Willen – Leren – Kiezen – Werken
Het Bruisnest biedt een veilige ontwikkelplek om basis werknemersvaardigheden te
ontwikkelen. De werkzaamheden zijn het middel voor het ontwikkeltraject van Het
Bruisnest maar tegelijkertijd ook een prachtig doel op zich.
Het is voor veel mensen belangrijk om stapje voor stapje dichterbij de arbeidsmarkt te
komen. Vrijwilligers bij Het Bruisnest helpen je letterlijk een stapje verder.
“Met stilzitten kom je nergens”
Het Bruisnest, Iedereen doet mee!
In Het Bruisnest komen elke dag mensen die willen ontdekken en leren wat zij nodig hebben
op hun weg naar (betaald) werk. Sinds de oprichting in 2014 is dit de plek waar mensen hun
kwaliteiten leren ontdekken met als doel meedoen en meetellen in de samenleving. Geheel
op eigen kracht hebben cliënten met een achtergrond in de geestelijke gezondheidzorg een
ontmoetingsplek geopend, waar zij geen cliënt zijn, maar bezoeker of vrijwilliger.
“Laten zien wat er mogelijk is, op eigen kracht en op je eigen manier”
“Wij hebben passie, draagkracht en bergen energie”

Impact
De impact die wij hebben op de vrijwilligers is, dat mensen meer verantwoordlijkheden
krijgen en worden uitgedaagd om hun ervaring, kennis en kracht te gebruiken. Belangrijk is
dat de vrijwilliger werkt in een werkgebied waar zij goed in zijn, waar zij verder in willen
ontwikkelen. Doordat Het Bruisnest talloze werkgebieden heeft, is er altijd wel een plekje
waarin iemand zich in kan ontwikkelen. Door ons te focussen op de talenten en kwaliteiten
en niet op de kwetsbaarheid krijgen de vrijwilligers weer de eigen regie in handen en zien zij
veel meer toekomstperspectief.
“Het is belangrijk dat mensen weer plezier krijgen in het werk”
“Ik heb de regie teruggekregen”
Participeren in de maatschappij
Eén van de grote uitdagingen voor gemeenten is hoe zij inwoners met een kwetsbaarheid
kunnen ondersteunen naar een volwaardig burgerschap in de samenleving. Participatie is
een belangrijk onderdeel
▪
▪
▪

Als je bij Het Bruisnest komt werken, dan spreek je af hoeveel uur per week je wilt en
kunt werken. Ook kunnen uren opgebouwd worden.
Je krijgt een vrijwilligerscontract en je bent verzekerd.
Wij bieden Individuele coachgesprekken, werken aan persoonlijke leerdoelen en
leveren maatwerk op wat jij nodig hebt. De coaching gesprekken kunnen wekelijks
plaats vinden.

Wat kun je leren?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je doet sociale vaardigheden op zoals (positief) contact maken, samenwerken,
omgaan met emoties van anderen en van jezelf.
Arbeidsritme opdoen en afspraken nakomen.
Op tijd komen en structuur krijgen in je leven.
Feedback geven, complimenten geven en ontvangen.
Taal verbeteren.
Administratieve vaardigheden, met de computer werken.
Je gaat met je eigen persoonlijke leerdoelen aan de slag.
Je gaat weer meedoen in de samenleving door de diensten die wij aanbieden.
Je mag meedoen aan cursussen, die door Het Bruisnest aangeboden worden.

