
Kamt u met meerdere problemen tegelijk op het gebied van inkomen, werk, 
wonen, gezondheid, veiligheid en/of schulden? En lukt het niet om voor u 
een passende oplossing te vinden?  

Dan helpen we u graag om uw probleemsituatie te doorbreken! 

De projectgroep Op Koers komt graag met u in contact om te bespreken 
hoe dat het beste aangepakt kan worden. Met de hulp van andere organisa-
ties die betrokken zijn.

Een andere benadering 

U overlegt met de leden van de projectgroep samen met de medewerkers van 
organisaties die betrokken zijn bij uw problemen. Zo kunnen we ook sneller  uw 
probleemsituatie doorbreken. 
 
We willen vooral luisteren naar uw verhaal en van u horen op welke wijze de pro-
bleemsituatie aangepakt kan worden. Als projectgroep gaan we u daarbij zoveel 
mogelijk informeren en ondersteunen.  

Wat heeft u concreet nodig om uw problemen op te lossen? En welke stappen 
moeten in welke volgorde worden gezet om tot die oplossing te komen? Dat wil-
len we doen door met u in gesprek te gaan.

U kunt mensen uit uw netwerk vragen aanwezig te zijn in het gesprek om u te 
steunen. We gaan samen met u en medewerkers van andere organisaties  
tegelijkertijd in gesprek om samen aan een doorbraak in uw situatie te werken.

We kunnen u geen garantie geven dat al uw problemen worden opgelost. We 
kunnen u ook niet beloven dat de  situatie op korte termijn opgelost is.  
Maar we gaan wel samen onze uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen!

VOOR INWONERS VAN HOUTEN



Projectgroep op Koers 

Dit project is een idee van de Gemeente Houten. 
In de projectgroep zitten de volgende leden.

Gisou Kalkhoven, werkcoach Houtense Werktafel
Johanna ten Have-Smeding, zorgprofessional Sociaal Team
Rida Tuithof, generalist Wil, (bijzondere) bijstand en minimaregelingen.
Ruud Schalken, projectleider Op Koers en projectleider Houtense Werktafel.

Op koers: een inititiatief van de gemeente Houten  
in samenwerking met
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Interesse? Zo werkt het! 

U kunt per mail aanmelden: info@houtensewerktafel.nl 
Omschrijf in deze mail in het kort uw problemen. 

U kunt ook aangemeld worden door een persoonlijk begeleider, een werkcoach, 
een schuldhulpmaatje, een familielid of kennis. 

U krijgt spoedig een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leden 
van de projectgroep. Na dit eerste gesprek kunnen er meer gesprekken volgen 
waarbij ook medewerkers van andere organisaties aanwezig zijn. 


