
              U I T N O D I G I N G
Namens Stichting Levensverhaal willen wij u uitnodigen voor een bijzonder inspirerende prijsuitreiking.

Stichting Levensverhaal is opgericht door Cilla Ezerman. Zelf was ze ooit bijstandsmoeder met 4 kinderen, die 

een kans kreeg en nu deelneemt aan de werkende maatschappij. Stichting Levensverhaal heeft inmiddels 

meerdere bestuursleden en is per 9 februari 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI).

Eén van de doelstellingen van Stichting Levensverhaal is het bevorderen en stimuleren van 

re-integratie. Middels o.a. publicaties in regionale dag- en weekbladen hebben wij iedereen opgeroepen om 

enerzijds werkzoekenden te nomineren die uitblinken of uit hebben geblonken in hun re-integratietraject. 

Anderzijds bedrijven te nomineren, die werkzoekende(n) een bijzonder mooie kans hebben gegeven om 

(wederom) deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 

Dit is de tweede keer dat dit initiatief plaatsvindt. In totaal zijn 7 werkzoekenden en 8 bedrijven genomineerd. 

Een onafhankelijke jury heeft de ingezonden nominaties beoordeeld en uit elke categorie de 3 meest 

bijzondere verhalen geselecteerd. Op basis van hun ranking is de winnaar bepaald. De genomineerden die door 

de jury zijn geselecteerd staan hieronder in willekeurige volgorde: 

De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 26 april 2012 

om 16.00 uur bij re-integratiebureau Bijstand naar Werk. Adres: Beekstraat 2-b te Weert.

Elk van de genomineerden heeft op een eigen, unieke wijze invulling gegeven aan de mogelijkheden die de 

arbeidsmarkt te bieden heeft.  Daarom  is elk persoonlijk succesverhaal zo boeiend en inspirerend. Juist 

vanwege het bemoedigende en aansporende karakter van de individuele verhalen hebben wij een 

verhalenverteller benaderd, die  tijdens de prijsuitreiking de verhalen van de drie best genomineerden uit elke 

categorie zal vertellen, waarbij we hopen dat die verhalen andere mensen aanmoedigen en inspireren. Mooie 

verhalen kunnen immers zeer krachtig zijn. 

Neem gerust familie, vrienden, kennissen, zakenrelaties enzovoort mee. Onder het genot van een hapje en een 

drankje gaan we er een feest van maken! We horen graag van u of u komt en met hoeveel personen. 

Aanmelden kan via info@bijstandnaarwerk.nl of 0495-712081.

Feestelijke en inspirerende groet,

Stichting Levensverhaal en team Bijstand naar Werk

Genomineerde werkzoekenden Genomineerde bedrijven
voor de prijs “De Klimop 2012”: voor de prijs  “De Handreiking 2012”:

1.   Gerlof  1.   Vostermans Ventilations

2.   Gaafow 2.   HEMU Pellets

3.   Patrick  3.   Punt Welzijn
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