Doe mee!
Positieve beeldvorming, het doorbreken van taboes
over arbeidsbeperkingen en aandacht vragen voor een
maatschappij waarin iedereen meedoet. Daar gaan we
voor en daar kan jij bij helpen!
De ‘Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers’ is een
initiatief van CNV Jongeren, Expertisecentrum inclusief
onderwijs (ECIO), Onbeperkt aan de Slag en Stichting
Alexander.
De Realisten Academie 2.0 wordt mogelijk gemaakt door
ZonMw.

Word ook lid van de Realisten Community op
LinkedIn en kom in contact met andere Realisten!

Pak je kans!
Word Realist
Met een arbeidsbeperking je sterke
punten leren kennen? En met je
persoonlijke verhaal taboes doorbreken?

Waarom?
Ben jij een jongere (14-27 jaar) met een lichamelijke handicap,
chronische ziekte, psychische of verstandelijke beperking? Wil je nóg
bewuster worden van jouw kwaliteiten? En naast jezelf persoonlijk
ontwikkelen ook andere jongeren en organisaties laten zien dat jongeren
met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt verdienen? Wij
helpen je daarbij met de Realisten Academie 2.0!

Professionele training
passend bij jouw situatie

Hallo inclusie-maker!
Vind je het lastig om met een beperking je sterke
en minder sterke punten voor op de arbeidsmarkt te bedenken? Wil jij je inzetten voor een
gelijkwaardige arbeidsmarkt? Wil je met jouw
verhaal anderen inspireren en
activeren?

Word Realist!

Met een intake, een basistraining, maar ook inspirerende lezingen,
professionele keuzemodules, online webinars en een gezellig eindevent
krijgt je persoonlijke én professionele ontwikkeling een boost. In een paar
maanden tijd leiden we je op, helemaal passend bij jouw persoonlijke
situatie. De activiteiten zijn makkelijk te combineren met je studie.
Tijdens de training werk je een pitch uit en oefen je het delen van je persoonlijke verhaal. Daarna ben je helemaal klaargestoomd om bij scholen
en bedrijven je pitch of verhaal te delen. Daarmee vergroot je gelijk je
netwerk! Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Dan denken
wij graag met je mee. Naast nieuwe vrienden krijg je ook het Europass
Vrijwilligerscertificaat en het MDT-certificaat van ons: een mooie aanvulling op je cv, waarmee je zelfs een stapje voor bent op andere studenten.
Ben je een docent of decaan op een school en is de Realisten
Academie 2.0 iets voor jouw scholieren of studenten?
Het is ook mogelijk je gehele klas of school aan te melden!

