
KrachtVaardig

Hart, Hoofd en Handen
Werken & Leren met je

Hart, Hoofd en Handen

Locatie Overdal:
Lebretweg 2

6861 ZW Oosterbeek
Tel: 06-37164034

info@krachtvaardig.nl
www.krachtvaardig.nl

Werken en leren met je 
Hart, Hoofd en Handen:
1. Ontdekken van je talenten
2. Kunnen doen waar je hart ligt
3. Op een manier die bij je past

Werkplekken:
1. Dagbesteding
2. Stage
3. Sociale activering
4. Participatie naar werk

Trajecten: (gefaseerd)
1.	 Melba	profiel
2. Buddy systeem (werkkracht)
3. Sociale activering
4. Oriëntatie traject

Training:
1. EIM
2. Sociale vaardigheden
3. Assertiviteitstraining
4. Buddy on the job (werkgevers)
5. Werknemersvaardigheden

Geert Vermeulen: 
Dagelijks begeleid ik de werkkrachten 
binnen Overdal. Mijn ervaring heb 
ik opgedaan binnen het speciaal 
onderwijs en zorg.

Miranda Cossé:
Verbinden is een van mijn kwaliteiten 
waarbij ik mijn ervaring in het speciaal 
onderwijs, bedrijfsleven en zorg goed 
kan inzetten. 

Aaltje Martens:
Als vrijwilliger met ervaring in de 
ouderenzorg ondersteun ik in het 
begeleiden van de werkkrachten.

TEAM

Correspondentie adres:
Kerkstraat 15

6686 BS Doornenburg
Tel: 06-36541877
info@cosseco.nl
www.cosseco.nl



KrachtVaardig is een werkplek voor (jonge) mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt midden in de samenleving. We maken hierbij gebruik 
van de faciliteiten en mogelijkheden binnen een realistische werkplek. 
Daarom werken we intensief samen met de medewerkers en vrijwilligers 
van Vilente, zorgorganisatie voor ouderen. Samen zoeken we de verbinding 
waardoor iedereen kan werken vanuit hun kracht. Binnen deze locaties 
werken de werkkrachten samen met de medewerkers 
en ondersteunen ze de dagelijkse werkzaamheden 
op verschillende gebieden met passende begeleiding.

KrachtVaardig Overdal

KrachtVaardig is een manier van werken  
met een duidelijke visie, een paraplu waar 
diverse ondernemers zich met elkaar 
verbinden. Ons motto is; 
groot worden in kleinschaligheid.  

Cosseco is de onderneming die gestart is 
met een werkplek op Overdal, een locatie 
van Vilente in Oosterbeek. 

KrachtVaardig Overdal werkt, traint en onder
steunt volgens het concept Hart, Hoofd en 
Handen. Op deze manier ontstaat er werken 
met passie, betekenisvol leren en passende 
ondersteuning. De trajecten die geboden 
worden binnen KrachtVaardig kunnen alleen 
succesvol zijn als alle drie de onderdelen aan 
bod komen. Ons uitganspunt is de interesse, 
leervraag en ondersteuningsbehoefte van de 
werkkracht (wij noemen cliënten werkkrachten)

Zo stimuleren wij de werkkrachten om 
(zo veel mogelijk) zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun eigen werk- en 
leerproces met als doel nieuwe kennis 
en vaardigheden op te doen.

De doelen die we samen met de werkkracht 
opstellen in het persoonlijk traject worden zo 
op een natuurlijke manier behaald.

Binnen Overdal werken de werkkrachten 
volgens het meister & gesell methode, 
samen met de medewerkers van Vilente. 
Coöperatief leren en werken is een zeer 
belangrijk onderdeel en heeft een sterk 
positieve invloed op de ontwikkeling van 
een werkkracht.

Het doel is om de werkkrachten meer 
kansen te bieden op een reguliere werkplek 
(als dit reëel is)


