabespreking en afspraken over een ontmoeting met een FSU-spreekuurpunt in de eigen

regio.
Uitvoering
Na overeenstemming tussen Re-integratiebedrijf en FSU kan een planning gemaakt worden
van de bijeenkomst of bijeenkomsten van de Workshop. De bijeenkomsten kunnen starten
vanaf begin oktober 2009.
Per bijeenkomst doen maximaal 12 personen mee. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk
van het totaal aantal aangemelde deelnemers.
De Workshop vindt bij voorkeur plaats in de cursuszaal van het FSU in Leeuwarden. Het is
echter ook mogelijk om de Workshop aan te bieden in een ruimte van het bedrijf zelf of in
accommodaties in de regio.
De deelnemers kunnen rekenen op koffie/thee en Friese Dúmkes.
Na afloop van de Workshop krijgen de deelnemers een map mee met praktische informatie
over de voorzieningen voor inkomenssteun en maatschappelijke participatie en over de
spreekuren van het FSU.
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