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Welkom bij Roads…

Roads begeleidt mensen met psychische klachten of verslavingsproblematiek 

naar werk of dagbesteding! Werken is belangrijk voor een goede gezondheid. 

Dat hoeft niet altijd betaald werk te zijn: je kunt ook denken aan een cursus, 

vrijwilligerswerk of begeleid werk. Door actief bezig te zijn, merk je waar je 

goed in bent en leer je nieuwe mensen kennen. 

Misschien heb je plannen om in de bediening te gaan werken, in een technisch 

beroep, als secretaresse of iets heel anders. Roads biedt veel werkplekken bij haar 

eigen bedrijven of -onder begeleiding- bij organisaties buiten Roads. Bij ons kun  

je een vak leren en werken tegelijk. Waar mogelijk begeleiden we je naar een 

betaalde baan.

Naast een uitgebreid aanbod aan werkplekken heeft Roads ook dagbesteding, 

trainingen en andere activiteiten op het gebied van kunst, sport, techniek, 

verzorging en nog veel meer! 

Op onze website www.roads.nl vind je ons uitgebreide aanbod aan werkplekken, 

dagbesteding, trainingen en activiteiten. Je kunt kijken wat er bij jou in de buurt 

wordt aangeboden. Zo vind je makkelijk iets dat bij je past!

www.recyclefietsen.nl



Over financiering
Afhankelijk van wat je bij Roads wil gaan doen, moet er 

passende financiering gevonden worden. Bijvoorbeeld bij jouw 

gemeente, werkgever of het UWV. We bespreken dat met jou 

tijdens het eerste gesprek. Je hoeft de financiering niet zelf aan 

te vragen: je krijgt hierbij ondersteuning van Roads.

Afspraken en regels
Op de website kun je terecht voor:

•  Het privacyregelement: waarin onder andere staat  

hoe Roads jouw persoonsgegevens beschermt

•  De algemene leveringsvoorwaarden: waarin staat  

waar Roads en de deelnemers zich aan moeten  

houden tijdens de samenwerking

•  De klachtenregeling: waarin staat waar je terecht  

kunt met klachten en ideeën

•  Informatie over (deelname aan) de cliëntenraad:  

die adviezen geeft aan de directie van Roads op  

het gebied van aanbod, werksfeer etc. 

Ook kun je met al jouw vragen hierover terecht bij je vaste 

begeleider of de begeleiders op de locatie waar je werkt.

“ Door actief bezig te zijn, merk je  
waar je goed in bent en leer je nieuwe 
mensen kennen.”

Bij jou in de buurt
Roads is actief in meer dan 30 eigen locaties in o.a. Amsterdam, Haarlem, 

Hoofddorp, Amersfoort en Amstelveen. Tevens is Roads binnen andere 

organisaties en in buurthuizen actief. Kijk op de website www.roads.nl 

voor een overzicht van alle activiteiten bij jou in de buurt.

Persoonlijke begeleiding
Je krijgt bij Roads altijd een vaste begeleider, bijvoorbeeld een 

trajectcoach of werkbegeleider, die samen met jou een plan maakt op 

basis van wat je wilt en wat je kunt. Op alle locaties van Roads zijn er 

begeleiders aanwezig die jou kunnen ondersteunen bij de activiteiten 

of het werk dat je doet.

Naast je behandeling of therapie
Je kunt jouw werk of activiteiten bij Roads makkelijk combineren met 

jouw behandeling ergens anders. Als je dat wil, werken wij samen met 

jouw behandelaar. Hierdoor kun je jouw behandeling voortzetten, terwijl 

je bij ons aan het werk bent.

Wil jij je aanmelden?
Ga naar de website www.roads.nl/aanmelden en vul het 

aanmeldformulier in of stuur een mail naar aanmelden@roads.nl. Je 

wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek waarin jouw wensen 

en mogelijkheden besproken worden. Als je vragen hebt kun je ons 

secretariaat bellen op telefoonnummer: 020 - 59 08 620. Zij zijn op 

werkdagen bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur. Als je interesse hebt in één 

van onze sociale firma’s of projecten kun je ook altijd langskomen om 

een kijkje te nemen.

Je krijgt bij  
Roads altijd  

een vaste  
begeleider

www.restaurantfreud.nl



Bij Roads zijn er vele mogelijkheden op het gebied van werk en 

dagbesteding. Indien nodig kan een trajectcoach je ondersteunen 

bij het maken van de juiste keuzes hierin.

Soms lijkt de drempel naar werk of dagbesteding erg hoog. 

De trajectcoach kan dan samen met je kijken welke stappen 

nodig zijn om jouw doel te behalen. 

Ontmoeten, leren en doen
Elkaar ontmoeten, samen bezig zijn en erop uit: daar gaat het om! 

Elke locatie van Roads heeft een eigen programma. Denk daarbij 

aan bijvoorbeeld koffie drinken, wandelen, koken, schilderen, 

tuinieren of mindfulness. Er valt daarnaast van alles te leren:

je kunt bijvoorbeeld computerles krijgen en er zijn allerlei creatieve 

of sportieve workshops. Kijk voor het aanbod bij jou in de buurt 

op www.roads.nl.

