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KUZO



KUZO staat voor Kunst- en Zorgorganisatie en helpt 
mensen hun krachten te vinden. Theater speelt 
hierin een grote rol. Het verweven van theater met 
sociale zorgen opent nieuwe deuren naar de ar-
beidsmarkt. Door aangeboren competenties in de 
spotlight te zetten,  groeien ze uit tot echte talen-
ten. Een boost van zelfvertrouwen laat de deelne-
mers sterker in hun schoenen staan bij het zoeken 
naar een job. Spel is een sleutelwaarde voor KUZO

KUZO wil het hoofd verbinden met de zintuigen. 
Tijdens de workshops leren de deelnemers het spel 
herontdekken. Dat stimuleert de creativiteit en het 
zelfvertrouwen. Deze aspecten zijn tegenwoordig 
onmisbaar bij het zoeken naar een job. Werkgevers 
zijn meer en meer op zoek naar mensen die ver-
nieuwend zijn en outside the box durven denken.

Om deze visie te realiseren werkt KUZO sa-
men met sterke, onafhankelijke organisa-
ties. Sla met KUZO de handen in elkaar en 
geef iedereen een kans op de arbeidsmarkt.

wat is kuzo?
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Doelstellingen

Onze partners



Het hoofddoel van KUZO 
is om tegen 2019 een 
organisatie- en onder-
nemingsmodel uit te 
werken dat overdraag-
baar is aan organisaties 
en bedrijven die belang 
hechten aan inclusie. 

Theatermethodieken 
helpen de deelnemers 
hun talenten te ont-
dekken.  Zo zullen ze 

Doelstellingen
zelfzekerder naar de 
arbeidsmarkt trekken.
 
Daarnaast streeft KUZO 
naar een dynamische 
gemeenschap van zorg-
groepen, zorgdragers, 
artiesten, studenten en 
experts. We brengen 
daarbij bedrijven die 
zich sociaal willen en-
gageren in contact met 
artistieke projecten.
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Onze partners
De verschillende partners bundelen de krachten. We werken met 
een transdisciplinaire organisatiestructuur.
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Sering is een organisatie waar mensen, ongeacht 
hun leeftijd, origine of financiële toestand, kunnen 
samenwerken met professionele podiumkunste-
naars aan eigen producties.

Formaat zet zich in voor kwetsbare mensen in een 
achterstandspositie, die moeite hebben om mee 
te draaien in de maatschappij. Ze brengen een ge-
meenschappelijke taal aan in de vorm van theater 
waarin het publiek een hoofdrol speelt.

Samenlevingsopbouw Antwerpen vzw werkt sa-
men met mensen in maatschappelijk kwetsbare 
posities. Ze investeren in de kracht van mensen. 
Door samen te praten en te werken kunnen deze 
mensen opnieuw greep krijgen op hun leven en 
hun omgeving.

Formaat

Samenlevingsopbouw

Dit internationaal coöperatief van gemeen-
schapstheaters zet internettechnologie in om sa-
men te werken aan artistieke projecten.

Sering

World Carrousel
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Activering Free Clinic vzw richt zich op de meest 
kwetsbare stadsbewoner. De afgelopen decennia 
biedt ze een sociale activering aan voor drugge-
bruikers in de Atheneumbuurt van Antwerpen

Bij AP Hogeschool Antwerpen staat de student cen-
traal en is persoonlijke begeleiding zeer belangrijk. 
Dankzij een intensieve studieloopbaanbegeleiding 
helpt ze haar studenten de juiste studiekeuze te 
maken en ondersteunen zij hen om een succesvol 
studietraject af te leggen.

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynami-
sche en toekomstgerichte universiteit. Ze inte-
greert de troeven van haar historische wortels in 
haar ambitie om positief bij te dragen aan de sa-
menleving.

Activering free Clinic

AP Hogeschool

Universiteit Antwerpen
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Hoe kan u 
bijdragen? 

Sla met KUZO de handen in elkaar en geef 
iedereen een kans op de arbeidsmarkt!

U kan zowel financieel als in natura bij-
dragen tot KUZO. In ruil bieden wij een 
workshop aan voor u en uw werknemers. 
We gaan vrijblijvend met u samenzitten 
om te bekijken wat wij voor uw organi-
satie kunnen betekenen en hoe u kan 
bijdragen tot KUZO. Op die manier krijgt 
elke sponsor een persoonlijke aanpak.

Investeren in KUZO is een gegarandeer-
de win voor beide partijen. Onze work-
shops zorgen ervoor dat uw medewer-
kers gemotiveerd blijven en daarnaast 
draagt u bij aan een sociaal geïntegreer-
de samenleving. Zo kan KUZO een mooi 
onderdeel vormen van het maatschap-
pelijk engagement van uw organisatie.



Workshops
onze aanbieding
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zensation

workshop 
op maat

funtastic samen sterk

KUZO biedt verschillende 
workshops aan waarin ie-
dereen zich kan vinden. 

Door bepaalde theater-
methodieken kan uw team 
ontdekken waar zijn kwali-
teiten juist liggen. Zo kun-
nen de workshops perfect 
dienen als teambuilding.
Verder pakken we ook burn-
outs aan: vandaag de dag 
een veel voorkomend pro-

bleem bij werknemers. Eerst 
en vooral laten we zien hoe 
je een burn-out kan herken-
nen. Zo kan die al in een vroeg 
stadium aangepakt worden. 
Daarnaast tonen we hoe je kan 
omgaan met een burn-out, of 
met iemand die eronder lijdt. 
Ten slotte fungeert KUZO ook 
als tussenfase om mensen weer 
hun werk te laten oppikken na 
een burn-out. Zo worden burn-
outs over heel de lijn aangepakt.

Teambuilding en burn-out



Workshop op maat
Dit is een samenstelling van 
de drie bovenstaande aanbie-
dingen. U kan ook bepaalde 
oefeningen selecteren uit de 
verschillende workshops die u 
het beste lijken voor uw team.

Funtastic
Is uw personeel toe aan een men-
tale boost? Deze workshop geeft 
de deelnemers energie en moed. 
Door de oefeningen staan ze 
positiever in het leven en gaan 
ze met een lach aan het werk.

Samen sterk
Hier ligt de focus op samenwerken 
in groep. De deelnemers leren de 
zwaktes en sterktes van zichzelf 
en anderen kennen. Zo krijgen ze 
meer vertrouwen en dat bevordert 
de samenwerking en groepssfeer. 

Zensation
Deze workshop legt de focus op 
innerlijke rust en de beheersing 
van emoties. De deelnemers leren 
hoe ze kunnen omgaan met stress.  
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Investeren in Kuzo is    
investeren in een sociaal 
geïntegreerde toekomst.
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Mia Grijp is het creatief brein achter KUZO.  
Ze is een gewaardeerde actrice in Vlaanderen 
en zal de workshops begeleiden. 

“ “
Mia Grijp
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Contact

Liesbeth Leyssens

Elena Gontcharova
Loriene Lemmens

Elisabeth De Weerdt
Robbe Van Dessel

Lay-out

Inhoud

Groeningerplein 2, 2060 Antwerpen

www.info-kuzo.org

Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Neem 
dan contact met ons op of spring gerust eens binnen!



KUZO


