
Werken aan herstel van 
je psychische klachten?
Laat Senzer je helpen 

www.senzer.nl



Koploper aanpak: traject naar passend 
werk en je behandeling versterken elkaar

Zo gaat een Koploper-traject jou helpen! 
Met aandacht voor jou als persoon. Jouw kwaliteiten, 
interesses en ook je kwetsbaarheden. 

We willen het beste uit jou halen en proberen 
daarom een gewone baan met je te vinden die past 
bij jou. Lukt dit niet meteen? Dan kunnen we ook 
samen trots zijn op elke tussenstap. Ook kunnen we 
gebruik maken van de werkmogelijkheden bij Senzer.
We werken graag samen met jouw hulpverlener. 
Om behandeling en het traject naar werk goed af te 
stemmen. 

We willen jou leren kennen. Daarom nemen we 
ruim de tijd om jou en jouw omgeving te leren 
kennen. Hierin is wederzijds vertrouwen voor ons 
erg belangrijk. We onderzoeken jouw ontwikkeling. 
Een psycholoog vanuit Senzer is verbonden om jouw 
mogelijkheden verder in kaart te brengen. Zo leer je 
jezelf nog beter kennen.  

We proberen snel aan de slag te gaan bij een echte 
werkgever als je hier klaar voor bent. Verdere 
training, ontwikkeling of begeleiding proberen we 
op de werkplek te realiseren, bijvoorbeeld samen 
met een jobcoach. Ook als dit niet nodig is kun 
je terugvallen op Senzer, bijvoorbeeld als jij of je 
werkgever hulp nodig heeft. 

We hebben een team van 10 participatiecoaches. Dit 
zijn specialisten in het matchen van werkzoekenden 
aan passende banen bij werkgevers in de regio. 

Deze participatiecoaches hebben veel kennis van 
het matchen van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Ze nemen de tijd en snappen dat het 
vaak met kleine stapjes gaat.

Praktische informatie
• Het traject naar werk en de ondersteuning duurt 

maximaal 12 maanden. Mocht er daarna nog 
ondersteuning nodig zijn dan wordt dat natuurlijk 
op tijd besproken en geregeld.

• Er is één participatiecoach die gaat over jouw 
traject: makkelijk één aanspreekpunt 

• We gaan snel in gesprek met jou en jouw 
behandelaar of andere ondersteuning. We 
hebben al veel contacten met ondersteuners in 
de regio, zoals GGZ.

• We helpen je samen met onze collega 
uitkeringspecialisten: wat betekent het 
bijvoorbeeld voor je toeslagen?

Ook een Koploper worden? Wanneer kun je 
gebruik maken van deze ondersteuning?
• Je ontvangt een uitkering bij Senzer.
• Je hebt last van psychische klachten en bent daar 

bij voorkeur al voor in behandeling.
• Je staat open in de verbinding tussen jouw 

hulpverlener en participatiecoach.
• Je wilt stappen richting werk zetten.

Interesse? 
Neem dan contact op met je participatiecoach. 
Samen bespreek je de mogelijkheden.

Deze flyer is voor mensen met psychische klachten en hun hulpverleners. Je leest hier hoe Senzer 
jou kan helpen en begeleiden. Naar een baan en ook tijdens het werk zelf. Want je staat er niet 
alleen voor. En werken kan ook voor jou zelf wérken. Ook al lijkt het soms lastig of eng, stappen 
zetten op werkgebied geeft ook weer energie en zingeving. En perspectief… Want een psychische 
kwetsbaarheid komt vaak voor. Daar weten we bij Senzer alles van. Niet voor niets hebben wij hier  
speciale Koploper-trajecten voor. 

www.senzer.nl


