Word
realist!
Samen voor gelijke kansen!

Hoe?
Om actief te kunnen deelnemen aan het veranderen van de beeldvorming rondom
jongeren met een arbeidsbeperking, word je allereerst opgeleid tot Realist. Wat houdt
deze training in en wat betekent het om een Realist te zijn? Deelname aan de ‘Realisten
Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!’ duurt zes maanden en bestaat onder meer uit
een intake en basistraining, maar ook uit inspirerende lezingen, online webinars, buddy’s
en een gezellig eindevent!
In het kort: in een paar maanden krijg je een professionele training, ontwikkel je jezelf,
vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt en bouw je een groot – sociaal en
professioneel – netwerk op.
Nadat je de training hebt afgerond, heb je jouw unieke kijk op de arbeidsmarkt en
ervaringen in de vorm van een pitch of voorlichtingen gegoten. Deze ga je vervolgens
presenteren bij scholen en ondernemingen; als Realist krijg je bij allerlei organisaties een
kijkje achter de schermen! Al deze ervaringen zorgen ervoor dat je met een realistische
blik naar je kansen en toekomstmogelijkheden kunt kijken. Ook ontvang je als Realist
een passende vrijwilligersvergoeding en het Europass-certificaat voor vrijwilligers. Deze
vrijwilligersvergoeding kan in combinatie met andere uitkeringen.

Waarom?

Wie ben jij?

Een gelijkwaardige arbeidsmarkt is waar we van dromen. De realiteit wijst echter uit
dat we daar nog niet zijn. Om van deze droom werkelijkheid te maken is het van groot
belang dat de beeldvorming rondom jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
verandert. Om dit te bereiken moeten niet alleen jongeren met een beperking bewust
worden van hun mogelijkheden en vaardigheden, maar ook – en misschien
vooral – de rest van de maatschappij.

Jij bent een jongere (14-27 jaar)* met een lichamelijke handicap, chronische
ziekte, psychische of verstandelijke beperking en je wilt je nóg bewuster
worden van jouw kwaliteiten! Naast jezelf persoonlijk ontwikkelen, wil je
aan anderen laten zien dat jongeren met een beperking ook een vaste
plek op de arbeidsmarkt verdienen. Interesse in het deelnemen aan een
maatschappelijke diensttijdproject heb je ook!

En daar hebben we jou voor nodig!

*Ben je iets ouder dan 27, neem dan contact met ons op om samen te
kijken naar mogelijkheden.”

Doe mee!
Klinkt dit verhaal je als muziek in de oren?
Meld je dan snel aan via www.realistenacademie2-0.nl!
De Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen! is een
initiatief van CNV Jongeren, Expertisecentrum inclusief onderwijs
(ECIO), Onbeperkt aan de Slag, Stichting Alexander i.s.m. Emma
at Work.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.
Word ook lid van de Realisten Community op Facebook!
www.facebook.com/groups/realistencommunity

Samen voor gelijke kansen!

