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Voorwoord

Hoe geef je mensen met een afstand tot de arbeids-

markt net dat extra zetje dat ze nodig hebben? 

Het is een complexe vraag waar ik mij dagelijks mee 

bezighoud. Best practices op dit gebied juich ik toe. Dat 

geldt zeer zeker voor de inzendingen van de Movisie 

Participatieprijs 2012. Stuk voor stuk prachtige initiatie-

ven, die laten zien hoe je op een originele en inspireren-

de manier mensen kan laten participeren. In dit boekje 

vindt u 29 van deze inzendingen beschreven. 

Als u dit boekje doorleest, zult u merken dat de groep 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erg divers 

is. Ook zijn deze mensen sterk. Ze hebben weliswaar 

een zetje in de goede richting nodig, maar bloeien 

vervolgens op en zijn van grote waarde voor onze 

samenleving. 

Neem de winnaar van de participatieprijs: de Dutch 

Career Cup. Door middel van voetbal worden mensen 

met een Wajong-uitkering begeleid naar werk en leren 

zij de vaardigheden die ze nodig hebben op de werk-

vloer. Op deze manier raken ze weer gemotiveerd. Met 

succes: door dit landelijke project hebben al veel jonge-

ren weer een baan gevonden. 

De Bissmiss School is een ander mooi voorbeeld. Bij dit 

project worden vrouwen begeleid die dromen van een 

eigen onderneming. Zij hebben de motivatie en ambitie, 

maar missen nog de juiste vaardigheden. De Bissmiss 

school geeft hen begeleiding en training. Al talloze 

succesvolle nieuwe ondernemingen zijn op deze manier 

gestart. Ook mooi vind ik het Leerwerktraject Test 

Engineers, waarbij mensen met autisme in ICT-functies 

worden aangesteld. De werknemers ontplooien zich 

en zijn blij met hun baan, en het bedrijf krijgt gemoti-

veerde werknemers met veel talenten en een goed oog 

voor ICT. Een prachtig voorbeeld van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen!

Bij het lezen van dit boekje zult u meer inspirerende 

voorbeelden tegenkomen. De organisatoren kijken 

naar talenten en mogelijkheden, in plaats van naar 

beperkingen. De organisatoren zijn niet bang om van 

de gebaande paden af te wijken en het net even anders 

te doen. Zij geloven in hun idee en zorgen ervoor dat 

dit tot stand komt, waarbij zij met weinig middelen 

heel veel bereiken. Dat is een mentaliteit die ik erg kan 

waarderen!

Ik wens u veel leesplezier. 

Jetta Klijnsma 

Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Voorzitter jury Movisie Participatieprijs 2012 
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Werken aan economische participatie

Mijn jeugdvriendin Sofie is 53 en al vijf jaar arbeidsonge-

schikt. Volgens de therapeut die haar post-traumatische 

stressstoornis behandelde, zou ze nooit meer kunnen 

werken. En daar zat ze dan: eens economisch zelfstandig 

en goed in haar werk. Nu een vrouw die weliswaar heeft 

leren omgaan met haar stoornis, maar wel afhankelijk 

blijft van een uitkering. Ze kampt met gevoelens van 

nutteloosheid, leegte en gebrek aan zelfvertrouwen. 

Sofie heeft zich er snel bij neergelegd; zelfs vrijwilligers-

werk hoeft voor haar niet meer. Het belemmert haar in 

haar vrijheid, zegt ze en ook de verwachtingen – bij-

voorbeeld op tijd komen - zijn haar te veel. 

Werken als therapie
Had dat niet anders gekund? Als die therapeut nu eens 

had aangestuurd op terugkeer in haar werk? Misschien 

voor minder uren en op een lager niveau, maar wel zo 

dat ze gewoon mee kon blijven doen in de maatschap-

pij? Ik denk dat ze er dan veel beter aan toe was ge-

weest. Dan had ze nu een inkomen gehad, voldoening, 

structuur en contacten. Werken als therapie: ik geloof er 

heilig in.

Behalve Sofie zijn er in Nederland meer dan 800.000 

mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is 

ruim zeven procent van alle 15- tot 65-jarigen; mensen 

die aan de kant staan en niet meer meedoen. Ook jon-

geren die voortijdig de school hebben verlaten, mensen 

met een beperking of laagopgeleide oudere vrouwen, 

staan vaak lange tijd aan de kant. Niet omdat ze niet 

kúnnen werken, maar omdat het voor hen bijna onmo-

gelijk is om aan werk te komen. Zij raken steeds meer 

buitengesloten en dat is voor niemand goed. 

Moeilijke collega, onmogelijke klant 
En daarom ben ik blij dat Movisie werkt met en voor 

‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Onze 

missie is om de eigen kracht van burgers te versterken, 

zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. En waar 

dat versterken voorheen vaak was gericht op activeren-

de activiteiten zoals ‘het huis uit komen’, koffie drinken 

in het buurthuis of meedoen met de bingo, werken we 

nu steeds meer aan het verrichten van arbeid, ofwel eco-

nomische participatie. Werken is een goed middel om 

mee te doen in de maatschappij: wie werkt is onder de 

mensen en heeft ’s avond thuis een verhaal te vertellen. 

Ook al gaat dat over die moeilijke collega of onmoge-

lijke klant. Hoeveel het verdient is niet het belangrijkste: 

het gaat er om dat mensen mee kunnen doen.

83 goede praktijken
Movisie wilde dit onderwerp graag breder onder de 

aandacht brengen én leren wat er al in de praktijk 

gebeurt. Daarom werd Economische Participatie het 
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centrale thema van de Participatieprijs 2012. Onder het 

motto ‘help iederéén aan een baan’ stuurden 83 orga-

nisaties hun goede praktijkvoorbeelden in en dongen 

zo mee naar de Participatieprijs. Praktijkvoorbeelden 

met de meest bijzondere initiatieven die mensen mobi-

liseren en motiveren om aan de slag te gaan. Voorbeel-

den waar je vrolijk van wordt. Alleen al vanwege het 

feit dat veel projecten impliciet of expliciet kijken naar 

wat mensen wél kunnen, en niet naar wat ze niet kun-

nen. Of zoals een inzender het verwoordde: ‘alles wat 

je aandacht geeft groeit. Als je focust op problemen, 

vind je meer problemen. Als je focust op succes vind en 

creëer je meer succes’.

Juweeltjes
Wat is het stimulerend om te lezen hoe niet alleen 

maatschappelijke organisaties brood zien in het on-

derwerp, maar ook grote bedrijven als Albert Heijn, 

KPN en Philips. Zij bieden kansen aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en dat levert hen zelf ook 

voordelen op, zoals goede en gemotiveerde werkne-

mers. Dubbele winst dus. Zo bood Philips tien jongeren 

met autisme een leerwerktraject als test engineer aan. 

Het bleken super gemotiveerde en intelligente jonge-

ren, die in een klein klasje het vak leerden en daarvoor 

iets meer tijd kregen dan anderen. En ook collega’s en 

leidinggevenden leerden wat het betekent als iemand 

autisme heeft en hoe ze deze mensen kunnen begelei-

den en ondersteunen.

Of het initiatief van de vrouw die in een Rotterdamse 

wijk werkgelegenheid creëerde en daar en passant ook 

een zorgprobleem mee oploste. Met haar Stichting 

Doordewijks organiseert ze betaalbare zorg, ondersteu-

ning of gezelschap binnen de wijk. Het gevolg: mensen 

worden geholpen, de sociale cohesie in de wijk wordt 

bevorderd en er is werkgelegenheid gecreëerd voor 

vrouwen met een lage opleiding. Driedubbele winst dus. 

Lokale initiatieven
Kortom: veel bijzondere en succesvolle initiatieven waar 

je inderdaad vrolijk van wordt. Minder vrolijk makend 

is het feit dat het bijna altijd gaat om lokale projecten 

en initiatieven en dat het er zelden of nooit van komt 

om die uit te breiden naar andere gemeenten. Want 

dan heb je op zijn minst een breed netwerk nodig, 

gelegenheid om het eigen project te presenteren én een 

handboek waarin de manier van werken is beschreven. 
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En om anderen te interesseren kan het ook handig zijn 

als de manier van werken aantoonbaar effect heeft, dus 

een methodische of wetenschappelijke onderbouwing is 

dan zinvol. En daarvoor ontbreekt het vaak aan tijd, geld 

of gewoon ‘zitvlees’ van de uitvoerders.

Movisie
En hier ligt dan een taak voor Movisie. Als kennis-

centrum zijn we er voor om succesvolle methoden en 

werkwijzen te beschrijven en te organiseren dat kennis 

wordt uitgewisseld en verspreid. Dat doen we graag en 

het liefst in samenwerking met ‘het veld’. De Participa-

tieprijs 2012 was daar een voorbeeld van: van de goede 

voorbeelden zijn er nu een aantal beschreven in dit 

boekje. Ter inspiratie en als goed voorbeeld voor wie 

met het onderwerp aan de slag wil. Daarnaast organise-

ren we ook uitwisselingsbijeenkomsten waarop mensen 

hun projecten presenteren, met elkaar in gesprek gaan 

en van elkaar leren wat wel en wat niet werkt. Daarom 

organiseerden we op 12 februari 2014 de bijeenkomst 
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‘Iedereen aan de slag – meedoen naar vermogen’, 

waarin verschillende vormen van arbeidsparticipatie 

worden gepresenteerd. 

Ook onbetaald werk
Movisie wil dus dat iedereen mee kan doen in de maat-

schappij en we zien werken als een manier om dat te 

bereiken. Toch lukt het niet om iedereen aan het werk 

te helpen. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat 

er 650.000 werklozen zijn in Nederland én dat de weg 

naar een betaalde baan voor veel mensen erg lang is. 

Gewoon omdat ze er te lang uit zijn geweest of omdat 

ze veel tijd nodig hebben om nieuwe dingen te leren en 

zich aan te passen aan een vast werkritme. 

Daarom stellen we soms als uiteindelijk doel wel dat 

mensen betaald werk gaan doen, maar kan het ook 

zijn dat een traject bevredigend eindigt met vrijwil-

ligerswerk. Of wordt er gewerkt aan een voortraject, 

bijvoorbeeld door een stage te bieden, een stappen-

plan richting vrijwilligerswerk op te stellen of gewoon 

taallessen of een sportuurtje te organiseren. Met als 

resultaat dat mensen beter in hun vel zitten en met 

plezier beginnen aan vrijwilligerswerk. We gaan er dan 

van uit dat betaald werk nu nog niet haalbaar is maar in 

de toekomst wellicht wel en dat we alle mogelijkheden 

benutten om te zorgen dat mensen mee blijven doen.

De bomen en het bos
Betaald werk, leerwerktrajecten, werkervaringsplaatsen, 

toeleidingsplaatsen, begeleid werken, participatieba-

nen, arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk, 

geleid vrijwilligerswerk, tegenprestatie naar vermogen: 

veel bomen, waardoor het bos niet altijd meer te zien 

is. En toch is er een duidelijke rode draad te onderschei-

den. Namelijk werken als manier om mee te kunnen 

doen in de maatschappij. De goede voorbeelden in dit 

boekje bewijzen dat dat kan, betaald of onbetaald, na 

een kort of een lang voortraject.

Overigens gaat het inmiddels redelijk met mijn vriendin 

Sofie. Ze blijkt talent te hebben voor fotografie en klust 

soms wat bij met portretfotografie of bruidsreportages. 

Op eigen kracht… 

Wil Verschoor,

Manager programma Participatie en actief burgerschap 

Movisie
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Dutch Career Cup

Winnaar!

Via voetbal naar een baan? Stichting Life Goals laat zien 

dat het kan. In het voetbalprogramma Dutch Career Cup 

volgen jonge Wajongers een sport/re-integratietraject. 

Al na één seizoen hebben ruim 200 deelnemers een 

baan! 

Project in het kort

Dutch Career Cup is een voetbalprogramma waarbij 

voetbalclubs Wajongers aan een baan helpen. Het 

programma is landelijk maar wordt lokaal uitgevoerd. 

Per lokaal project starten minstens tien Wajongers met 

het programma. Het traject bestaat allereerst uit dertig 

weken twee keer per week trainen en meedoen aan 

minstens vier landelijke toernooien. Daarnaast zijn er 

activiteiten zoals het opstellen van een cv en het schrij-

ven van sollicitatiebrieven. Een jobcoach begeleidt ze 

vervolgens naar een baan.

Waarom juist deze doelgroep?

Sport inzetten als middel blijkt goed te werken bij soci-

aal kwetsbare mensen. Dat is de ervaring van Stichting 

Life Goals die al enkele jaren de Dutch Street Cup orga-

niseert: een sportparticipatieprogramma voor mensen 

uit de maatschappelijke opvang, jeugdzorg en versla-

vingszorg. Op voorzet van het UWV is dit programma 

nu toegepast op Wajongers, waarbij het doel van het 

project is verschoven van participeren naar re-integreren 

en dat blijkt fantastisch te werken. 

Wat is uniek?

Sport inzetten als middel voor re-integratie is uniek. 

Sport wordt binnen dit programma gebruikt voor het 

ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken en 

communiceren maar ook voor het ontwikkelen van meer 

zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Deelnemers 

leren omgaan met winst en verlies. Sport is daarmee een 

metafoor voor het leven. Het draagt bij aan de persoon-

lijke ontwikkeling en van daaruit kunnen maatschap-

pelijke stappen gezet worden, zoals het vinden van 

passend werk. Verder is het enthousiasme van deelne-

mers op toernooien uniek. Gezamenlijk viert het team 

het moment dat een speler een baan heeft gevonden 

wat vervolgens anderen motiveert om ook een baan te 

zoeken. 

Hoe worden mensen bereikt?

Deelnemers worden via het UWV geworven, via banen-

markten, via praktijkscholen en via oud-deelnemers. 
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Iedereen een baan?

Sinds de start in oktober 2011 doen 600 Wajongers 

mee. In het eerste seizoen hebben ruim 200 een baan 

gevonden. 

Tips

• Goede samenwerking tussen de samenwerkingspart-

ners is een voorwaarde. 

• Maak heldere afspraken met elkaar over taken en 

verantwoordelijkheden, heldere doelen en een stap-

penplan om die doelen te realiseren. 

• Enthousiasme en geloof in het project zijn belangrijk 

om over te dragen op de doelgroep, de financiers en 

de samenwerkingspartners. 

Samenwerkingspartners

Het UWV, USG Restart en Stichting Life Goals. Verder 

doen 20 betaalde voetbalorganisaties en 10 amateurver-

enigingen mee. 

Wat kost dit?

Dit wordt door het UWV betaald uit de 

re-integratiebudgetten.

