ACTIEF AAN HET WERK
EIGEN KRACHT EN KWALITEITEN OMZETTEN NAAR ACTIE

KORT INNOVATIEF PROJECT VOOR GEMEENTEN

“ALS JE NOG GEEN PLEKJE HEBT OP DE ARBEIDSMARKT GA JE ER DE KOMENDE TIJD MOEILIJK
TUSSENKOMEN” - TON WILTHAGEN, HOOGLERAAR ARBEIDSMARKT
Het vacatureaanbod is gekelderd sinds corona. Vergeleken met januari 2020 is het aantal
aangeboden vacatures in maart 2020 gedaald met 23 procent.
Naast de vele mensen die tijdens de coronacrisis hun baan hebben verloren, zullen er nog meer
ontslagen vallen omdat veel bedrijven de crisis niet overleven. Bij veel Nederlandse gemeenten was
er al een extreem grote groep mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt die werd gezien als
niet of moeilijk bemiddelbaar naar werk. Daarbij komen nu de ook de mensen die de bijstand
instromen omdat er minder kans is op een baan.
Vooral bij jongeren 'de werknemers van de toekomst' dienen we te voorkomen dat ze verblijven in
de bijstand, zich waardeloos voelen, passief worden en “uit worden gezet”.
Naast de toenemende werkloosheid geeft de coronacrisis ook een enorme (werk)druk en stress, met
als gevolg dat mensen nog vatbaarder zijn voor ziekten en dus nog meer ziekteverzuim.
HOE ZORGEN WE DAT IEDEREEN GEZOND, PRODUCTIEF EN VERANTWOORD VERDER KAN NA CORONA?

Dat kan als iedereen een optimaal werkend immuunsysteem en een goede energiehuishouding
heeft, hun waarde blijft ervaren en er een plan voor de toekomst is, wat zingeving en richting geeft
aan het leven.
Actief aan het Werk is een kort en innovatief project gericht op het “mens zijn”. De aanpak, de
techniek en intentie zijn geheel anders en onvergelijkbaar met alle bestaande trajecten.

ONDERSCHEIDEND

De kernboodschap van participatie is het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en
omgeving. Actief aan het Werk geeft tools om deze mooie woorden om te zetten in toepasbare
acties, met snel en duurzaam resultaat.
Actief aan het Werk is een kort traject met resultaat na 1 maand. Tijdens de 3 maanden borging
daarna (1½ uur per week), wordt een community opgebouwd waarin men elkaar helpt en
ondersteunt. De deelnemers krijgen weer grip op hun leven doordat ze zich zelf als sturende kracht
gaan ervaren. Ze nemen hun leven weer in eigen hand, nemen verantwoordelijkheid, ervaren
zelfvertrouwen, zijn in staat om actief deel te nemen aan de maatschappij en voelen zich weer
waardevol.
Wilco Feil – Interim Manager Participatie & Werk Gemeente Ede
"De kracht van Actief aan het Werk is dat langdurig werklozen weer geloof
hebben in het eigen kunnen in combinatie met een realistisch zelfbeeld. Daar
komt bij dat ze de tools krijgen om zelfstandig gericht aan de slag te gaan. Ze
zijn daarmee geactiveerd en weer bemiddelbaar naar werk”.
“Vaak is hulp van de gemeente bij het vinden van een baan niet eens meer nodig, ze gaan zelf
op zoek.”
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Actief aan het Werk is verrassend anders en structureel van aanpak, goed overdraagbaar en met
duurzaam resultaat. Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelforganisatie, zelfverantwoordelijkheid en
het zelf-herstellend vermogen worden geactiveerd.
Deze manier van werken is het antwoord op de vraag: hoe zetten we mensen in hun eigen kracht,
hoe krijgen we ze gemotiveerd en weer actief. De mogelijkheden van de deelnemers staan altijd
centraal en door de speciale tools wordt hierop effectief appel gedaan.
De deelnemers leren de tools voor zichzelf en hun omgeving in te zetten in hun dagelijkse leven.
Hierdoor zijn ze in staat zichzelf geheel autonoom verder te ontwikkelen.

RESULTAAT
Ons uitgangspunt is het activeren en ontwikkelen van mensen en uitstroom is een gevolg hiervan.
Het resultaat is gegarandeerd 91% geactiveerde mensen.
Geactiveerde mensen hebben zin om iets van hun leven en toekomst te maken. Kennen hun
kwaliteiten, mogelijkheden en weten hoe ze deze nog verder kunnen ontwikkelen. Weten waar ze
naar toe willen, hoe ze daar kunnen komen en hebben de energie om dit te doen. Hebben een beeld
van hun uitdagingen en een plan om dit op te lossen. Ze zijn een volle week inzetbaar en weten wat
voor werk ze willen/kunnen doen of hoe ze daar komen. Bouwen een community waarin ze elkaar
helpen en verder ontwikkelen. Werkend en denkend vanuit de Systematische Integrale Psychologie
weten ze hoe ze hun systeem in optimale staat kunnen houden, waardoor werkverzuim minimaal is.
Manuela de Klaver – Medisch adviseur bij SCIO Consult, in opdracht van de Gemeente Ede
“Als medisch adviseur ben ik betrokken bij de beoordeling van de belastbaarheid
van langdurig werklozen, die reeds langdurig moesten rondkomen van een
bijstandsuitkering. Gedurende de periode dat Actief aan het Werk werd ingezet
heb ik bijzondere veranderingen geconstateerd bij de cliënten die ik zag in mijn
spreekkamer. Daar waar deze cliënten voorheen niet in staat waren te werken
vanwege uiteenlopende klachten kreeg ik zeer energieke cliënten terug te zien
op het spreekuur. Ze wilden weer aan de slag, hadden drive en energie”.
“Actief aan het Werk levert overtuigend resultaat”.