Een luisterend oor: De Warmline
De Warmline biedt het hele jaar door een luisterend oor aan 

iedereen die eenzaam is of zijn verhaal kwijt wil. De telefoonlijn 

is bereikbaar buiten kantoortijden en tijdens vakantieperiodes 

wanneer begeleiders en behandelaren afwezig zijn. Kijk voor 

meer informatie op www.roads.nl. De Warmline is te bereiken 

op telefoonnummer: 020 - 6234 555. 

Wat is er 
allemaal te doen?

Betaald werken
Er zijn verschillende soorten begeleiding afhankelijk 

van jouw situatie, wensen en mogelijkheden.

Re-integratie van geen werk naar werk

 Als je niet in dienst bent bij een werkgever en je wilt graag weer 

aan de slag, kan Roads helpen. Wij helpen je bij het vinden en 

behouden van een passende baan of studie. Hiervoor krijg je 

een vaste begeleider -een trajectcoach- die je van het begin tot 

het einde ondersteunt. 

“Mijn trajectcoach  
geeft me handvatten  

om mijn eigen  
geld te verdienen.”

“Roads in bedrijf is een programma 
waarbij je werkervaring opdoet bij 

een bedrijf buiten Roads!”

Aan de slag bij de sociale firma’s van Roads

Je kunt bij Roads aan de slag bij een van de firma’s van Roads waar 

je bijvoorbeeld helpt bij het maken van taarten, houtproducten, 

fietsen, websites of in de bediening bij Restaurant Freud of 

Zorghotel De Pitstop. Hier werk je een aantal dagdelen en 

leer je meteen een vak. Ook zijn hier veel leermogelijkheden 

om uiteindelijk door te stromen naar een vakopleiding of een 

betaalde baan.

Werken

Begeleid werken
Bij begeleid werken ga je -met ondersteuning- echt aan het werk: 

je krijgt een aantal taken en je helpt bij het maken van een product.  

Zo doe je werkervaring op met als doel -waar mogelijk- door te 

stromen naar betaald werk.

www.roadsvervoer.nl www.zeefdrukmakers.nl

IPS (Individuele Plaatsing en Steun): 

voor als je weer een passende baan wil vinden

 IPS is geschikt voor mensen die bij Arkin in zorg zijn en graag 

weer aan het werk willen, maar moeite hebben door een 

specifieke beperking met het vinden van een leuke baan of een 

baan te behouden. De IPS trajectcoach helpt je met het snel 

vinden van passend werk en ondersteunt je ook als je hobbels 

tegen komt tijdens jouw eerste periode bij het werk. Voor meer 

informatie, zie ook: www.werkenmetips.nl.

Jobcoaching: coaching op jouw werk 

Een jobcoach kan je helpen om jouw werk te kunnen behouden 

en mogelijk ziekteverzuim te voorkomen.

Re-integratie bij uitval door ziekte

Samen met jouw trajectcoach maak je een re-integratieplan, 

waarin je afspraken maakt over de weg die jij wilt volgen om 

weer aan het werk te gaan en hoe je hierin begeleid wilt worden. 

Jouw behoefte bepaalt hoe het traject eruit ziet.

Aan de slag buiten Roads 

Roads in Bedrijf is een programma waarbij je arbeidsmatige 

dagbesteding doet bij een bedrijf buiten Roads. Denk aan werken 

bij de Voedselbank, een sportpark of op een kantoor. Je doet er 

nieuwe contacten op en vooral veel werkervaring en werkplezier! 

Je kunt werken in een groep met bijvoorbeeld een begeleider van 

Roads die aanwezig is op de werkvloer, maar je kunt ook ergens 

individueel geplaatst worden met begeleiding op afstand. Dit is 

afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden.



De brochure is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken 
worden gemaakt. De in deze brochure afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Roads B.V. en worden beschermd 

door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze brochure mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de 
brochure niet toegestaan de inhoud te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Roads B.V..

Roads werkt!

Werkgerelateerde trainingen
Roads biedt veel trainingen om jouw (werk) vaardigheden te 

vergroten. Het aanbod is speciaal gericht op mensen met psychische 

belemmeringen. Er is extra aandacht voor het vinden van rust en het 

omgaan met drukte en stress. Denk bijvoorbeeld aan mindfulness, 

creatieve therapie, Liberman ergotherapie, faalangsttrainingen en 

sollicitatietrainingen. Op de website www.roads.nl kun je vinden 

welke trainingen er allemaal gegeven worden bij jou in de buurt.

Contact met Roads
Als je vragen hebt of een afspraak wilt maken om een 

keertje langs te komen kun je bellen met Roads op 

telefoonnummer: 020 - 59 08 620. We zijn bereikbaar 

op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur. 

Je kunt ook een mail sturen naar: info@roads.nl 

of kijk op de website www.roads.nl.

www.roadsprintenpixels.nl www.recyclefietsen.nl

twitter.com/ggz_roads

onderdeel van Arkin 