Projectleider Judith de Keijzer

“Het is geweldig dat we gewonnen hebben! Het 

geeft een boost om door te gaan. De mooiste 

momenten leveren de landelijke toernooidagen op. 

Het enthousiasme van de Wajonger is met geen pen te 

beschrijven. Ja, daar krijg je als organisator veel energie 

van. Het is geweldig om de jongeren in shirtjes van 

bijvoorbeeld Ajax, PSV, Heerenveen te zien voetballen. 

Ze zijn fanatiek, lopen over van energie en zijn 

dankbaar dat ze deze kans krijgen. Het zelfvertrouwen 

van de deelnemers groeit zienderogen en dat kan tot 

prachtige resultaten leiden zoals het vinden van een 

baan!”

Meer weten?

www.dutchcareercup.nl, www.stichtinglifegoals.nl
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Vijftien mensen met autisme werken bij NoXqs Zorgin-

novatie als programmeur. NoXqs is het eerste en enige 

bedrijf dat mensen met autisme inzet als ontwikkelaar 

van software. Dankzij het driejarige project ‘NoXqs Labs’ 

hebben zij een volwaardige plek in het bedrijf. 

Project in het kort

In 2010 zijn tien mensen bij NoXqs Zorginnovatie begon-

nen als junior software engineer. Zij worden ‘on the 

job’ begeleid. Ook het UWV en het Dr. Leo Kannerhuis, 

centrum voor autisme, zijn betrokken bij het project. 

De tien medewerkers hebben gemeen dat ze een grote 

passie voor ICT hebben maar veelal zijn gestopt met hun 

ICT-opleiding vanwege alle hindernissen. Ze zitten in de 

Wajong en twee van hen zijn door de initiatiefnemers 

vanuit de dagbehandeling het bedrijf binnen gehaald. 

De rest is via het UWV en via mentoren van de universi-

teit of hogeschool ingestroomd. 

Waarom juist deze doelgroep?

De initiatiefnemers hebben in de gehandicaptenzorg 

gewerkt en zien de kansen en talenten van deze groep. 

Die talenten willen ze benutten. 

Wat is uniek?

NoXqs is het eerste en enige bedrijf dat mensen met 

autisme inzet als junior ontwikkelaar van software. 

Hoe worden mensen bereikt?

Dit project levert veel publiciteit op. Daardoor is het 

aanbod inmiddels groter dan het aantal beschikbare 

arbeidsplaatsen. Zowel het UWV als decanen van univer-

siteiten nemen contact op met het bedrijf. 

Iedereen een baan?

In 2010 zijn tien mensen met autisme gestart als junior 

software engineer. Zes zijn gebleven en er zijn er 

negen bijgekomen. NoXqs heeft een eigen jobcoach-

bedrijf dat de jobcoaching verzorgd in een driejarig 

traject. Gedurende het traject hebben medewerkers 

een (gedeeltelijke) Wajonguitkering. Het is onze 

doelstelling om met hen na afloop van het traject een 

‘gewoon’ loondienstverband aan te gaan, binnen of 

buiten NoXqs. 

Programmeurs uit de Wajong
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Tips

Doe dit alleen als je passie ligt bij mensen met autisme. 

Je komt dingen tegen die je bedrijfsvoering behoorlijk 

beïnvloeden en zonder die passie houd je het niet vol.

Wil je beperkt financieel risico lopen? Denk dan aan 

een samenwerkingsproject met andere ondernemers 

in de regio. In overleg kan NoXqs zorgdragen voor 

werving van medewerkers, contacten met het UWV en 

de jobcoaching.

Samenwerkingspartners

UWV, Dr. Leo Kannerhuis. 

Wat kost dit?

NoXqs Zorginnovatie kan, als reguliere jobcoachorga-

nisatie, jobcoaching verlenen en gebruik maken van de 

reguliere subsidies van het UWV. De maximale job-

coach gelden per FTE bedragen over drie jaar ongeveer 

€ 30.000. Hiervoor dient per medewerker ieder half 

jaar een evaluatie en een nieuwe aanvraag gedaan te 

worden.

Projectleider Marcel Hurkens

“Het mooiste moment tijdens dit project was een 

compliment van een hoogleraar van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen met wie wij nu samenwerken. Deze 

hoogleraar Kunstmatige Intelligentie vertelde mij dat 

hij nog nooit zo’n goede programmeur in dienst had 

gehad. En dat terwijl deze jongen uit de Wajong komt. 

Het mooie van dit project vind ik dan ook dat mensen 

hun kracht weer vinden. En dat dit eigenlijk helemaal 

niet zo ingewikkeld is. Het is een kwestie van de 

diagnose stellen, en hen helpen met dingen waar ze 

tegenaan lopen. Zo worden zij zich meer bewust van 

hun talenten en beperkingen.” 

Meer weten?

www.noxqs.nl, info@noxqs.nl

http://www.noxqs.nl
mailto:info@noxqs.nl


* * *  14  Werken aan economische participatie

Wat heeft u nodig om maximaal mee te kunnen doen? 

Die vraag staat centraal in het project ‘Met Kompas 

Koersen Naar Eigen Kracht’ van de gemeente Schiedam. 

Met dit project lukt het om langdurig werkloze mensen 

weer zelfstandig te laten participeren.  

Project in het kort

In 2008 is in de gemeente Schiedam gestart met het 

project ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’. Doel: 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te 

helpen met re-integreren. Kern van het project is dat 

de klant centraal staat en serieus wordt genomen. Per 

persoon wordt gekeken wat iemand nodig heeft om 

verder te komen. Klanten worden als serieuze gespreks-

partners gezien en als zodanig benaderd. Ze krijgen 

geen standaardbrief, maar worden opgebeld met de 

vraag wanneer het hen schikt om langs te komen. Deze 

nieuwe manier van klantbenadering houdt verder in 

dat er frequent contact is met klanten en intensieve 

begeleiding. Achter de schermen heeft de klantmanager 

minder klanten, maar is de hele dag bereikbaar voor de 

klant. De klantmanagers binnen dit project zijn door 

de projectleider geselecteerd op basis van een aantal 

specifieke competenties. 

Waarom juist deze doelgroep?

De gemeente wil deze groep die minstens een jaar werk-

loos is – maar soms ook al tien jaar - beter leren kennen 

en in kaart brengen. De aanvankelijke verwachting was 

dat deze klanten niet veel verder zouden komen dan 

sociale activering. Het tegendeel bleek waar. 

Wat is uniek?

Binnen dit project wordt iedere klant persoonlijk bena-

derd, om samen te bepalen wat hij of zij nodig heeft om 

verder te komen. De eerste klant die de vraag ‘Wanneer 

schikt het u?’ voorgelegd kreeg, reageerde zo verbaasd 

en positief dat besloten werd om alle klanten binnen 

het project op deze wijze te benaderen. Doordat de 

klant het moment van de afspraak mag bepalen, is er op 

voorhand al een commitment. 

Hoe worden mensen bereikt?

In dit project zijn 569 mensen persoonlijk uitgenodigd. 

Op zich was dit niet vrijblijvend, maar de gemeente 

heeft het verplichtende karakter bewust niet op de 

voorgrond geplaatst. Sanctiemaatregelen, zoals het kor-

ten van de uitkering, zijn incidenteel toegepast. Mensen 

zijn positief benaderd en dat zorgde ervoor dat ze graag 

wilden deelnemen aan het project.

Cultuuromslag bij sociale dienst
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Iedereen een baan?

In de beginfase van het project heeft een deel toege-

geven te frauderen. Dit is boven tafel gekomen door 

het intensieve klantcontact. Zij zijn uitgestroomd. 

Verder heeft een kwart van de cliënten inmiddels geen 

uitkering meer, en is 42 procent een of meerdere treden 

geklommen op de re-integratieladder. 73 klanten heb-

ben een betaalde baan gevonden. 

Tips

• Help de klantmanagers om met een positieve en 

brede blik naar klanten en hun situatie te kijken. 

Zorg dat ze niet alleen de uitkering zien, maar laat ze 

samen met de klant bekijken wat iemand nodig heeft 

om zichzelf te kunnen redden. Dit is in het voordeel 

van de persoon zelf, maar ook het werk van de 

klantmanagers wordt hierdoor een stuk leuker.

• Visualiseer het werkproces en de resultaten. Dat is 

een bijzonder empowerment instrument voor de 

betrokken klantmanagers. 

Samenwerkingspartners

Twee re-integratiebureaus; het UWV; de GGZ; Steunpunt 

Jongeren; Lokaal zorgnetwerk; Reclassering; Welzijns-

werk; Steunpunt Mantelzorg; thuiszorgorganisaties; 

woningbouwcorporaties; Steunpunt vrijwilligerswerk; 

uitzendbureaus; Wijkzorgteam, etc. 

Wat kost dit?

De kosten bedroegen het vrijmaken/inhuren van 8 

projectmedewerkers, een administratief ondersteuner 

en een projectleider.

Projectleider Marlé Nijhuis

“Deze nieuwe benadering van klanten vereist binnen de 

gemeente een cultuuromslag. Het heeft even geduurd 

voordat deze er ook echt kwam. Maar inmiddels heeft 

de gemeente Schiedam ervoor gekozen deze nieuwe 

klantbenadering te integreren in de hele sociale dienst. 

Dat vind ik een fantastisch resultaat!” 

Meer weten?

www.interimair.info

http://www.interimair.info
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De eerste stap is de moeilijkste. Maar als vrouwen 

over de drempel van één van de drie moedercentra 

in Haarlem stappen, hebben ze spijt dat ze het niet 

eerder hebben gedaan. Het moedercentrum helpt hen 

om actief te worden in de samenleving. 

Project in het kort

In Haarlem worden vrouwen vanuit drie moedercentra 

gestimuleerd om te participeren in de samenleving. Hun 

participatie staat centraal: dat kan gaan om scholing, 

werk of vrijwilligerswerk. De vrouwen hebben vaak wei-

nig sociale contacten en zijn aan huis gebonden. In het 

moedercentrum is kinderopvang en kunnen ze meedoen 

aan laagdrempelige activiteiten, zoals taalles, fietsles, 

hulp bij de opvoeding, trainingen in empowerment. 

Vrouwen kunnen vrijwilligerswerk doen in de moeder-

centra zelf of elders scholing of trainingen volgen. Ook 

vinden er persoonlijke gesprekken plaats waarbij ze 

hulp kunnen krijgen met hun CV of sollicitatiegesprek-

ken. Stichting DOCK coördineert de moedercentra in 

Haarlem. 

Waarom juist deze doelgroep?

De vrouwen in de moedercentra kunnen moeilijk aan 

het werk komen. Ze zijn aan huis gebonden en hebben 

vaak weinig sociale contacten. In het moedercentrum 

leggen ze contacten en krijgen ze trainingen waardoor 

ze verder komen. 

Wat is uniek?

Uniek is dat de vrouwen het voor het zeggen hebben. 

Ze geven zelf aan wat zij nodig hebben. Daar wordt het 

aanbod van de trainingen en activiteiten op afgestemd. 

Hoe worden mensen bereikt?

De vrouwen komen voornamelijk via mond-tot-mond-

reclame in het moedercentrum. Daarnaast worden er 

ook vrouwen doorverwezen door consultatiebureaus, 

Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente. 

Iedereen een baan?

Elke dag komen er zestig vrouwen langs in de moeder-

centra. Zestien van hen bevinden zich nu in het traject 

naar werk. Daarnaast volgen er vrouwen een opleiding 

bij het ROC en wordt er samengewerkt met zorgcentra. 

Moedercentra hebben bijzondere formule
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Sommige vrouwen die met niets begonnen zijn, hebben 

nu een betaalde baan. Door de ondersteuning vanuit 

het moedercentrum durven ze deze stap te zetten. 

Tips

• Zorg altijd voor kinderopvang als je een moedercen-

trum opzet.

• Ga een keer kijken bij de moedercentra in Haarlem. 

• Movisie heeft veel informatie over moedercentra.

Samenwerkingspartners

De gemeente, wijkraden, vrijwilligerscentrale, UWV, de 

sociale dienst, ROC en andere scholen, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, zelforganisaties. 

Wat kost dit?

Het hangt er vanaf hoe groot het centrum is dat je op 

wilt starten. In ieder geval heb je financiering nodig 

voor: 

• een ondersteuner die het centrum runt;

• de ruimte en de kinderopvang;

• trainingen. 

Als je zoiets opstart, begin je met weinig en kun je het 

van daaruit steeds verder opbouwen. Eventueel met 

middelen vanuit de gemeente of fondsen. 

Projectleider Joke Kuipers

“De grootste drempel die vrouwen ervaren, is het zet-

ten van de eerste stap naar het moedercentrum. Ze zijn 

onzeker over de vrouwen die ze daar zullen ontmoeten 

en onzeker of ze zich er thuis voelen. Het mooiste mo-

ment daarentegen is wanneer je een vrouw vervolgens 

zelfverzekerder ziet worden. Dat is niet in woorden uit 

te drukken. Wanneer een vrouw groeit, groeit haar hele 

familie. Dat heeft ook weer effect op de opvoeding van 

de kinderen.” 

Meer weten?

www.dock.nl
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Met het project ‘Meedoen naar Vermogen’ koppelt de 

Stichting Landstede Welzijn een jongere aan een actieve 

50/55-plusser. In wekelijkse gesprekken werken ze naar 

het doel: werk of een opleiding.

Project in het kort

Jongeren tussen de 18 en 27 die grote moeite heb-

ben om een opleiding te volgen of een baan te vinden 

krijgen in dit project een vrijwillige personal coach. De 

personal coach is een actieve 50/55-plusser. In weke-

lijkse gesprekken stellen zij samen een trajectplan en 

leerdoelen op. De jongere laat weten waar hij of zij 

behoefte aan heeft, de coach biedt steun en advies. Dit 

kunnen sollicitatietips zijn maar natuurlijk ook hulp bij 

het zoeken naar een stageplek of opleiding. Het accent 

ligt op talenten en mogelijkheden. Door deze insteek 

kunnen de jongeren hun eigen kracht vinden en worden 

ze geprikkeld om na te denken over hun toekomst. 

De koppeling duurt voor de ene jongere misschien 6 

maanden, en voor een ander anderhalf jaar. Meedoen 

naar Vermogen draait in de gemeenten Zwolle, Raalte 

en Steenwijkerland. 

Waarom juist deze doelgroep?

De jongeren hebben een grote afstand tot de arbeids-

markt, bijvoorbeeld door persoonlijke problemen of een 

handicap. De coaches kunnen hen helpen om hun toe-

komst vorm te geven. Het mes snijdt aan twee kanten: 

dit project houdt de 50/55-plussers eveneens maatschap-

pelijk actief. 