Actief aan het Werk levert een duurzaam resultaat voor de deelnemer én zijn of haar omgeving.

HOE

Actief aan het Werk kan dit waarmaken omdat de gehanteerde methode gebaseerd is op een uniek
systeem (“Bronnikov-Fekleron”, zie pagina 8).
Het biedt een combinatie van gerichte fysieke, psychologische, sociale prikkels. De deelnemers leren
onder andere technieken waarmee ze destructieve programma’s her-programmeren en
constructieve programma’s activeren. Ze leren bewust kijken en handelen vanuit verschillende
sociale posities. Ze kunnen veilig “oefenen” in het deelnemen aan het maatschappelijk proces, in
kleinere setting.
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DOELGROEP

Actief aan het Werk is voor alle categorieën werkzoekenden geschikt, maar met name voor mensen
die niet kunnen, mensen met weerstand, met last van allerlei kwaaltjes, burnout, ADHD / ADD, die in
een sociaal isolement leven, die met zichzelf en/of hun omgeving in de knoop zitten, statushouders,
vroegtijdig schoolverlaters, jongeren die niet aan de bak komen, hoogopgeleide allochtonen, mensen
die al jaren in de bijstand zitten, die op alles solliciteren, maar overal worden afgewezen………
Met deze mensen werken we graag en met goed resultaat:
 Deelnemers zijn zelfredzaam
 Deelnemers hebben weer zelfvertrouwen en gebruiken hun talenten
 Deelnemers zijn bemiddelbaar
 Deelnemers weten af te rekenen met hun oude excuses (programma’s)
 Deelnemers worden pro-actief en nemen verantwoordelijkheid
 Deelnemers participeren weer in de maatschappij

TRAINING SCHEMA
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METHODIEK
Actief aan het Werk is gebaseerd op het “Bronnikov-Fekleron” systeem. Dit is een systeem dat
opgebouwd is uit een combinatie van Tibetaanse-, Slavische- en Tempeliers technieken.
De auteur is V.M. Bronnikov (zie pagina 8).
Tijdens Actief aan het Werk passen de deelnemers een unieke combinatie van deze technieken toe
waardoor ze zich op 3 gebieden ontwikkelen:
1. Onderbewustzijn: op lichamelijk gebied
2. Bewustzijn: op geestelijk gebied
3. Super bewustzijn: op het gebied van programma’s en energie

De deelnemers brengen hun energiehuishouding in optimale conditie, activeren het zelf-herstellend
vermogen waardoor ze lichamelijke klachten zien verdwijnen.
De deelnemers transformeren hun psychologie, gedrag en de kijk op de eigen situatie, het leven en
de wereld.
De deelnemers her-programmeren destructieve programma’s en activeren constructieve
programma’s.
De deelnemers maken een persoonlijk toekomstplan wat richting geeft aan hun leven en wat een
leidraad is om gericht keuzes te maken en acties te ondernemen.
De deelnemers ervaren wat hun eigen aandeel is in de situatie waarin ze zitten, hoe ze deze zelf
beïnvloeden en naar hun hand kunnen zetten.
Er wordt gewerkt met het principe “Kijk niet terug naar wat er was, geef je aandacht aan waar je
naar toe wilt.”
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REFERENTIES VAN DEELNEMERS
EIGEN KRACHT EN KWALITEITEN OMZETTEN NAAR ACTIE
AYTEN

Tijdens het project heb ik geleerd om weer mogelijkheden te zien en energiek in het leven te staan.
Mijn droom is een Turkse vis-delicatessen Toko. De streek waar ik vandaan kom kent veel heerlijke
manieren om vis te bereiden. Het liefst doe ik dat op de traditionele manier, op een houtkacheltje.

