Vaak richt je je na je opleiding op werk dat je aantrekkelijk lijkt en daar
denk je het wel een hele tijd naar je zin te kunnen hebben en je
te kunnen ontwikkelen, jouw plan A.
Een ziekte of handicap kan dit plan echter behoorlijk verstoren. Je raakt
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en wordt (gedeeltelijk) afgekeurd. Toch
probeer je de draad weer op te pakken. Je kijkt wat mogelijk is.
Plan B komt om de hoek kijken. Maar wat als plan B niet gevonden wordt?
Of als plan B niet lukt? Wat dan?
Je mist de sociale contacten en het gevoel “nuttig” bezig te zijn. Zou er niet
iets zijn dat toch rekening houdt met jouw beperkingen en wat jou ook
weer het gevoel geeft dat je er weer bij hoort, je weer mee doet?

Ja, dat is er…... Plan C !
Plan C staat voor je richten op de toekomst, streven naar verandering,
naar kijken wat nog wel kan. Naar je weer “nuttig” kunnen maken. Naar
weer “collega’s” hebben en activiteiten doen die passen binnen jouw
interesses en jouw mogelijkheden.
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Plan C is een initiatief van een aantal mensen die vinden
dat “afgekeurd” zijn, niet betekent dat je niets meer kunt. Je
hebt misschien in de afgelopen periode al geprobeerd
om een nieuwe invulling aan jouw dagen te geven.
Door je aandoening heb je waarschijnlijk minder energie of
loop je tegen allerlei andere beperkingen aan.
Je hebt gekeken naar cursussen of vrijwilligerswerk, of bent
misschien al actief op dat gebied. Maar toch ben je nog niet
helemaal tevreden met hoe je situatie nu is.
Je wilt weer ergens bij horen, aangesproken worden op wat
je wel kunt en uitgedaagd worden om nieuwe dingen te
leren. Hierbij natuurlijk rekening houdend met je
belastbaarheid. Wij van Plan C willen, één of meerdere
dagdelen, passend bij jouw belastbaarheid, activiteiten
organiseren die verder gaan dan “samen koffie drinken” en
praten over onze ongemakken. Natuurlijk hoort dat er bij,
maar daarnaast willen we graag ook weer positief “aan de
slag”. Ben je goed met computers, fotografie, schilderen,
taarten bakken, kastjes timmeren, etc.? Dan vind je het
misschien ook wel leuk om iets van die kennis aan de andere
groepsleden over te dragen zodat zei weer nieuwe dingen
kunnen leren. Misschien kunnen we ook “kleine opdrachten”
doen voor mensen buiten Plan C, zoals bijvoorbeeld scholen,
verzorgingshuizen of verenigingen. Dit alles natuurlijk altijd
binnen jouw eigen mogelijkheden!

Je hebt weer “collega’s”



Je kunt ervaringen uitwisselen met mensen
die ongeveer hetzelfde meegemaakt
hebben



Je hebt het idee er weer bij te horen i.p.v.
“afgekeurd” thuis te zitten



Er wordt rekening gehouden met jouw
mogelijkheden en beperkingen





Je leert weer nieuwe dingen




Je bent positief bezig

Je krijgt nieuwe doelen in je leven