Wat is uniek?

De koppeling tussen een jongere en een personal coach 

is uniek. De oudere generatie helpt vanuit hun passie, 

levens- en werkervaring de jongere generatie op weg 

naar een mooie toekomst.

Hoe worden mensen bereikt?

Jongeren zijn geworven via allerlei instanties die werken 

met de doelgroep, zoals de gemeente of MEE. Ook kun-

nen jongeren zichzelf aanmelden. Via berichten in de 

lokale media zijn de personal coaches geworven. 

Meedoen naar Vermogen
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Iedereen een baan?

Er zijn al meer dan 30 koppelingen gemaakt. Je ziet dat 

jongeren zich meer bewust worden van hun toekomst. 

Er zijn jongeren begonnen met vrijwilligerswerk of een 

werkervaringsplek, jongeren bezoeken open dagen, 

houden netwerkgesprekken en zijn bezig met sollici-

teren.  Verder is een jongere aan het werk en is een 

jongere met een opleiding begonnen. 

Tips

• Cruciaal is de klik tussen de jongere en de coach.

• Zorg dat er een gelijkwaardige relatie is. 

• Zet de talenten en kwaliteiten centraal, niet de 

beperkingen. 

• Zorg voor korte lijnen tussen de projectleider en de 

coaches. 

• Geef coaches goede begeleiding en training. 

Samenwerkingspartners

We hebben een Innovatieplatform opgericht waarin 

ongeveer 20 partijen vertegenwoordigd zijn, o.a. UWV, 

gemeenten, scholen, hulpverlenings- en zelforganisaties 

en werkgeversorganisaties. 

Wat kost dit?

De provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Zwolle 

en Steenwijkerland financieren deze samenwerking. 

Projectleider Paulien Zandbelt

“Het is mooi om te zien dat de personal coaches zo en-

thousiast zijn en ervoor willen gaan. Ook het onderling 

contact tussen de jongeren en de coaches is bijzonder. 

En natuurlijk de jongeren zelf: door dit steuntje in de 

rug bereiken zij dingen die ze alleen nooit gedaan had-

den. Het was een uitdaging om ons te onderscheiden, 

en ervoor te zorgen dat organisaties juist met ons in zee 

gingen. Dat lukt dankzij de kennis en ervaring die Stich-

ting Landstede Welzijn heeft, op het gebied van welzijn, 

trainingen en opleidingen. 

Meer weten?

www.landstedewelzijn.nl
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Maaien, schoffelen, straatje leggen… Dat zijn de 

werkzaamheden die het Service Plus Team in Zaanstad 

uitvoert. Vijftig langdurig werklozen leren in dit team 

om weer in een werkritme te komen. Tegelijk ziet het 

groen in de stad er prima uit. 

Project in het kort

In dit project biedt de gemeente Zaanstad mensen die 

langdurig werkloos zijn de kans om aan het werk te 

komen. Ze draaien mee in het Service Plus Team. Dit team 

zorgt voor het stadsgroen en het wijkonderhoud. De 

teamleden leren vaardigheden als maaien, schoffelen en 

een straatje leggen, maar ook vaardigheden die bij het 

werk horen: op tijd komen, het werken zelf, omgaan met 

een leidinggevende, een plek verwerven binnen het team. 

Ze krijgen begeleiding ‘on the job’. De gemeente heeft 

contact met aannemers om de kans op werk te vergroten. 

Er draaien jaarlijks vijftig mensen mee in het team. 

Waarom juist deze doelgroep?

Het is kostenefficiënt om deze mensen – die langdu-

rig werkloos zijn en tot het granieten bestand van de 

gemeente behoren– een werkritme te bieden en tegelijk 

het groen en de straten bij te houden. Het gaat om 

mensen met weinig opleiding en soms lichte psychische 

problemen. De enige voorwaarde is dat ze in staat zijn 

tot fysiek buitenwerk. 

Wat is uniek?

Met dit project leren mensen ‘on the job’. Ze raken 

gaandeweg meer vertrouwd met werken. Pas daarna 

verlaten ze de groep. Tegelijkertijd wordt de stad er 

extra schoon van. 

Hoe worden mensen bereikt?

Mensen worden bereikt via open dagen waar ze via 

speeddaten kunnen kennismaken met de leidinggeven-

den. Overigens is er een opkomstplicht: weinig mensen 

blijken zich vrijwillig aan te melden voor het Service Plus 

Team. 

Iedereen een baan?

Het plaatsingspercentage is 43 procent. Per jaar worden 

40 tot 50 mensen in het team geplaatst. Dit zijn mensen 

die op trede 3 staan van de participatieladder. Dat zij nu 

een re-integratietraject doorlopen, is al een succes op 

zich. In totaal hebben twaalf werknemers een jaarcon-

tract bij een aannemer, en zijn vier mensen elders aan 

de slag gegaan. 

Service Plus Team
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Tips

• Doe dit alleen als je korte lijnen hebt binnen de 

gemeente en ook tussen de gemeente en de werkbe-

geleiders op locatie.

• Zorg dat de werkconsulenten het project goed kennen 

en mensen kunnen plaatsen.

• Als aannemers een contract bieden: wees alert dat zij 

deze mensen goed begeleiden. 

• Hou vol: de eerste twee weken blijken het zwaarst 

voor deelnemers. 

• Behandel mensen gelijkwaardig en geef ze steeds 

meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld zelf een 

auto besturen.

• Werkt het niet? Laat die persoon gaan.

Samenwerkingspartners

Binnen de gemeente werken er een aantal partijen mee:

• Sector Uitvoering (Service Plus Team maakt hiervan 

deel uit)

• Sector Werk en Inkomen (opdrachtgever en 

verantwoordelijk voor de uitplaatsing)

• Sector Beheer en Realisatie (grote 

aanbestedingsprojecten)

• Afdeling Inkoop (bewaken van de social return on 

investment)

Wat kost dit?

Kosten projectcoördinator (parttime): € 20.000 per jaar. 

Kosten 2 werkbegeleiders op locatie, kosten voertuigen, 

gereedschap en overig materiaal:  € 100.000 per jaar.

Projectleider Remmert Bouwers

“De werkbegeleider op locatie moet stevig in zijn 

schoenen staan en de werknemers goed begeleiden. De 

problemen ontstaan namelijk niet op kantoor, maar op 

locatie. Daar kunnen werknemers een lastig telefoontje 

van hun klantmanager krijgen, daar worden ze emotio-

neel of reageren ze heftig. Je moet een werkbegeleider 

in dienst hebben die hier goed op in kan spelen. Dat 

hadden we eerst niet, nu wel. Ook de communicatie tus-

sen de gemeente en de betrokken ambtenaren hebben 

we aanzienlijk moeten verbeteren. De deelnemers pro-

beren (onbewust) instanties tegen elkaar uit te spelen. 

Daarom moet je zorgen dat je constant overlegt, zodat 

iedereen met de neuzen dezelfde kant op staat en weet 

wat er bij iedere cliënt speelt.” 

Meer weten?

www.zaanstad.nl
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Een commercieel bedrijf zijn én jongeren met een af-

stand tot de arbeidsmarkt helpen? Volgens Infento, een 

bedrijf in constructiespeelgoed, bijt dit elkaar niet. Dit 

jonge bedrijf wil anders ondernemen. Niet alleen winst 

staat centraal, het gaat ook om het leveren van een 

bijdrage aan de samenleving. 

Project in het kort

Zeven jongeren met een complexe hulpvraag doen 

werkervaring op bij Infento. Het bedrijf heeft nieuw 

innovatief constructiemateriaal voor kinderen op de 

markt gebracht waarmee je kan maken wat je maar wilt: 

skelters, driewielers, sleeën. Met dit project wil Infento 

een brug slaan tussen de veilige omgeving van de 

zorginstelling en betaald werken voor een werkgever. 

De jongeren leren basiselementen zoals op tijd komen, 

hun dag indelen, zelfstandig opdrachten uitvoeren en 

verantwoordelijkheid nemen. Het bedrijf bestaat pas 

twee jaar en is speciaal opgebouwd rond dit idee. De 

productie is aangepast zodat alle werkzaamheden door 

deze bijzondere groep uitgevoerd kunnen worden. Zij 

zijn het team dat alles verzorgt, van de binnenkomst van 

de goederen tot het verzendklaar maken van de Infento 

pakketten. Ook worden de jongeren binnen Infento-

Werkt! gestimuleerd om een vervolgopleiding of baan 

te vinden. Vanuit Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onder-

wijs is er een arbeidscoach die voor begeleiding zorgt. 

Waarom juist deze doelgroep?

Je kunt met jongeren iets bereiken, het verschil maken. 

Dat is de motivatie van de eigenaar van Infento om zijn 

bedrijf speciaal op jongeren in te richten. 

Wat is uniek?

De jongeren maken een belangrijk onderdeel van het 

bedrijf uit. Onder begeleiding van de arbeidscoach 

verzorgen zij een groot deel van de dagelijkse werk-

zaamheden. De jongeren zijn vanaf de start bij het 

bedrijf betrokken. Het ontwikkelen van het product en 

de opstart hebben zij allemaal meegemaakt. 

Hoe worden mensen bereikt?

De jongeren komen van Zonnehuizen Kind & Jeugd 

en Onderwijs in Zeist, dat zowel zorg, behandeling als 

onderwijs biedt. Ze zijn tussen de 16 en 20 jaar. 

InfentoWerkt!
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Iedereen een baan?

Het traject is nu in een fase waarbij de eerste leerlingen 

er klaar voor zijn de eerste stappen op de arbeidsmarkt 

te zetten. Drie jongeren die vanaf het begin hebben 

meegedraaid, stromen uit. Eén gaat naar passende 

dagbesteding, de anderen gaan een vervolgopleiding 

doen. Bij jongeren is groei en vooruitgang te zien. Ze 

zijn zelfverzekerder en realistischer. 

Tips

• Doe dit alleen als je bevlogen bent en een succes wilt 

maken van het project. 

Samenwerkingspartners

Zorg- en onderwijsinstelling Zonnehuizen Kind & Jeugd 

en Onderwijs, re-integratiebedrijf Jobstap.

Wat kost dit?

Er is geïnvesteerd in machines, een geschikt pand en 

veel tijd in het opzetten van het traject. Veel mensen 

en leerlingen hebben zich ingespannen om van Infento-

Werkt! een succes te maken. 

Ondernemer Spencer Rötting

“Het mooiste is dat je jongeren ziet groeien. Ze kunnen 

zelfstandig machines hanteren en orders verwerken. Als 

ik hen nu doorgeef welke bestelling er geplaatst is, gaan 

zij zelfstandig aan de slag en hoef ik hen verder niets 

meer te vertellen. Lastig aan dit project is dat je partijen 

nodig hebt die uit hun eigen vakje willen stappen. Dat 

geldt voor Infento als onderneming maar ook voor onze 

partner Zonnehuizen. Wij vonden het bijvoorbeeld 

essentieel dat de jongeren met eigen vervoer zouden 

komen. In de stap naar de arbeidsmarkt is dit essentieel. 

Zonnehuizen had hier eerst wat moeite mee. Nu komen 

de jongeren met hun eigen vervoer in plaats van met de 

taxi. Er zijn jongeren die nog nooit met de trein gereisd 

hebben en dit nu zelfstandig doen. We zien nu dat In-

fento en Zonnehuizen naar elkaar toegroeien. Daardoor 

kunnen de leerlingen een vloeiende weg tussen school 

en werk aflopen. Dat is mooi om te zien.” 

Meer weten?

www.infento.nl
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In een aantal wijken in Arnhem komen de participatie-

coaches bij mensen thuis. Via een uitgebreide intake 

wordt achterhaald wat zij nodig hebben om weer mee 

te doen. De bewoners maken hiervoor zelf een plan. 

Project in het kort

In Arnhem komen de participatiecoaches bij mensen 

thuis om hen te activeren. Empowerment is de sleutel. 

In een intakegesprek wordt gevraagd wat zij zelf voor 

stappen willen zetten. De bewoners maken vervolgens 

een eigen plan. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen mo-

tivatie en doelen en op de lange termijn ook een beter 

rendement. Ook worden ze realistisch. Ze merken dat 

ze bijvoorbeeld eerst beter Nederlands moeten leren, of 

hun schulden afbetalen. Het voordeel van de huisbe-

zoeken is ook dat er beter inzicht is in de persoonlijke 

problemen. Vanaf het begin helpt de participatiecoach 

om die te tackelen. In het begin is de begeleiding inten-

sief, daarna wordt het steeds verder afgebouwd. Hoe 

lang het contact is, hangt van de bewoner zelf af. Aan 

het einde van het traject is er altijd nazorg: elke drie 

maanden wordt contact opgenomen om te horen hoe 

het gaat.

Waarom juist deze doelgroep?

Dit zijn voornamelijk mensen die op trede 2 staan van de 

participatieladder. Zij hebben wel contacten buitenshuis, 

maar daar is alles mee gezegd. De coaches stimuleren ze 

bijvoorbeeld om weer vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Wat is uniek?

De participatiecoaches gaan uit van de bewoners zelf: 

wat willen ze zelf bereiken? Samen wordt vervolgens 

een plan opgesteld. Uniek is ook dat de coaches in de 

wijk zitten en nauwe contacten hebben met de andere 

hulpverleners in de wijk.

Hoe worden mensen bereikt?

Eén op de vijf heeft van kennissen of buren gehoord 

van de participatiecoaches en meldt zichzelf aan. Verder 

worden mensen doorverwezen via maatschappelijk werk, 

verslavingszorg, collega’s bij de gemeente en de huisarts. 

Iedereen een baan?

• 504 bewoners zijn begeleid naar een vorm van partici-

patie. 270 bewoners zijn aan het werk gegaan, zijn een 

eigen zaak begonnen of zijn weer terug naar school. 

Participatiecoaches in Arnhem

Eervolle vermelding
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• Deelnemers hebben stappen op de participatielad-

der gezet en zijn hierbij vaak hoger uitgekomen dan 

zijzelf en hun omgeving vooraf hadden gedacht. 

• Kinderen hebben een rolmodel en de omgeving raakt 

geïnspireerd om mee te doen.

• Hulpverleners merken dat ze verder komen in hun 

traject op het moment dat iemand in beweging is 

dankzij coaching.

• De samenwerking tussen professionals onderling is 

verbeterd. 

Tips

• Zorg dat je zichtbaar bent in de wijk. 

• Investeer in de netwerkpartners. 

• Bezoek de buurtfeesten. 

• Kijk kritisch naar je eigen rol. Let erop dat je je 

bezighoudt met de participatie van bewoners en kop-

pel hulpverlenings- of zorgvragen door naar andere 

organisaties. 