SEVANNA
Ik heb geleerd om voor mezelf op te
komen en dat ik altijd een keuze heb.
Mijn lijf voelt beter en ik kan weer
aanpakken.
Mijn droom is het runnen van een eigen
Beauty/Wellness centrum. Ik ben een
echte regelneef en organiseer graag.
Daarnaast heb ik veel ervaring en een
passie voor uiterlijke verzorging. Op dit
moment doe ik de organisatie voor ‘Service in de wijk’ bij de gemeente Ede.
MARK
Ik ben een ander mens, mijn lichamelijke klachten zijn verdwenen, ben
veel kilo’s kwijt en sport weer.
Mijn droom is een wereld waarin duidelijk en helder gecommuniceerd
wordt. In mijn optiek is dat zoveel mogelijk in beelden.
Op dit moment werk ik als leraar
tekenen. Mijn eerste boek heb ik
klaar om uit te geven. Daarnaast
ben ik een eigen bedrijf aan het
starten dat zich bezig houdt met
beeldcommunicatie voor lesmateriaal, kinderboeken, PR en
andere doeleinden.
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BIANCA
Hiervóór was ik echt erg, kon alleen maar huilen.
Nu leef ik weer, heb grip en weer lol in mijn leven
en zie mogelijkheden. En… heb iedereen verbaast
doen staan, door als verwoed rookster van de een
op de andere dag geen behoefte meer te hebben
aan roken.
Mijn droom is het doorbreken als detective
schrijfster. Ik heb humor, ben scherp en schrijf al 14
jaar. Op dit moment word ik opgeleid als trainer
voor het project Actief aan het Werk. Graag werk ik na mijn opleiding als trainer in mijn eigen Ede,
omdat ik zelf zo ontzettend veel aan deze training heb gehad en anderen dit ook gun.
MANOUSKA
Ik durf nu samen te werken en
keuzes te maken.
Mijn droom is een gezellig, knus
huiskamer-restaurant met
Surinaamse specialiteiten. Ik heb
heel veel plezier in het maken van
lekkernijen met verse, eerlijke
producten en iedereen wil meer als
hij/zij mijn kookkunst geproefd
heeft. Mijn eerste stap is het maken van Surinaamse hapjes voor bedrijven, organisaties en
particulieren voor b.v. de vrijdagmiddagborrel, receptie, feestjes….
TIM
Het heeft me geholpen met
communiceren.
Ik vind het prettig om de
oefeningen te doen, want ze geven
me energie, meer helderheid en
‘structuur’ in mijn hoofd.
Mijn droom is een 3D-printbedrijf,
waar we unieke onderdelen
maken voor de ruimtevaart.
Momenteel heb ik werk als inkoper bij een IT-bedrijf en daar kan ik een aantal van mijn kwaliteiten
ontwikkelen.
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VYACHESLAV M. BRONNIKOV
Verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving is de link tussen de visie van
Vyacheslav M. Bronnikov en de doelen die de overheid/gemeente wil realiseren.

Grondlegger:
- Bronnikov Corporation
Vyacheslav Bronnikov Foundation
Academicus:
- International Academy of Informatization
- Russian Academy of Social Technologies and Local Governance
Doctor in de Filosofie
Decaan van de faculteit Creative Economy aan de World
Noosphere University of Cosmic Research
Directeur van het Center of Noosphere Psychology Researsch
Institute for Complex Municipal Researches aan de Russian
Academy of Science
Vice president van de International Agency of public security in
Geneve, departement Geneeskunde
Auteur:
 Het “Bronnikov-Fekleron” systeem
 Het international investeringsproject Informational social ecology of the XXI century
 Het Noosphere World - 15 Reality project
 De methode Holographic Informational Human Development
 De ontdekking van de Holographic Interface of the Brain
 Auteur en directeur van het programma Human Internet
Samen met o.a. Natalia Bekhtereva, verrichtte V.M. Bronnikov Neurowetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de werking van het brein.
Natalia Petrovna Bekhtereva (1924-2008)
Neurowetenschapper, neurofysioloog en psycholoog
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natalia_Bekhtereva)
Enorme staat van dienst, waaronder:
- Directeur van het Soviet Institute for Experimental Medicine
(1970 – 1990)
- Onderscheidingen zoals de Wiener Medal uitgereikt door de
American Society for Cybernetics (1972) en de USSR State Prize
(1985)
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VISIE
Missie:
Het openen van het potentieel dat mensen in zich dragen, zodat ieder mens zichzelf autonoom kan
ontwikkelen tot de moderne mens. De mens die nieuwe ideeën genereert, die een vooruitstrevende
visie heeft, die jaren vooruit kan plannen, die veranderingen transformeert naar bruikbare tools en
zich voortdurend ontwikkelt zodat hij of zij in staat is om toekomstige complexe problemen op te
lossen.

Hoe mooi is het als elke Nederlander weet hoe hij of zij:




verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving
vorm kan geven aan zijn of haar eigen toekomst
de toekomstige veranderingen toe kan passen in zijn of haar eigen leven

De kracht van Actief aan het Werk is meer dan ideologie, het geeft tools om mooie woorden en
opvattingen om te zetten in een toepasbare aanpak, met snel en duurzaam resultaat.

Cooperation between
Noosphere World corporation
& Focus To

Project Actief aan het Werk

Info: Focus To | Loosdrecht | 0880 599 930 | info@focusto.com | www.active-to-work.com

9

