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     Bureau ArbeidsRehabilitatie (BAR)  

Welkom bij Bureau ArbeidsRehabilitatie! 
Wie zijn wij? 
Bureau ArbeidsRehabilitatie (BAR) biedt ondersteuning bij vraagstukken rondom werk, inkomen en/of opleiding.  
Ons doel is om mensen die in behandeling zijn bij GGz Centraal weer richting werk en/of scholing te helpen. Dit kan 
betaald werk, vrijwilligerswerk, werkervaring of een opleiding zijn. We ondersteunen mensen bij het onderzoeken van 
interesses en competenties. Ook adviseren wij mensen die te maken krijgen met het UWV, uitkering, een 
arbeidsconflict, gemeentes en proberen op alle vragen een passend antwoord te geven.  

We bieden individuele behandeling en daarnaast geven wij de trainingen ‘Stappen naar Werk’ en ‘Zelfvertrouwen in je 
werk’.  

Voor wie? 
Wilt u graag (weer) aan het werk? Misschien is het lang geleden dat u werk had en is de drempel om te solliciteren erg 
hoog of denkt dat u een baan nog niet aankunt. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.  
Wij bieden hulp bij het zoeken naar passend werk. Samen met u kijken we naar uw ervaringen en capaciteiten en hoe u 
die kunt inzetten. We sluiten zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden.  

Bureau ArbeidsRehabilitatie begeleidt mensen die 

- bij GGz Centraal in behandeling zijn, 
- door psychische of sociale belemmeringen buiten het 

arbeidsproces staan, 
- hulp nodig hebben bij het zoeken en behouden van (passend) 

werk. 

Wat kunnen wij u bieden? 
- informatie en advies over instanties en regelingen op het gebied van arbeid en uitkeringen, 
- begeleiding naar passend werk en/of in het behouden van werk 
- ondersteuning in/naar een opleiding 
- trainingen zoals ‘Stappen naar Werk’ en ‘Zelfvertrouwen in je werk’ 
- trajectbegeleiding bij werkervaringsplekken en leerwerkplekken 

Hoe gaat het traject in zijn werk?  
Nadat u bent aangemeld bij Bureau ArbeidsRehabilitatie nodigen 
we u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw 
hulpvraag. Vervolgens kijken we samen met u wat u wilt bereiken 
en stellen we haalbare doelen. We bepalen dan ook de 
intensiteit van de gesprekken en de duur van het traject 

Aanmelding en kosten  
Bent u ingeschreven als cliënt bij GGz Centraal, dan kunt u zich 
laten aanmelden door uw behandelaar. Eventuele reiskosten 
komen voor uw eigen rekening.  

Contactgegevens 
 0341-566 911  
 bureau_arbeidsrehabilitatie@ggzcentraal.nl 