• Stel een duidelijke tijdslijn in en kijk naar een aantal 

maanden of er progressie in de ontwikkeling van een 

bewoner zit. 

• Probeer bewoners niet te veel te pamperen. En wan-

neer het niet werkt, laat mensen dan ook gaan. 

• Let erop dat bewoners een sociaal vangnet hebben 

wanneer het traject stopt. 

Samenwerkingspartners

UWV, externe organisaties en gemeentelijke afdelingen. 

Wat kost dit?

De participatiecoaches zijn ambtenaren van de gemeen-

te en worden betaald uit het Participatiebudget.

Participatiecoach Annette Timmer

“Het is een drempel om je eigen bril af te zetten en 

blanco naast een ander te staan. Je bent geneigd om 

vanuit je eigen referentiekader naar de situatie van een 

ander te kijken. Zo schatte ik bijvoorbeeld in dat een be-

woner met veel schulden zijn eigen situatie negatief zou 

inschatten. Terwijl dit helemaal niet het geval was. Er 

zijn erg veel mooie momenten te noemen. Een daarvan 

is een Marokkaanse meneer die erg graag wil werken. 

Hij heeft een uitkering, maar wil naar zijn vier kinderen 

het goede voorbeeld geven en een werkende vader zijn. 

Via vrienden hoort hij dat er mensen gezocht worden in 

de fabriek. Vanuit de gemeente zit hij in een re-integra-

tietraject, die liever wil dat hij eerst een andere richting 

uitprobeert. Daarmee kan hij echter niet direct van zijn 

uitkering afkomen. Ik heb hem toen geholpen zijn cv te 

maken en hij is aangenomen. Dat hij nu uit de uitkering 

is en weer werkt, vind ik mooi om te zien.” 

Meer weten?

www.arnhem.nl/participatieprojecten

http://www.arnhem.nl/participatieprojecten
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AanZet in Friesland biedt projecten voor mensen die 

ervaring hebben (gehad) met de geestelijke gezond-

heidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of 

vrouwenopvang. Bijzonder: de projecten worden uitge-

voerd door zelfsturende teams van vrijwilligers. 

Project in het kort

AanZet biedt projecten aan mensen uit de geestelijke 

gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke op-

vang of vrouwenopvang. Zij kunnen vrijwilliger worden, 

nemen deel aan activiteiten of zijn klant. Er wordt sa-

men gekeken naar wat mensen graag zouden willen of 

nodig hebben en wat hun kwaliteiten zijn. Een deel van 

hen stroomt door richting arbeidsmarkt. Uniek: de pro-

jecten van AanZet worden uitgevoerd door zelfsturende 

teams van vrijwilligers. Een klein aantal beroepskrachten 

en stagiaires biedt ondersteuning vanaf de zijlijn. De 

projecten ontstaan vanuit de behoefte van burgers. Zo is 

er een computerproject waarbij mensen kunnen bellen 

of langskomen met vragen over hun computer of een 

tweedehands computer kunnen kopen. Verder is er een 

Maatjesproject, een cliëntenplatform voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid, sociale cafés, het Steun-

punt Zelfhulp, en ga zo maar door. Er zijn 150 vrijwilli-

gers die 2000 mensen bereiken. 

Waarom juist deze doelgroep?

In het noorden van het land zijn weinig activiteiten voor 

deze doelgroep, dat is de reden dat AanZet zich voor 

hen inzet. 

Wat is uniek?

AanZet streeft naar gelijkwaardigheid tussen beroeps-

krachten en vrijwilligers en dat maakt hen uniek. 

Hoe worden mensen bereikt?

AanZet heeft een groot netwerk door alle projecten 

en samenwerkingspartners. Verder brengt AanZet een 

nieuwsbrief uit. 

Iedereen een baan?

Een deel van de vrijwilligers stroomt na verloop van 

tijd door naar de arbeidsmarkt. Zij vinden een reguliere 

baan, worden zzp’er of gaan een opleiding doen. Door-

stroom is niet voor iedereen mogelijk, het gaat erom 

dat mensen zich ontwikkelen. Veel vrijwilligers komen 

binnen met weinig zelfvertrouwen. Na verloop van tijd 

groeien ze en worden ze positiever.

. 

AanZet 
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Tips

• Ga niet het wiel opnieuw uitvinden: kijk welke projec-

ten er al zijn en bundel je krachten. 

Samenwerkingspartners

Gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligerscentrales, 

platforms voor mantelzorg- en thuishulporganisaties of 

lotgenotencontact.  

Wat kost dit?

3,5 ton voor de hele organisatie. 

Projectleider Marije Piersma

“Het mooiste moment is wanneer iemand weer aan de 

slag gaat. Of je ziet dat iemand weer goed in z’n vel zit 

en zelfvertrouwen heeft. Als mensen bij ons binnenko-

men, kunnen ze heel goed benoemen waar ze niet goed 

in zijn, andersom niet. Maar na verloop van tijd zijn ze 

weer tot heel veel in staat. Het grootste knelpunt zijn de 

bezuinigingen. Onze projecten draaien op een minimale 

fte en begroting en we moeten veel moeite doen om 

alles te kunnen blijven realiseren.”

Meer weten?

www.st-aanzet.nl, www.zelfhulpnetwerkfriesland.nl
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Je weg vinden in Nederland door ervaring op te doen in 

een cateringbedrijf. Dat is de gedachte achter Kookei-

land. Kookeiland wordt gerund door vrouwen met een 

vluchtelingenachtergrond in Utrecht.

Project in het kort

Kookeiland is een cateringbedrijf van zes vrouwen met 

een vluchtelingachtergrond. Zij hebben een passie voor 

koken en maken hier hun eigen gerechten. De catering 

die zij verzorgen, wordt aan bedrijven aangeboden. De 

vrouwen spreken de taal niet goed of hebben financieel 

een zetje in de rug nodig. Ze volgen eerst een kooktrai-

ning en kunnen taalcursussen volgen. Zij leren zaken als 

op tijd komen, taken uitvoeren en verantwoordelijkhe-

den nemen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en kun-

nen zij uiteindelijk doorstromen richting arbeidsmarkt. 

Waarom juist deze doelgroep?

Dit zijn mensen die een ‘need’ hebben. Het gaat om 

vrouwen die goed kunnen koken maar te hoge culturele 

barrières hebben om een baan te vinden. Ook zie je dat 

ze wel de vaardigheden hebben voor een baan, maar 

nog niet de moed om dit door te pakken. Vanuit dit 

project krijgen ze de middelen om zich te ontplooien en 

om daarna door te kunnen stromen. 

Wat is uniek?

De kennismaking tussen vrouwen en bedrijven maakt 

dit project uniek. Aan de ene kant maken vrouwen ken-

nis met het bedrijfsleven. Aan de andere kant komen 

bedrijven via de catering in contact met multicultureel 

Utrecht. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via maatschappelijke organisaties die zich bezighouden 

met re-integratie trajecten. En deelneemsters dragen 

zelf ook andere vrouwen aan. 

Iedereen een baan?

• Het project is nu 1,5 jaar bezig en er zijn steeds meer 

vaste klanten die de catering afnemen. 

• Het contact met de andere vrouwen doet de deel-

neemsters goed, ze zijn minder verlegen. 

• Ondanks dat de vrouwen erg verschillende culturele 

achtergronden hebben, is het onderling contact goed 

en mixen ze goed met elkaar. 

• Alle vrouwen willen nu mee om het eten uit te serve-

ren bij klanten, in het begin was dat anders. 

• Er is nog geen doorstroom naar betaald werk. 

Kookeiland: catering door 
vluchtelingenvrouwen
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Tip

Betrek de doelgroep bij het proces. Bedenk niet zelf als 

ondernemer wat je zou willen doen voor de doelgroep 

of wat goed voor hen zou zijn. Ga juist de dialoog met 

de doelgroep aan. 

Samenwerkingspartners

Leger des Heils, Macro, Share People, ISKB.

Wat kost dit?

Kostendekkend. 

Projectleider Irene Barnhoorn

“In februari hielden we het Kookeiland-event om ons 

project te promoten. Een van onze deelnemers gaf nu 

zelf een speech over ons project, ten overstaan van 

zeventig mensen. Eerdere keren hadden wij dit zelf 

gedaan. Dat deze vrouw dit nu deed, is precies waar ons 

project over gaat.” 

Meer weten?

www.kookeilandutrecht.nl, www.utrechtsife.nl/

kookeiland.
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Wajongers worden een interessante werknemer als ze 

een leer-werktraject volgen in een groenploeg. Dat 

blijkt uit een project van Stichting Landschap Noord-

Holland. De jongeren leren hier een echt vak.

Project in het kort

Stichting Landschap Noord-Holland biedt een leer-

werktraject aan Wajongers. De jongeren draaien 

maximaal twee jaar mee in de groenploegen en krijgen 

coaching en scholing. Het leer-werktraject bestaat uit 

de MBO 1 opleiding Assistent medewerker groene 

ruimte. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met 

een groene school. Verder volgen de deelnemers 

cursussen op het gebied van onderhoud en werken met 

machines en krijgen ze begeleiding. De jongeren leren 

ecologisch groenbeheer en hovenierswerkzaamheden 

uit te voeren. Riet- en graslanden worden gemaaid, 

oeverbeschoeiingen aangelegd, ringslanghopen 

gemaakt en werkzaamheden op houtgebied uitgevoerd. 

De jongens werken met machines als bosmaaiers, kleine 

trekkers, rietrekken, bandhooiers, maar ook met de 

schoffel en hark. Door dit leer-werktraject leren de 

jongeren een vak en krijgen zij de kans volwaardig deel 

uit te maken van de maatschappij. 

Waarom juist deze doelgroep?

Deze groep heeft het dubbel zwaar om aan een baan 

te komen: ze hebben geen opleiding en ervaring terwijl 

het sowieso al moeilijk is om een baan te vinden. 

Wat is uniek?

De integrale aanpak is uniek: deelnemers krijgen de 

kans zich op meerdere gebieden te ontwikkelen en een 

interessante werknemer te worden. Uniek is ook dat dit 

project laat zien dat je sociaal beleid kunt voeren in de 

commerciële setting.

Hoe worden mensen bereikt?

Via het eigen netwerk: uitkeringsinstanties, gemeentes, 

re-integratiebedrijven en organisaties belast met de 

uitstroom voor mensen met een arbeidsbeperking.

Leer-werktraject groenploeg
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Iedereen een baan?

De ervaringen zijn positief. Eigenwaarde groeit, 

werknemersvaardigheden groeien en men ervaart wat 

het is om samen te werken, structuur te hebben en 

verantwoording te dragen. 

Er zijn nog geen cijfers omdat dit project vrij nieuw 

is. Wel zet Landschap Noord-Holland zich al 25 jaar in 

binnen de wereld van gesubsidieerde arbeid. 

Tip

• Kijk verder dan het etiket ‘Wajong’ en ga de uitda-

ging aan met deze groep jongeren. 

Samenwerkingspartners

Er zijn geen directe partners. Wel zijn er vaste contacten 

bij uitkeringsinstanties, gemeentes, re-integratiebe-

drijven en organisaties belast met de uitstroom voor 

mensen met een arbeidsbeperking.

Wat kost dit?

Loonbetaling, scholingskosten, aantrekken extra perso-

neel voor begeleiding en ondersteuning. Deze kosten 

worden betaald uit de opbrengsten van commerciële 

diensten aan derden (op ecologisch groenbeheer). Ook 

zijn er werkgeverssubsidies van het UWV, premiekortin-

gen en fiscale instrumenten. 

Coördinator re-integratie  
Saskia van Breugel

“Sommigen van deze jongeren zijn echt juweeltjes waar 

je als bedrijf nog dertig jaar plezier van kunt hebben. Zij 

zijn het waard dat iemand hun nek voor hen uitsteekt. 

Natuurlijk gaat met zo’n project ook veel geld en moeite 

gepaard, maar als je jongens drie centimeter groter de 

deur uit ziet lopen, weet je dat het ‘t waard is.” 

Meer weten?

www.landschapnoordholland.nl/

werkgelegenheids-en-re-integratietrajecten
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Een bedrijf met uitsluitend werknemers met autisme. 

Dat is AutiTalent, dienstverlener in digitalisering en 

administratie. Het werkt: AutiTalent heeft alleen maar 

tevreden opdrachtgevers die een ruime 8 geven voor de 

prijs/kwaliteitverhouding. 

Project in het kort

AutiTalent schakelt mensen met autisme in voor digi-

talisering en administratie. Het mes snijdt volgens het 

bedrijf aan twee kanten: zelf kunnen ze dienstverlening 

van hoogstaande kwaliteit leveren aan opdrachtgevers, 

tegelijk kunnen ze mensen met autisme laten parti-

ciperen op de arbeidsmarkt en hen een volwaardige, 

betaalde baan bieden. 

Waarom juist deze doelgroep?

Autisme brengt bijzondere talenten met zich mee die 

goed passen bij digitaliseringswerk en (financieel) admi-

nistratief werk.

Mensen met autisme:

• hebben veel oog voor detail, zij kunnen details nauw-

gezet en langdurig blijven verwerken/

• zijn nauwkeurig, zij hebben een groot verantwoorde-

lijkheidsgevoel en willen geen fouten maken/

• volgen nauwgezet procedures, indien een situatie niet 

beschreven staat in de werkinstructie zullen zij om 

hulp vragen/

• zijn gemotiveerd en hebben een groot arbeidsethos, 

ook op de lange termijn/

• zijn betrouwbaar en eerlijk/

• vinden duidelijkheid en zekerheid in repetitieve 

processen.

Wat is uniek?

Er werken alleen maar mensen met autisme bij dit 

bedrijf. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via de website van het bedrijf kunnen mensen zich in-

schrijven. Soms worden ze door ouders, jobcoach of an-

dere begeleiders getipt. Daarnaast zet AutiTalent af en 

toe advertenties en neemt deel aan informatiemarkten.

AutiTalent

Eervolle vermelding
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Iedereen een baan?

AutiTalent heeft gemiddeld 25 medewerkers met 

autisme in dienst, waarvan ongeveer de helft in vaste 

dienst. In de afgelopen vijf jaar zijn nog eens circa 25 

medewerkers aan werk geholpen, bij opdrachtgevers 

(doorstroom) of bij andere organisaties.

Tips

• Neem contact op met AutiTalent als u ook zo’n sociale 

onderneming voor een specifieke doelgroep wilt 

opzetten. 

• In bijna elke organisatie is er wel passend werk voor 

mensen met autisme te vinden. Administratief werk 

dat veelal blijft liggen of door eigen medewerkers 

‘saai’ wordt gevonden door het repetitieve karak-

ter. Maak gebruik van de talenten van mensen met 

autisme! 

