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Ik heb een beperking en ik zoek werk
Vraag Weener XL om ondersteuning. Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de
gemeente 's-Hertogenbosch. Zij kunnen helpen met:
Aanpassing van uw werkplek
Jobcoaching
Loonkostensubsidie
Beschut werk
De gemeente bepaalt welke ondersteuning u krijgt.
Krijgt u een uitkering van UWV? Ook UWV kan ondersteuning bieden. Vraag ernaar bij uw
contactpersoon. Heeft u meer hulp nodig? Neem contact op met Koo.
Stichting Raket is een platform dat werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengt. Kijk op de
website voor meer informatie.
In de MEE werkwinkel vindt u werk voor mensen met een beperking.
Bent u jonger dan 27 jaar? Misschien kunt u werken en leren combineren. Kijk voor meer
informatie over leren en werken op de website van Actieplan Leerbanen.
Koo
Advies- en aanmeldteam van Farent, MEE, GGD Hart voor Brabant en het sociaal wijkteam
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Koo is telefonisch bereikbaar, per chat en op de
wijkpleinen.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
073 206 88 88
Stichting Raket

Steeds meer wilskrachtige talenten ervaren de lasten van een maatschappij waarin steeds
hogere eisen gesteld worden om te kunnen participeren. Het label "beperking" weegt vaak
zwaarder dan alles wat men wel kan. Daardoor krijgen deze mensen niet de kans om te laten
zien wat ze kunnen en blijven veel talenten onopgemerkt. Stichting Raket is een platform
waar werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking elkaar ontmoeten.
06 22 26 00 28
hallo@raket.info
www.raket.info
Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch
Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch
073 615 51 55
weenerxl@s-hertogenbosch.nl
www.weenerxl.nl
Actieplan Leerbanen
073 85 19 016
info@actieplanleerbanen.nl
actieplanleerbanen.nl
MEE werkwinkel
www.meewerkwinkel.nl

Ik wil hulp bij het vinden van de juiste hulp
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een
professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en
onafhankelijk.
De cliëntondersteuner helpt u met:
uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
in contact komen met de juiste organisaties
aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier
behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.
Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een
mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een
mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag
ernaar bij uw zorgverzekeraar.
MEE regio 's-Hertogenbosch
MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen
doen in de samenleving.
Bezoekadres
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 221
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 465 35 55
MEE@demeentgroep.nl
www.meedemeentgroep.nl
Farent
Voorheen Juvans en Welzijn Divers.
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch
088 023 75 00
info@farent.nl
www.farent.nl
Door en Voor, Stichting
Aanbod Door en Voor, Stichting:
Steun, inloopmogelijkheden en contactmomenten voor iedereen die behoefte heeft aan
een gesprek met mensen die op basis van ingrijpende, emotionele
levensgebeurtenissen en hun persoonlijke reflectie daarop als klankbord en steunpilaar
kunnen dienen.
Inhoudelijke en praktische begeleiding bij ieders proces dmv herstel cursussen.

Partner zijn bij het verkrijgen van inzicht in eigen proces en eigen ontwikkeling.
Het bieden van de mogelijkheid ervaring op te doen en verder te ontwikkelen in de
praktijk dmv vrijwilligerswerk.
Eerste stap naar professionele ervaringsdeskundigheid.
Sint Teunislaan 3
5231 BS s-Hertogenbosch
073 640 17 52
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
Koo
Advies- en aanmeldteam van Farent, MEE, GGD Hart voor Brabant en het sociaal wijkteam
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Koo is telefonisch bereikbaar, per chat en op de
wijkpleinen.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
073 206 88 88
Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)
085 21 00 630
info@bmzm.nl
www.bmzm.nl/alle-bmzm-leden/
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