
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Werk & Uitleg 
werkplaats voor herstel, 
dagactiviteiten en re-integratie 
 
 
In het kort 
Werk & Uitleg is een ambachtelijke creatieve 
werkplaats voor herstel, dagactiviteiten en re-
integratie. We bieden maatwerk afhankelijk van 
jouw situatie en hulpvraag. Het werken met de 
handen staat centraal: uit het denken of piekeren 
en in het doen en creëren. 
Je bepaalt zelf wat je wil maken. Voorbeelden 
zijn: houtbewerken, schilderen, collages maken, 
elektronica, robotica en solderen. Alles wat 
gemaakt wordt mag mee naar huis genomen 
worden. Er is geen werkdruk of deadline. 
De zeer ruime werkplaats heeft een neutrale 
ligging op het industrie terrein de Achtse Barrier 
in Eindhoven. Kennis van en ervaring met het 
politievak is aanwezig. 
 
Jij hebt de regie, wij geven het vertrouwen 
Afhankelijk van de hulpvraag kun je een aantal 
dagdelen per week in de werkplaats komen. 
Naast de activiteiten in een kleine groep van 
maximaal 5 deelnemers is er ook ruimte voor 
individuele gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiders 
De houtwerkplaats wordt geleid door Frank de 
Beer. Hij is opgeleid als industrieel vormgever en 
psycho-sociaal werker. Hij heeft jarenlange 
ervaring in het begeleiden van mensen in de 
thuissituatie en in de werkplaats. 
 

Carolina Janssen heeft in de afgelopen jaren als 
bedrijfs maatschappelijk werkster gewerkt voor 
de Nationale Politie en heeft in het begin van 
haar loopbaan zelf in ‘blauw’ gewerkt. Zij geeft 
ook de training: ‘Ontspannen kun je leren’. 

 
Ko de Beer is als freelancer betrokken bij Werk & 
Uitleg. Hij heeft ervaring als begeleider in de 
techniekwerkplaats van het Novalis college in 
Eindhoven en kennis van elektronica en robotica. 
 
Iets voor jou? 

 In een intakegesprek bekijken we samen 

of een traject bij Werk & Uitleg zinvol is. 

 De bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog 

kunnen de aanmelding ondersteunen 

 Wanneer je een behandelaar hebt 

overleg dan of dit traject helpend kan zijn 

bij je herstel. 

 Bespreek deze mogelijkheid met je 

teamchef voor akkoord. 

 

 
 
 

Meer info over de werkplaats en een filmpje voor 
een eerste indruk? 
Kijk dan op www.werkenuitleg.nl 
 
 
 
“Eindelijk komt er weer iets uit mijn handen”. 
“Terugkijkend; in de werkplaats vond ik mezelf terug”. 
“Wanneer ik iets aan het maken ben is er  
rust in mij”. 

Voorbeelden van hulpvragen 

 Structuur aanbrengen in je dag en 

nachtritme 

 Opbouwen van zelfvertrouwen en 

concentratie 

 Omgaan met prikkels en begrenzen 

 Leren omgaan met je 

belemmeringen 

 Leren hanteren van spanning 

 Opbouwen van draagkracht 

 Ontlasten van de thuissituatie 
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