Samenwerkingspartners

Jobcoachorganisaties, re-integratiebedrijven, UWV, 

NVA, StartFoundation, Fonds Psychische Gezondheid, 

Specialisterren, NoXqs, ACT4ICT, Watch Aut en Sociale 

Werkvoorzieningen. 

 
Wat kost dit?

AutiTalent wordt gefinancierd door hun opdrachtgevers, 

die marktconforme prijzen betalen. 

Projectleider Paul Vermeer

“Het is ontzettend motiverend dat AutiTalent alleen 

maar tevreden opdrachtgevers heeft die ons een ruime 8  

geven voor de prijs/kwaliteitverhouding. Daarom krijgen 

we steeds meer vervolgopdrachten en bevelen zij ons 

aan bij andere opdrachtgevers. Waardoor er weer meer 

mensen met autisme aan het werk kunnen! ‘Werk’ is 

voor mensen met autisme vaak het beste ‘medicijn’! Het 

is mooi om te zien dat mensen die jarenlang thuis zitten 

en geen werk, inkomen en waardering krijgen, uitgroei-

en tot professionele, zelfstandige medewerkers die zeer 

gewaardeerd worden door onze opdrachtgevers en hun 

eigen relaties.” 

Meer weten?

www.autitalent.nl 
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In Arnhem worden jongeren door andere jongeren 

begeleid naar werk of school of naar een hulpverlener. 

De begeleiders – de jongerencoaches – ontwikkelen zich 

hierdoor zelf ook. 

Project in het kort

2GetThere richt zich op jongeren die een opleiding 

zoeken, dreigen uit te vallen van school of werkloos 

zijn. Zij worden begeleid door jongerencoaches, 

ervaringsdeskundigen. Zij weten wat het is om geen 

vertrouwen meer te hebben in hun eigen toekomst. 

Hierdoor voelen zij goed aan waar de jongere 

mee zit en wat ze nodig hebben. Er is geen vast 

begeleidingstraject voor de jongeren die bij 2GetThere 

komen. Samen met de coach kijken zij waar ze 

begeleiding bij nodig hebben en welke afspraken ze 

hierover maken. Het doel is zelfredzaamheid en het 

terugvinden van eigen kracht. Voor sommige jongeren 

betekent dat begeleiding bij school of het oriënteren 

op een baan of vervolgopleiding. Anderen hebben hulp 

nodig bij persoonlijke problemen of bij het contact met 

hulpverleningsorganisaties. De jongerencoach vervult 

een brugfunctie. Er vinden persoonlijke gesprekken 

plaats: wat heeft de jongere nodig om zijn doelen te 

bereiken en zich te ontplooien? Het uiteindelijke doel is 

dat de jongeren weer aangesloten zaken op de arbeids- 

en/of scholingsmarkt, en voorkomen dat zij uitvallen. 

Het project is daarnaast gericht op de ontwikkeling 

van de jongerencoaches zelf. Zij krijgen een 

opleidingstraject en worden gecoacht op persoonlijke 

ontwikkeling. 2GetThere wordt uitgevoerd door het 

Team Voortijdig Schoolverlaten, in opdracht van de 

gemeente Arnhem. 

Waarom juist deze doelgroep?

De gemeente Arnhem wil jeugdwerkloosheid en het 

voortijdig schoolverlaten bestrijden. 

Wat is uniek?

• De peer-to-peer aanpak: voor en door jongeren.

• Naast de jongeren zelf ontwikkelen ook de coaches 

zich. 

Hoe worden mensen bereikt?

Jongeren melden zichzelf aan. Mond-tot-mond reclame 

is hierbij belangrijk. Verder worden de jongeren bereikt 

via de jongerencoaches, het Team VSV (Voortijdig 

School Verlaten), jeugdhulporganisaties, gemeenten en 

scholen. 

2GetThere
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Iedereen een baan?

In 2012 zijn 199 jongeren begeleid. Gemiddeld stroomt 

65% hiervan uit naar school of werk. Jongeren geven 

aan dat de kwaliteit van hun leven fors omhoog gaat. Ze 

voelen dat ze in korte tijd meer bereiken. Het zelfver-

trouwen neemt toe, ze voelen zich begrepen en gehol-

pen door de jongerencoach en raden het ook anderen 

aan om zich aan te melden. 

Inmiddels zijn er 20 jongerencoaches uitgestoomd naar 

een reguliere baan, één is bezig een eigen bedrijf op te 

starten en een aantal jongerencoaches is teruggegaan 

naar school en concentreert zich op hun opleiding of 

persoonlijke groei en ontwikkeling.

Tips

• Bedenk niet teveel, geef het project de kans zichzelf 

te ontwikkelen.

• Enthousiasme, intuïtie, ruimte bieden en vertrouwen 

geven zijn belangrijk.

• Betrek het netwerk en zet bevlogen mensen in.

Samenwerkingspartners

Scholen, de gemeente, hulp- en dienstverlenende orga-

nisaties die met jongeren werken.

 
Wat kost dit?

Het project kent alleen personeelskosten en weinig 

overhead. De jongerencoaches werken outreachend en 

hebben geen eigen werkplek en werken op basis van 

een payrollconstructie. Met € 300.000 zijn 15 mensen 

een jaar aan het werk en worden gemiddeld 100 jonge-

ren duurzaam terug gezet in de maatschappij. 

Projectleider Susanne ten 
Doesschate-Boekelman

“De grootste drempel was en is de samenwerking met 

een aantal grote organisaties en scholen. Zij staan 

niet altijd open voor samenwerking. Ook was de strijd 

om geld een lastige, ondanks de goede resultaten. 

Het leukste moment dat ik tijdens het project heb 

meegemaakt zijn steeds opnieuw weer de persoonlijke 

groei en ontwikkeling van de jongerencoaches en de 

mooie verbindingen die er binnen en buiten het project 

ontstaan.”

Meer weten?

www.2getthere.info, www.teamvsv.nl 
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Twee ateliers waar vrouwen elkaar ontmoeten en hun 

creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Dat zijn Atelier 

Mozaiek & Atelier CreArt. Bijzonder: zowel hoogge-

schoolde als laaggeschoolde vrouwen doen mee. Inmid-

dels zijn 150 vrouwen aan een betaalde baan of eigen 

bedrijf geholpen. 

Project in het kort

In dit project worden vrouwen via twee ateliers gesti-

muleerd tot een betaalde baan of zelfstandig onderne-

merschap of een ander doel dat zij voor ogen hebben. 

In Yasmin Mozaiek en Atelier CreArt kunnen vrouwen 

elkaar ontmoeten en creatief bezig zijn. Bijvoorbeeld 

mozaïeken en schilderen. Er komen vrouwen met veel 

verschillende culturele en sociale achtergronden: hoog-

geschoolde vrouwen die geen werk kunnen vinden, 

ouderen die eenzaam zijn, laaggeschoolde vrouwen 

die moeilijk het huis uit komen, vrouwen met een 

vluchtelingachtergrond.

Waarom juist deze doelgroep?

Opvallend is dat er veel hooggeschoolde vrouwen 

meedoen. Er wordt vaak gezegd dat zij zich wel redden, 

maar volgens de projectleider hebben ze vaak last van 

onzekerheid. Verder worden laaggeschoolde vrouwen 

begeleid naar werk of vrijwilligerswerk. Via Vluchtelin-

genwerk komt er een groep Somalische vrouwen die 

verder nauwelijks contact met anderen heeft. Ook geldt 

dit voor een groep Marokkaanse vrouwen. 

Wat is uniek?

Het is uniek dat hier zowel hooggeschoolde als laagge-

schoolde, zowel oudere als jongere vrouwen meedoen. 

Ze stimuleren elkaar. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via via, soms via Vluchtelingenwerk. 

Iedereen een baan?

In zeven jaar tijd zijn 150 vrouwen aan betaald werk 

geholpen. 

Yasmin Mozaiek & Atelier CreArt
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Tips

• Kijk naar wat de mensen kunnen en willen doen. Pas 

je met je project aan hun wens aan. De neiging is om 

als projectleider te doen wat jij zelf leuk vindt, maar 

als dit niet bij je doelgroep aansluit, werkt het niet. 

• Doe een goed wijkonderzoek voordat je start. Kijk 

of jouw idee aansluit bij de behoefte van de wijk. De 

wijk zal zich namelijk nooit aan jou aanpassen. 

• Laat de groep zelfstandig functioneren. 

• Begin klein. Mensen hebben de neiging om meteen 

groot te beginnen met hun onderneming, zodat ze 

voordat ze gestart zijn al een lening en schulden 

hebben. 

Samenwerkingspartners

Woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, stads-

deel en gemeente, verzorgingstehuizen, vluchtelingen-

werk, zelfstandige ondernemers. 

Wat kost dit?

Salariskosten van het personeel, kosten van ons pand en 

kosten voor het materiaal. 

Projectleider Yasmin Kaddour

“Het is eng is om je eigen onderneming te beginnen, 

zeker in de huidige tijd. Iedereen verklaarde mij en 

mijn collega dan ook voor gek. Maar het is ons gewoon 

gelukt! Daar ben ik erg trots op. Het is mooi als je ziet 

dat vrouwen bereiken wat ze graag willen en waar ze 

altijd van gedroomd hadden, maar dachten dat dit niet 

voor hen weggelegd was. Zo is er een laaggeschoolde 

vrouw die eerst een keer in de week kwam en weinig 

zelfvertrouwen had. Maar nu komt ze iedere dag en 

je ziet hoeveel plezier en goeds het haar doet om hier 

te zijn. Ik denk ook aan een hooggeschoolde vrouw 

die al lang geen werk meer had en nu een mooie baan 

gevonden heeft.” 

Meer weten?

www.ateliercreart.nl, www.yasmin-mozaiek.nl
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Zes jongeren – onderin de kaartenbak van de gemeente 

- krijgen in Oost-Groningen intensieve begeleiding. 

Hun hele omgeving wordt erbij betrokken met als doel: 

stijging op de participatieladder. 

Project in het kort

In dit project worden zes jongeren een half jaar lang 

intensief begeleid. Het gaat om jongeren die een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben en via andere 

trajecten niet konden worden geholpen. Na een intake 

starten ze op een groenlocatie. Gedurende een aantal 

weken komen ze hier in aanraking met het dagritme 

van werk en leren ze om op tijd te komen. Daarna wordt 

gekeken wat hun interesses zijn en wordt gezocht naar 

werkplekken in de directe omgeving. Zo gaan jongeren 

bij een manege werken, bij een verzorgingstehuis of ze 

blijven op de groenlocatie. Begeleiders van de afdeling 

Werkondersteuning bieden hen intensieve begeleiding.  

Waarom juist deze doelgroep?

Deze jongeren zitten onderin de kaartenbak van de so-

ciale dienst en de werkpleinen. Ze hebben zonder succes 

al veel trajecten doorlopen en dit project biedt hen een 

kans. De jongeren hebben bijvoorbeeld een beper-

king, achtergrond in middelengebruik of psychiatrische 

aandoening. Ook werken systemen om hen heen niet 

mee: een jongere is soms zelf al de tweede generatie die 

werkloos is. 

Wat is uniek?

De omgeving van de jongere wordt er actief bij betrok-

ken en dus verantwoordelijk gemaakt. Wat kunnen 

ouders, familieleden, vrienden of buren doen bij de 

begeleiding? Uniek is ook de intensieve begeleiding. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via de gemeente. 

Brug naar Werk
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Iedereen een baan?

• Een jongere heeft betaald werk gevonden, een ander 

onbetaald werk. 

• Twee volgen nu scholing tot zorghulp op niveau 1 en 

2. 

• Een jongere heeft een indicatie gekregen voor regu-

liere dagbesteding. 

• Een jongere is afgehaakt vanwege drugsproblemen. 

• Alle jongeren zijn gestegen op de participatieladder. 

Tip

• Zoek goede afstemming met samenwerkingspartners, 

zeker als je elkaar nog niet kent. 

Samenwerkingspartners

Gemeente Stadskanaal, Veendam en Oldambt, 

CWI, UWV, Noorderpoort College, en twee sociale 

werkplaatsen. 

Wat kost dit?

w 30.000 voor zes jongeren die een half jaar lang inten-

sief zijn begeleid. 

Projectleider Gerard Beukema 

“De mooie momenten zijn vooral door de uitvoerders 

gemerkt. Als iemand geplaatst werd of tot de opleiding 

werd toegelaten, dat waren steeds mooie momenten. 

Een voorbeeld is ons met name bijgebleven. Een deelne-

mer had helemaal geen netwerk en uiteindelijk stond er 

een buurman op om de jongen te helpen waar hij kon. 

Soms hielp hij met vervoer. En iedere ochtend klopte hij 

op de deur om de jongere te helpen uit bed te komen 

en op tijd naar zijn werk te gaan. Dit lijken kleine din

gen, maar voor de jongeren maakt dit het verschil.”  

Meer weten?

www.noorderbrug.nl
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In de Bissmiss School worden vrouwen ondersteund in 

het opzetten van een eigen bedrijf. Het traject is speci-

aal voor vrouwen die financieel kwetsbaar zijn.  

De eerste twaalf bedrijven zijn inmiddels opgezet… 

Project in het kort

De Bissmiss school is een traject waarin vrouwen hun 

eigen bedrijf leren opzetten. Het lesprogramma bestaat 

uit verschillende onderdelen waarin alle facetten van 

het zelfstandig ondernemerschap aan bod komen. Cen-

traal staat: hoe zet je je bedrijf op als startende vrouwe-

lijke ondernemer? Vrouwen leren een ondernemings-

plan schrijven, krijgen empowermenttrainingen, volgen 

workshops, worden geïnspireerd door rolmodellen, 

bezoeken Ondernemerscafés en denken met elkaar mee 

tijdens intervisiesessies. In de eerste drie maanden zijn 

er voornamelijk gezamenlijke trainingen, daarna krijgen 

vrouwen individuele coaching. Enkele ondernemingen 

die zijn opgezet: massagesalon, loopbaan coaching, 

taarten en cupcakes winkel, yogapraktijk, biologische 

catering, kunstverkoop. 

Waarom juist deze doelgroep?

De Bissmiss School is er om vrouwen die financieel 

kwetsbaar zijn, economisch onafhankelijk te maken of 

te houden. Financiële kwetsbaarheid treft alle lagen 

van de bevolking. Het gaat om vrouwen in de bijstand, 

vrouwen die schulden hebben, (bijna) werkloos zijn, een 

kleine deeltijdbaan hebben, gaan scheiden of alleen-

staand zijn na het overlijden van hun man. Het gaat dus 

niet alleen om laagopgeleide, maar ook om hoogopge-

leide vrouwen. 

Wat is uniek?

Het traject is heel uitgebreid: de verschillende facetten 

van het ondernemerschap komen uitvoerig aan bod. Het is 

ook vraaggericht, veel van de behandelde thema’s komen 

vanuit de vrouwen zelf. Het is een laagdrempelig traject, 

vanuit een vrouwelijke invalshoek. Er wordt rekening ge-

houden met hoe vrouwen ondernemen en met de belem-

meringen die vrouwen ervaren bij het starten en runnen 

van een onderneming. Een grote kracht van de Bissmiss 

School is het groepsgevoel. Vrouwen zitten vanaf het 

begin samen in het traject, kunnen ervaringen uitwisselen 

en bouwen een ondersteunend netwerk op. 

Hoe worden mensen bereikt?

Door werving via verschillende kanalen: lokale organisa-

ties, folders op plaatsen waar vrouwen komen, oproe-

pen op websites. Vervolgens vinden uitgebreide intakes 

Bissmiss School

Genomineerd
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plaats. Er is geselecteerd op vrouwen die al langer met 

het idee van een eigen zaak rondlopen, een haalbaar 

bedrijfsidee hebben en gemotiveerd zijn. 

Iedereen een baan?

• In de pilot zijn 36 vrouwen begeleid. Na een jaar 

waren dit er nog 26. Hieruit zijn 12 ondernemingen 

gestart en de teller loopt nog altijd op. 

• De empowermenttrainingen zijn heel waardevol. Je 

ziet dat vrouwen groeien in hun zelfvertrouwen. Zij 

leren nieuwe vaardigheden en leren hoe ze hun doe-

len kunnen realiseren. 

• Sommige vrouwen komen erachter dat ondernemen 

toch niets voor hen is. Ook dit is nuttig. Ze worden 

begeleid naar ander werk of een opleiding. 

Tips

• Betrek de doelgroep bij het opzetten van het project 

zodat je kunt aansluiten bij hun vraag. 

• Betrek partners bij het project, je hoeft het niet al-

lemaal alleen te doen. Er is veel kennis bij andere 

partijen. Benut deze, voor anderen is het ook prettig 

om samen te werken. 

Samenwerkingspartners

Kamer van Koophandel, ROC Mondriaan, Qredit, VBM 

Businessclub, Partners in Nieuw Ondernemerschap. 

Wat kost dit?

Het traject kost ongeveer c 2500 per deelneemster. Van 

de deelneemsters is een eigen bijdrage van 150 euro 

gevraagd. De pilot is mogelijk gemaakt door financie-

ring van J.P. Morgan Chase Foundation. Het tweede 

traject van de Bissmiss School wordt gefinancierd door 

de Gemeente Den Haag en Haëlla Fonds. 

Projectleider Aysien Zondervan

“Een mooi moment was het bezoek van prinses Maxima 

aan ons project. Dit was ook erg inspirerend voor de 

dames. Ook zij kijken hier vaak op terug als één van de 

mooie momenten van de Bissmiss School. We zijn erg 

trots op onze ‘Bissmissen’. We zien hoe ze gegroeid 

zijn en ze werken hard aan hun onderneming. Met de 

Bissmiss School willen we daarom bij aanbieders van 

andere ondernemerstrajecten laten dien dat ook kleine 

bedrijven gerund door vrouwelijke ondernemers kans-

rijk zijn.”

Meer weten?

www.pepdenhaag.nl
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Bijzondere vrijwilligers begeleiden ouderen bij het 

samen boodschappen doen en het maken van uitstapjes. 

Dat is de kern van het project ‘Werken naar Loon’ van 

de Stichting Boodschappen Begeleidingsdienst. Eén 

plus één is in dit geval drie: zowel de vrijwilligers als de 

ouderen hebben hun beperkingen maar samen krijgen 

ze het voor elkaar. 

Project in het kort

Ouderen die eenzaam zijn, worden in dit project ‘uit 

huis gehaald’ en in contact gebracht met anderen. Ze 

gaan samen boodschappen doen, uitstapjes maken en 

naar bingoavonden. De vrijwilligers die de ouderen 

hierbij begeleiden, zijn mensen die een afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben. Zij hebben een achtergrond 

in de verslavingszorg, reclassering of worden door de 

gemeente voorgedragen voor een leer-werktraject. 

Ze leren wat het inhoudt om zinvol werk te doen en 

krijgen waardering. Door de werkervaring die ze hier 

opdoen is er uiteindelijk veel doorstroom naar de 

arbeidsmarkt.  

Waarom juist deze doelgroep?

De organisatie doet dit uit ideële motieven. Men 

vindt het belangrijk dat de vrijwilligers zinvol werk 

kunnen doen. Zij krijgen elders vaak te horen dat zij 

niet deugen. Hier deugen ze wel. Zij vinden het werk 

heel bevredigend en het is laagdrempelig. De eis voor 

deelname is dat zij de oudere mensen een arm kunnen 

geven. Zo is er bovendien meteen contact tussen hen. 

 

Wat is uniek?

De dubbele dienstverlening: zowel de ouderen als 

de vrijwilligers worden geholpen. Er hoeft geen dure 

professional te worden ingezet. 

Hoe worden mensen bereikt?

Deels komen de vrijwilligers via professionele orga-

nisaties, deels via de gemeente in het kader van een 

leer-werktraject. 

Werken naar Loon
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Iedereen een baan?

De afgelopen jaren hebben ruim 120 mensen werkerva-

ring opgedaan, 44 mensen hebben een reguliere baan 

gekregen, twee zijn doorgestroomd naar een opleiding, 

36 mensen zijn naar een vervolg leer-werktraject van de 

gemeente gegaan, vier mensen zijn gestopt. Momen-

teel werken er rond de tachtig vrijwilligers binnen dit 

project.  

Tips

• Zorg dat je de juiste mensen hebt voor het opzetten 

van het project. Het is belangrijk dat ze oog hebben 

voor de lokale situaties en hierin maatwerk kunnen 

leveren. Werken vanuit een vast protocol werkt niet in 

dit project, iedere situatie vraagt om andere oplossin-

gen en begeleiding. 

• Het matchen van de hulpvrager en hulpbieder is erg 

belangrijk, dan wordt het een succes. Het idee is dat je 

ouderen en vrijwilligers met een verschillende handi-

cap bij elkaar zet. Wanneer zij allebei in communicatie 

of in mobiliteit beperkt zijn, kunnen zij elkaar niet 

helpen of aanvullen.

Samenwerkingspartners

Parnassia, Schroeder van der Kolk, reclassering, gemeen-

ten, zorg- en welzijnsinstellingen.

Wat kost dit?

De gemeente Den Haag geeft € 106.000 subsidie. 

Projectleider Boudewijn Struijk

“Ik sprak ooit een vrouw die in de gevangenis zat en 

nu bij ons werkt. Een half jaar later ontmoette ik haar 

weer. Ze werkte bij ons met zoveel inzet en motivatie. 

Ze wilde hier een succes van maken, ze wilde niet meer 

terug. Mensen die bij ons komen, hebben een leven van 

probleem naar probleem. Wij werpen ze een reddings-

boei toe. Dat deze mensen dit met zoveel motivatie en 

inzet aanpakken, daar doen wij het voor. En daarnaast 

krijgen we ook veel positiviteit van de ouderen die zij 

helpen. Dat vind ik heel bijzonder.” 

Meer weten?

www.bbddenhaag.nl
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In de regio Rotterdam kunnen mensen betaalbare hulp 

in hun eigen wijk krijgen. De hulp wordt verleend door 

wijkbewoners die c 9,50 per uur verdienen. Een mooie 

bijverdienste voor de doordewijkers en een betaalbare 

optie voor hulpvragers. 

Project in het kort

Stichting DoorDeWijks organiseert betaalbare sociale 

hulp in de wijk. Het gaat om het ondersteunen van 

hulpvragers bij dagelijkse bezigheden als boodschappen 

doen, strijken, kast uitzoeken, samen naar de dokter 

gaan, eten voorbereiden, tuin onderhouden, kleine 

klusjes en zo verder. De doordewijkers verdienen m 9,50 

per uur. Voor de doordewijkers is dit een bijverdienste, 

voor de hulpvragers zonder medische indicatie is dit een 

betaalbare optie.

Waarom juist deze doelgroep?

De doelgroep bestaat uit wijkbewoners die tijd beschik-

baar hebben. Bijvoorbeeld: ouders van schoolgaande 

kinderen, jong-gepensioneerden en studenten omdat 

deze groepen makkelijk (fiscaal) iets mogen bijverdie-

nen. De klanten zijn voornamelijk alleenstaande oude-

ren, maar ook jonge gezinnen en wijkgenoten, herstel-

lend van een ziekte.

Wat is uniek?

Het tarief van c 9,50 per uur ligt precies tussen dat van 

een vrijwilliger (0 euro) en een professional (20+ euro) 

in. Bovendien is het sociale karakter van de doordewij-

kers belangrijk. Doordewijkers worden ‘vriend aan huis’ 

en helpen waar ze kunnen. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via een eigen wijkkrantje, Het Doordewijkertje, dat zes 

keer per jaar uitkomt. Er zijn nu twee coördinatoren die 

zorgen voor werving van doordewijkers. 

Iedereen een baan?

Veel doordewijkers die voorheen thuis zaten, zijn blij om 

nuttig bezig te zijn en een extra inkomen te genereren. 

Op dit moment zijn er 26 doordewijkers en 40 klanten. 

Eind 2013 moeten er 80 doordewijkers en 200 klanten 

zijn. Doordewijkers zijn blij hun tijd nuttig te besteden 

en staan zekerder in het leven. Sommige hebben een 

betaalde baan gevonden. De klanten zijn blij met de 

aandacht en de hulp.

DoorDeWijks

Aanmoediging
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Tips

• Als je een goed idee hebt en er 100% achter staat, 

moet je ermee doorgaan. 

• Bedenk dat dit enorm veel tijd en energie kost.

Samenwerkingspartners

Vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. 

Wat kost dit?

Bij de start in 2012 is er € 35.000 uitgegeven. Er is één 

werknemer voor 16 uur en een groot team vrijwilligers.

Projectleider Suzanne Rietveld

“De grootste drempel was het om alles achter de scher-

men te regelen. Een mooi moment was het lezen van 

de mooie verhalen van de doordewijkers en tevreden 

klanten in ons eigen wijkkrantje, Het Doordewijkertje.” 

Meer weten?

www.doordewijks.nl
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In het Nederlands Openluchtmuseum bestaat de weef-

groep uit mensen met een verstandelijke beperking 

of autisme. Ze staan bezoekers te woord en weven 

producten. Dagbesteding in een beschermde omgeving 

is hierdoor niet meer nodig. 

Project in het kort

De dagbesteding is erg beschermd voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Op hun woon- of werkplek 

komen ze alleen in aanraking met mensen die ook een 

beperking hebben. Dat is anders voor de mensen die in 

de weefgroep werken van het Nederlands Openlucht-

museum. Zes deelnemers, die allemaal een tweejarige 

weefopleiding hebben gevolgd, staan bezoekers te 

woord en weven producten voor de museumwinkel. Zij 

zijn onderdeel van het museum en worden volwaardig 

behandeld, net als de andere vrijwilligers. De deelne-

mers voelen zich hierdoor erg gewaardeerd. Doordat 

zij kunnen weven en dit aan andere mensen laten zien, 

groeit hun zelfvertrouwen. Achter het weefgetouw zien 

zij zelf en bezoekers hun handicap niet meer. Er is altijd 

een begeleider aanwezig. Zij kunnen de deelnemers 

helpen met het weven op technisch vlak, maar ook in 

sociaal opzicht naar de bezoekers. 

Waarom juist deze doelgroep?

Door dit project krijgen deze mensen een betere positie 

in de maatschappij. 

Wat is uniek?

Deze weverij voor mensen met een beperking is naar 

buiten gericht. Deelnemers krijgen in het museum 

honderden mensen over de vloer die ook met hen 

praten. En met de 600 andere werknemers in het 

museum zijn ze echt onderdeel van het bedrijf. 

Hoe worden mensen bereikt?

Ze hebben een dagbestedingsindicatie en krijgen een 

weefopleiding via de Lievegoed. 

Iedereen een baan?

• De weefgroep in het museum is er nu tien jaar. In 

totaal hebben hier twaalf deelnemers gewerkt, 

waarvan er nu nog zes werken. De andere zes hebben 

elders een daginvulling gevonden. 

• De deelnemers komen door dit project meer in de 

maatschappij te staan. Hun zelfvertrouwen groeit en 

ze hebben er veel plezier aan. Ook op andere vlakken 

Weefgroep Nederlands 
Openluchtmuseum
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gaat het beter met hen: de deelnemers reizen nu 

bijvoorbeeld zelfstandig. 

• Ze krijgen nu ook andere bijzondere opdrachten. Mo-

deproducten bijvoorbeeld, en het weven van de zeilen 

voor het Batavia schip. 

Tips

• Heb veel enthousiasme.

• Kijk goed naar wat de deelnemers willen. Je moet hen 

goed kennen, om een werkplek in de maatschappij te 

vinden die bij hen past. Overvraag hen niet. 

• Geef aandacht aan een trainingstraject waar deelne-

mers bijvoorbeeld via een rollenspel sociale situaties 

kunnen oefenen. 

• Laat met beeld en materiaal zien wat de deelnemers 

kunnen. 

Samenwerkingspartners

Het Openluchtmuseum Arnhem, Weefnetwerk, Weven 

met een beperking. 

Wat kost dit?

Het daggeld is 66 euro per dag, met een maximum van 8 

dagdelen per week. Per jaar komt dat neer op m 12.408 

per cliënt. 

Projectleider Marijke Jochijms

“Het is al een aantal keer voorgekomen dat ons project 

dreigt te worden stopgezet vanwege bezuinigingen. 

Ik moet er iedere keer weer hard voor werken om dit 

te voorkomen. En wanneer men op de locatie zelf gaat 

kijken en ziet wat dit voor de doelgroep doet, zijn ze 

het ook met me eens: dit project draagt enorm bij aan 

de ontwikkeling van de mensen. Je ziet de deelnemers 

groeien. Tijdens het werk in het museum zei een van 

de deelnemers ineens: ‘Ik voel me hier veel meer mens.’ 

Dat raakt mij enorm en daar geniet ik het meest van. 

Zij komen in het museum tot hun recht omdat zij daar 

onder de mensen zijn. Als je in de dagbesteding alleen 

maar tussen andere gehandicapten zit, word je daar 

vanzelf meer gehandicapt van. En ik ben trots op wat 

de deelnemers met het weven kunnen. Ze maken mooie 

producten, technische hoogstandjes.” 

Meer weten?

www.lievegoed.nl
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Wie geen indicatie heeft voor thuiszorg maar wel steun 

nodig heeft, kan een beroep doen op een zorgbrigade. 

In deze brigade doen mensen zonder startkwalificatie 

werkervaring op. Zo helpen zichzelf én de ouderen. 

Project in het kort

Zorgbrigades zijn groepen van tien tot vijftien mensen 

die huishoudelijke hulp en andere gemaksdiensten 

bieden aan ouderen die geen indicatie hiervoor hebben. 

De mensen in de zorgbrigade volgen een traject van tien 

maanden, waarin zij scholing krijgen en stage lopen. Ze 

hebben geen startkwalificatie en komen uit de Wajong 

of de bijstand. In dit project volgen ze een niveau 1 

MBO-opleiding en kunnen ze in de thuiszorg werkerva-

ring opdoen. Op deze manier snijdt het mes aan twee 

kanten: de deelnemers kunnen weer toetreden tot de 

arbeidsmarkt, de ouderen kunnen langer thuis blijven 

wonen. Het project loopt in Druten, West Maas en Waal, 

Nijmegen en de Liemers. 

Waarom juist deze doelgroep?

In de zorgbrigade zitten mensen die ergens in hun leven 

de boot hebben gemist. Ze krijgen de kans om weer 

mee te doen. 

Wat is uniek?

Uniek is dat er in dit project veel partners samenwerken. 

Iedereen voelt zich verantwoordelijk en dan merk je dat 

je samen veel kunt bereiken. Door dit project groeit de 

leefbaarheid in de buurt: mensen voelen zich onderling 

sterk bij elkaar betrokken. 

Hoe worden mensen bereikt?

De mensen worden geselecteerd door de gemeente en 

het UWV. Van weerstand is geen sprake. De deelnemers 

zijn heel erg blij en gemotiveerd dat ze mee mogen 

doen en zelfs teleurgesteld wanneer ze niet geselec-

teerd worden. 

Iedereen een baan?

Er zijn vier projecten waarbij in totaal 61 mensen een 

traject volgen. Een van deze trajecten is nu afgerond, 

en daarvan zie je dat ongeveer de helft uitgestroomd is 

naar de thuiszorg. Binnen de andere trajecten zijn ook 

al resultaten te zien: 

• Het zelfvertrouwen van mensen groeit.

• Ze doen werk- en sociale vaardigheden op.

• Ze krijgen het gevoel weer mee te tellen in de samen-

leving en wat te kunnen betekenen.

Zorgbrigades
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Tips

• Ga niet in je eentje pionieren maar zoek de coalitie 

met anderen. Durf te delen!

• Begin gewoon!

Samenwerkingspartners

Gemeenten, UWV, zorg- en thuiszorginstellingen, wel-

zijnsorganisaties, ROC, woningstichtingen. 

Wat kost dit?

€ 50.000 per groep van 10-15 mensen, voor een periode 

van 10 maanden.

Projectleider Inge Willems

“Toen ik binnenkwam, lagen de plannen al twee jaar op 

tafel, zonder dat mensen wisten hoe er nu daadwerke-

lijk mee te beginnen. Een mooi moment waren dus de 

kick-offs toen we echt van start gingen. 

Een drempel is de Participatiewet en de bezuiniging op 

de WMO die worden ingevoerd. Dit heeft een remmen-

de werking, omdat niemand weet welke weerslag die 

wetgeving precies op zijn organisatie zal hebben. Daar-

door doen ze dus geen toezeggingen voor bijvoorbeeld 

plaatsingen voor het komende jaar. Op deze manier kan 

ik mensen geen baanzekerheid bieden en dat vind ik 

lastig. Als ik daarentegen weer bij de mensen zelf langs-

kom en zie welke positieve effecten het project op hen 

heeft, word ik daar weer heel blij van.” 

Meer weten?

www.zorgbrigades.nl
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Werkzoekende Wajongeren zonder startkwalificatie 

kunnen in Den Haag aan de slag bij zorgorganisatie 

Middin. Ze krijgen een BBL-opleiding, een leerwerkplek 

en maken daarna grote kans op een baan in de zorg. 

Project in het kort

Samen met het UWV en ROC Mondriaan biedt zorg-

organisatie Middin twaalf werkzoekende Wajongeren 

leerwerkplekken en scholing voor de mbo niveau 1 

opleiding voor zorghulp. Gedurende veertien maanden 

krijgen de deelnemers een traject dat achtereenvolgens 

bestaat uit een stageperiode, een proefperiode en een 

leerwerkplek op een locatie bij Middin. De duur van 

de opleiding tot zorghulp is een jaar. Op deze manier 

krijgen zij de kans om te ervaren wat werken in de zorg 

inhoudt. Deelnemers maken na het behalen van hun 

diploma een betere kans op het vinden van werk binnen 

de zorg. Directie en bestuur van Middin heeft de inten-

tie uitgesproken om een arbeidscontract aan te bieden 

bij wederzijdse tevredenheid. Het pilotproject liep van 

september 2012 tot november 2013. 

Waarom juist deze doelgroep?

Twee Wajongeren zonder startkwalificatie wilden graag 

aan het werk op een niveau1-functie binnen de zorg. Met 

ondersteuning van een jobcoach lukte het hen om werk te 

vinden bij Middin. Zij hadden echter nog steeds behoefte 

aan passende scholing en een diploma. Ook andere 

Wajongeren bleken behoefte te hebben aan scholing en 

werk. Hierdoor ontstond het idee om dit project op te 

starten. Middin vindt dat organisaties die zelf werken met 

personen met een beperking, deze mensen ook mogelijk-

heden zouden moeten bieden voor het opdoen van werk-

ervaring, het behalen van een diploma en uitzicht geven 

op een baan. Door werknemers met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt een kans te bieden, krijg je als organisatie 

de unieke kans om je visie in praktijk om te zetten. 

Wat is uniek?

Na werving door het UWV, bleek Middin de enige zorg-

organisatie te zijn in regio Haaglanden die bereid was 

Wajongeren zonder startkwalificatie leerwerkplekken 

aan te bieden. 

Hoe worden mensen bereikt?

Het UWV inventariseert welke cliënten geïnteresseerd 

zijn in werken in de zorg. Middin inventariseert bij voor-

zieningen die arbeidsmatige dagbesteding bieden wie 

geïnteresseerd is in deelname aan het project. Het UWV 

bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt. 

Wajongeren aan de slag,  
middenin de zorg
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Iedereen een baan?

Halverwege het traject zijn tien van de twaalf Wajon-

geren aan het werk met een leer-arbeidsovereenkomst. 

Dat is meer dan verwacht. Het uiteindelijke doel is dat: 

• De afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en jongeren 

aan de slag kunnen binnen de zorg. 

• Waar mogelijk jongeren te laten doorstromen naar 

niveau 2. 

• Wajongeren meer zelfvertrouwen krijgen door het 

contact met rolmodellen. 

Tips

• Een handboek voor zorgorganisaties als Middin is in 

ontwikkeling. 

• Er wordt een onderzoek door het UWV en de Universi-

teit van Maastricht uitgevoerd met betrekking tot de 

resultaten voor Wajongere en werkgever. 

Samenwerkingspartners

UWV Werk-bedrijf, ROC Mondriaan. 

Wat kost dit?

Het project wordt gefinancierd met reguliere re-integra-

tiemiddelen en voorzieningen vanuit het UWV. Middin 

biedt de studenten een stageplaats met aansluitend een 

leer-werktraject. Gedurende de stage en proefplaatsing (4 

maanden) werkt de kandidaat met behoud van Wajong-

uitkering. Hierna volgt een leer-arbeidsovereenkomst met 

bijbehorend salaris. De subsidie verschilt per deelnemer. 

De scholingskosten van de deelnemers worden vergoed 

volgens het UWV Protocol Scholing, de jobcoaching 

volgens het Protocol Jobcoach. De subsidie voor de werk-

gever is afhankelijk van de door het UWV vastgestelde 

loonwaarde van de deelnemer en het aantal uren dat deze 

werkzaam is.

Projectleiders Toos Boenink en 
Astrid Haccou

“Het lijkt een algemene gedachte te zijn dat leerlingen 

op niveau 1 teveel aandacht, tijd en begeleiding vragen 

van collega’s op de werkvloer. Of dat er geen passende 

vacatures voor niveau 1 binnen de organisatie mogelijk 

lijken. We hopen met dit project en met de resulta-

ten uit het lopende onderzoek te laten zien dat deze 

gedachte niet klopt. Hopelijk trekt dit andere zorgor-

ganisaties over de streep en krijgen Wajongeren zonder 

startkwalificatie meer kansen op een diploma en op 

passend werk binnen de zorg.” 

Meer weten?

www.middin.nl
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Al 66 meiden hebben meegedaan aan het project ‘Mei-

den met pit’. Een half jaar lang volgen ze vier dagen per 

week een programma. Zodra ze meer zelfvertrouwen 

hebben, komt een baan of opleiding in zicht. 

Project in het kort

Meiden met pit is een project voor meiden van 16 tot 27 

jaar. Zij willen best naar school of werk, maar hebben 

pech gehad in hun leven waardoor dit niet gelukt is. 

Zij hebben pit, maar weten niet hoe hun weg terug te 

vinden. Er zijn steeds twee groepen van acht meiden 

die gedurende een half jaar een programma volgen. De 

meiden doen vier dagen in de week mee. Alleen al deze 

regelmaat en het op tijd komen, is pittig. Verder ligt de 

nadruk op leuke activiteiten waarmee ze indirect aan 

hun doelen werken. Op iMacs werken ze bijvoorbeeld 

aan grafische vormgeving. Meiden hebben vaak een 

problematische relatie met hun lichaam en leren hun 

lichaam weer te vertrouwen. Ook de groepsdynamiek is 

erg belangrijk. Meiden leren nieuwe sociale vaardighe-

den en passen dit in de praktijk toe. 

Waarom juist deze doelgroep?

Deze meiden zijn op de een of andere manier buiten de 

boot gevallen. Ze willen wel verder maar weten niet hoe. 

Wat is uniek?

De multidimensionale aanpak met aandacht voor sociale 

vaardigheden, sport en creativiteit. Ze krijgen vertrou-

wen van de begeleiders waardoor ze openlijk durven 

aan te geven waar ze moeite mee hebben. 

Hoe worden mensen bereikt?

Ze melden zichzelf aan of komen via Leerplicht, Jeugd-

zorg of het Leger des Heils. 

Iedereen een baan?

• Er hebben 66 meiden gebruik gemaakt van het tra-

ject, waarvan er zeventig procent is doorgestroomd 

naar een leerwerkplek of opleidingsplek, naar werk of 

naar aanvullende zorg. 

• Hierbinnen zijn mooie voorbeelden te noemen. Een 

meisje had een heel laag IQ maar was emotioneel 

gezien heel sterk. De andere meiden kwamen altijd bij 

haar met persoonlijke problemen. Nu heeft ze bege-

leid werk gevonden in de ouderenzorg. 

• Je ziet dat de meiden meer zelfvertrouwen hebben 

gekregen en weerbaarder zijn geworden. Ze komen in 

hun eigen kracht te staan en participeren weer in de 

samenleving.

Meiden met pit
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Tips

• Benader de meiden met onvoorwaardelijk 

vertrouwen. 

• Werk multidimensionaal. Pak thema’s op meerdere 

vlakken aan, juist ook in de praktische toepassing.  

En stimuleer ze met leuke activiteiten. 

• Wees flexibel. Een spreekuur tussen 9 en 10 op maan-

dagochtend werkt niet: ze moeten altijd bij je terecht 

kunnen. Wees begripvol (maar ook stimulerend en 

proactief) als het de meiden een keer niet lukt. Als 

iemand binnen het project langer de tijd nodig heeft, 

bied die ruimte dan ook.  

Samenwerkingspartners

Bedrijven t.b.v. leerwerkplaatsen en banen, gemeenten 

Almere en Lelystad, Bureau Jeugdzorg, ROC Flevoland, 

ROC Landstede, ROC van Amsterdam, Vitree, Triade, 

Leger des Heils, Dynamic Sports Lelystad, UWV, bewind-

voerende instanties. 

Wat kost dit?

v 15.000 per jaar per deelnemer. Berekend is dat iedere 

euro die wordt besteed in dit project, uiteindelijk een 

kostenbesparing van €15 oplevert (in zorg-, welzijns-, 

scholings- en justitiële trajecten). 

Projectleider Annematt  
Collot d’Escury

“Er zijn ontzettend veel mooie momenten te noemen. Het 

bezoek van de burgemeester is er een van. De meiden had-

den zelf vragen voorbereid en mochten die aan hem stel-

len. En andersom beantwoordden ze ook de (persoonlijke) 

vragen van de burgemeester. Ze deden echt hun best. Je 

kon zien hoe ze sterker geworden waren, heel mooi om te 

zien. Ook de catwalk die we gehouden hebben, was een 

mooi moment. De meiden hebben vaak een problemati-

sche relatie met hun lichaam, ze schamen zich ervoor. Uit-

eindelijk zijn ze toch de catwalk opgegaan in een mooie 

jurk terwijl iedereen kijkt. Wow! En het is natuurlijk ook 

altijd een mooi moment wanneer er iemand terugkomt 

om haar net behaalde diploma te laten zien.” 

Meer weten?

www.mindatwork.org, www.meidenmetpit.nl

http://www.meidenmetpit.nl
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Nieuwkomers en vluchtelingen in de regio Eindhoven, 

Tilburg en Breda kunnen deelnemen aan het project 

stagecarrousel. Via een stage doen ze werkervaring 

op. Daarna kunnen ze doorstromen naar een baan of 

opleiding. En dat gebeurt ook!

Project in het kort

Stagecarrousel is een project voor nieuwkomers en 

vluchtelingen. Ze krijgen een stageplek aangeboden 

om werkervaring op te doen. Tijdens de stage wordt de 

kandidaat begeleid, met aandacht voor de Nederlandse 

taal en basiswerknemerscompetenties. Aan het einde 

van dit traject kunnen deelnemers doorstromen naar de 

reguliere arbeidsmarkt of een opleiding. Inmiddels heb-

ben ook andere organisaties deze aanpak opgepakt. 

Waarom juist deze doelgroep?

De uitval bij re-integratietrajecten voor nieuwkomers 

en vluchtelingen is erg hoog. Na zes weken doet nog de 

helft mee, uiteindelijk blijven er twee over. We wilden 

een methodiek ontwikkelen om kandidaten duurzaam 

te begeleiden richting arbeid. 

Wat is uniek?

De doelgroep krijgt de ruimte om zich goed te 

oriënteren en te leren hoe zich aan te passen aan 

de nieuwe samenleving en werkomgeving. Vaak is 

er binnen dit soort projecten geen geld voor het 

voortraject, waardoor de uitval groot is. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via ons eigen netwerk, door groepsgewijze voorlichting 

en mond-tot-mond reclame. 

Iedereen een baan?

• In totaal hebben tachtig kandidaten meegedaan 

in de stagecarrousel. 45 hiervan hebben een stage 

gelopen. In totaal zijn 52 kandidaten doorgestroomd: 

naar een betaalde baan, opleiding, leerwerktraject of 

bemiddelingstraject. 

• Mensen krijgen de kans zich te ontplooien. Ze ervaren 

afstand tot de arbeidsmarkt, maar hebben nu weer 

mogelijkheden. 

Stagecarrousel
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• Mensen worden in de organisaties boventallig 

geplaatst. Toch hebben ze na hun stage het gevoel 

iets toegevoegd te hebben aan het bedrijf. Ook voor 

het bedrijf levert het veel op. Door de stagecarrousel 

vergroot de diversiteit van hun organisatie. 

Tips

• De voorbereidende fase is erg belangrijk. Voer deze in 

alle rust uit. Bereid de kandidaten goed voor op hun 

stage. Dit is doorslaggevend voor het succes van het 

verdere traject. 

• Ga uit van de kracht van de kandidaten, van hun 

passie. Als zij iets doen in lijn hiermee, gaat de rest 

vanzelf.

• Het vinden van werkgevers is lastig. Via een bij-

eenkomst voor zzp’ers in de HR is gevraagd of ze 

kandidaten binnen hun netwerk konden plaatsen. Zo 

is de projectleider in contact gekomen met de huidige 

werkgevers. 

Samenwerkingspartners

PSW, werkgevers.

Wat kost dit?

g 300.000. 

Projectleider Bas Schuiling

“Het is lastig om werkgevers zover te krijgen. We willen 

dat kandidaten daar als toegevoegde waarde aan de 

slag kunnen. Als het lukt, blijft het altijd spannend of 

kandidaten dit goede vertrouwen waar kunnen maken. 

Op twee keer na is het gelukkig altijd goed gegaan. 

Mooie momenten zijn het als je mensen binnen krijgt 

op plekken waar dit normaal niet zou lukken. Een 

kandidaat was al een paar jaar zonder succes aan het 

solliciteren. Hij was hoogopgeleid en wiskundige. Als hij 

binnen twee maanden niets zou vinden, zou hij worden 

uitgezet. Wij hebben hem toen bij de Lage Landen 

kunnen plaatsen. En zo zijn er meer voorbeelden te noe-

men. Wij openen deuren die anders voor de kandidaten 

dicht blijven.” 

Meer weten?

www.snvbrabantcentraal.nl

http://www.snvbrabantcentraal.nl
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Jongeren die voortijdig school dreigen te verlaten, krij-

gen via Talent voor Zorg en Techniek twee jaar lang een 

woning, coaching, garantie op school en een stageplek. 

Als ze daarna doorstuderen, mogen ze in de woning blij-

ven. Het effect? Driekwart haalt de eindstreep en heeft 

een startkwalificatie.

Project in het kort

Talent voor Zorg en Techniek is een project waarbij 

jongeren ondersteuning krijgen op het gebied van 

onderwijs, werk(ervaring), wonen en hun persoonlijke 

situatie. Alleen door een combinatie van deze vier te 

maken, kun je effectief zijn, is de gedachte. Jongeren 

krijgen een woonplek, coaching, garantie op scholing en 

een stageplek. Het traject duurt twee jaar. Als ze daarna 

doorstuderen, mogen ze in de woning blijven. Uitein-

delijk doel is dat zij een startkwalificatie krijgen en aan 

het werk gaan in de zorg of techniek. Maar als ze daar 

behoefte aan hebben, loopt de begeleiding door. 

Het concept heeft een zakelijk en een maatschappelijk 

belang: wat vraagt de arbeidsmarkt en wat biedt het 

onderwijs, met name het MBO? De projecten worden 

gedragen door de bedrijven die de jongeren een stage-

plaats aanbieden. 

Waarom juist deze doelgroep?

De projectleiders combineren een maatschappelijk en 

een economisch vraagstuk. Met hun project voorkomen 

ze schooluitval en versterken ze de instroom naar de 

arbeidsmarkt. Dit heeft een maatschappelijk belang, en 

het levert geld op. 

Wat is uniek?

De combinatie van werk, onderwijs, en wonen met 

coaching is uniek. 

Hoe worden mensen bereikt?

De meeste jongeren worden via docenten op school 

bereikt. Jongeren die al zijn uitgevallen, worden onder 

andere via jongerenwerkers bereikt. 

Iedereen een baan?

• 75 procent van de jongeren haalt de eindstreep en 

heeft een startkwalificatie. Hiervan stroomt een aan-

tal verder door naar een opleiding of werk.

• 25 procent verlaat het traject voortijdig. Zij vinden het 

te zwaar of hebben meer coaching nodig.

Talent voor Zorg en Techniek

Aanmoediging
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• Aan het traject in Utrecht en Amersfoort nemen 

nu ca. 40 tot 50 jongeren deel. In Rotterdam wordt 

gerekend op een groei naar uiteindelijk 200 jongeren, 

voor de projecten Talent voor Zorg, Talent voor Bouw 

en Techniek en Talent voor Sport. 

Tips

• Je hebt doorzettingsvermogen nodig, je moet er echt 

in geloven.

• Denk niet in kosten, maar in investeringen. Als je al-

leen het bedrag ziet, deins je er misschien voor terug, 

terwijl je ook moet zien wat je er op lange termijn 

voor terugkrijgt.

• Zie dat problemen bij de jongeren niet op school ont-

staan, maar vaak thuis.

• Leef je goed in in de arbeidsmarktsituatie. Bedrijven 

willen wel, maar dan moet er wel goed op elkaar 

ingespeeld worden.

• Richt je nadrukkelijk op coaching en niet op het geven 

van zorg en hulp. Als je eenmaal eenzijdig hulp ont-

vangt, is het heel moeilijk om daar weer uit te komen.

• Neem contact op met de projectleiders. 

Samenwerkingspartners

Utrecht/Amersfoort: SSH, Mitros, ROC Midden Neder-

land, MBO Utrecht, Axion Continu, SBWU, Sovee, de 

Alliantie, Vecht en IJssel, de Koperhorst.  

Rotterdam: Laurens, VolkerWessels, Albeda college, 

Woonbron, Woonstad Rotterdam, Flexus Jeugdplein. 

Wat kost dit?

Ca. d 7000 per jaar per jongere. 

Conceptontwikkelaar en 
projectleider Frank Köster

“Bij de opening van Talent voor Zorg zag je dat de 

jongeren niet konden geloven dat ze aandacht kregen 

en dat ze serieus genomen werden, dat ze niet afge-

schreven waren. Een ander mooi moment was toen een 

jongere van niveau 1 naar niveau 4 in de zorg ging. Dan 

weet je waar je het voor doet. Het is een leuke verassing 

dat we de Aanmoedigingsprijs gewonnen hebben. Wij 

hebben hierdoor veel publiciteit gekregen. Nog vorige 

week zijn wij uitgenodigd om ons initiatief op een grote 

bijeenkomst van de MBO Raad en VNG te presenteren.”

Meer weten?

www.ics-advies.nl, www.investeerintalent.nl

http://www.ics-advies.nl
http://www.investeerintalent.nl
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Het Eetlokaal is een sociale huiskamer waar dove jon-

geren een restaurant runnen en tegelijk een praktijk-

opleiding volgen. Zo blijven deze jongeren niet in een 

uitkering hangen maar maken ze onderdeel uit van de 

samenleving. 

Project in het kort

Het Eetlokaal is een laagdrempelig restaurant voor 

buurtbewoners. Mensen kunnen er voor weinig geld een 

daghap eten en deelnemen aan de koffieochtenden. Het 

Eetlokaal wordt gerund door dove jongeren. Negen jon-

geren volgen een tweejarig traject waarbij ze vier dagen 

in het Eetlokaal werken en een dag naar school gaan. 

Zonder de jongeren is er geen Eetlokaal. Zij staan in de 

keuken en doen de bediening, en er zijn twee opleiders 

aanwezig. Alle jongeren hebben een dagbestedingsin-

dicatie. Door het leerwerktraject bij het Eetlokaal wordt 

de stap van uitkering naar werk verkleind. De jongeren 

leren de vaardigheden van werken in een restaurant, de 

tijdsdruk en het afleveren van een product. Maar ze le-

ren ook te communiceren met horende mensen. Via het 

Eetlokaal wordt de afstand tussen de dove en niet dove 

mensen verkleind, maar worden ook de buurtbewoners 

onderling samengebracht. 

Waarom juist deze doelgroep?

Dove jongeren bevinden zich in een gesloten gemeen-

schap. Ze gaan naar een dovenschool en daarna naar 

een internaat in Groningen of Vught. Ze leven intern, 

hun vrienden zijn ook doof. Op hun 18e hebben ze 

in principe de kwaliteiten om regulier werk te doen. 

Maar dan komen ze in de horende wereld waarmee 

ze niet goed kunnen communiceren. Vaak zitten ze na 

een half jaar alweer thuis, blowen ze en hebben ze een 

Wajong-uitkering. 

Wat is uniek?

Dit is de enige plek in Nederland waar dove jongeren 

een praktijkopleiding kunnen volgen. 

Het huiskamerconcept is eveneens bijzonder: buurtbe-

woners kunnen bij elkaar aanschuiven en met elkaar in 

contact komen. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via scholen en sociale media. 

Het Eetlokaal 
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Iedereen een baan?

Er werken negen jongeren in het restaurant. Zij stromen 

pas over twee jaar uit, dan kan meer gezegd worden 

over concrete resultaten. Wel zie je nu al bij de jonge-

ren een grote persoonlijke groei. Een mooi voorbeeld is 

een jongen die foute vrienden had, veel blowde en niet 

gemotiveerd kon worden. Nadat hij in het Eetlokaal is 

gekomen, voelt hij zich verantwoordelijk, is hij altijd op 

tijd en ontzettend enthousiast. Hij werkt nu ook in de 

keuken van Artis waar iedereen heel blij met hem is en 

een manier gevonden heeft om met hem te communice-

ren. Deze jongen kon de handvatten niet vinden, maar 

zijn omslag bij het Eetlokaal is het voorbeeld dat het 

wel kan met deze jongeren. 

Tips

• Alles begint met passie. Werk heel hard en doe je best 

om er iets van te maken, daar begint alles. 

• Weet goed wie je doelgroep is en wat je wilt berei-

ken. Het is verleidelijk, maar iedereen helpen kan niet. 

• Heb geduld, dat is echt noodzakelijk met deze 

doelgroep.

Samenwerkingspartners

Elthetokerk, buurtwinkels, bier- en wijnleveranciers.

Wat kost dit?
 

Philadelphia is verantwoordelijk voor de financiering 

van de leerlingen en de kerk voor de omzet van het 

restaurant. Het streven is quitte draaien. 

Beheerder Zoë Homburg

“De kleine succesverhalen die we meemaken bij de 

jongeren zijn leuk om te zien. Zo was een jongen bij ons 

ontzettend gedemotiveerd. We hebben hem duidelijke 

en strakke regels gegeven, maar ook erg gestimuleerd 

om iedere dag weer te komen. Nu is hij heel gemotiveerd 

en enthousiast, echt de clown van de groep. Hij heeft een 

doel voor ogen en is druk bezig met zijn opleiding. Het is 

mooi om te zien dat er in vier maanden zo’n omslag plaats 

kon vinden. Dit is voor ons de reden om het te doen. Het is 

ook de kracht van het Eetlokaal: hier wordt gewerkt, maar 

er mogen ook fouten gemaakt worden.”

Meer weten?

www.eetlokaallt.nl

http://www.eetlokaallt.nl
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Een opleiding met baangarantie. Dat biedt re-integratie-

bedrijf Werkmans met het leerwerktraject Test Engi-

neers. Wajongeren met autisme kunnen na een oplei-

ding aan de slag bij Philips. Met uitstekende resultaten, 

zo blijkt uit een meting van de GGZ. 

Project in het kort

In het leerwerktraject Test Engineers volgen tien Wa-

jongeren met autisme een opleiding. Daarna gaan ze 

aan de slag bij Philips als test engineer. De opleiding 

duurt drie tot vier maanden. Hierin doen ze vakinhou-

delijke kennis op, maar krijgen ze ook mindfulness om 

stress te verminderen, en sollicitatietrainingen. Verder 

kunnen ze ervaringen uitwisselen over de zaken waar 

ze in werksituaties tegenaan lopen. Ze doen werker-

varing op bij Philips. Na het traject hebben de deelne-

mers één tot anderhalf jaar werkervaring als test engi-

neer. Ze weten wat hun vaardigheden en competenties 

zijn, hebben een diploma en zijn toegerust om binnen 

Philips of een ander bedrijf aan de slag te gaan. 

Waarom juist deze doelgroep?

Werk in de IT past vaak bij mensen met autisme. In de 

praktijk heeft zo’n 25 procent er affiniteit mee. Men-

sen met autisme zijn intelligent en hebben veel in hun 

mars. Zij zijn vakinhoudelijk vaak erg goed, maar ze 

zijn er minder goed in om hun kwaliteiten duidelijk te 

maken. Deze werknemers spreken werkgevers niet snel 

aan. Via dit project krijgen ze een kans om betaald 

werk te gaan doen. 

Wat is uniek?
 

Dit project biedt niet alleen een opleiding maar ook 

baangarantie. Dat maakt het project uniek. Ze kunnen 

één tot anderhalf jaar aan de slag bij Philips. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via het UWV, gemeenten, GGZ’s, MEE, werkgevers. 

Iedereen een baan?

• De tien deelnemers uit het eerste traject zijn doorge-

stroomd. Eén is nu nog werkzaam bij Philips, één is 

een vervolgopleiding gaan doen, één is uitgevallen 

wegens ziekte, de rest is nu werkzaam in een ICT-

functie bij andere bedrijven. 

• In totaal hebben vijftig mensen een baan gevonden 

als test engineer of softwaretester. Naast Philips 

bieden andere bedrijven ook werkplekken aan de 

deelnemers aan.  

Test Engineers bij Philips

Genomineerd
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• Het traject is positief gebleken voor eventuele 

stress- of angstgevoelens bij de deelnemers: deze zijn 

afgenomen. 

• Het werken is belangrijk voor de deelnemers. Het 

biedt structuur, houvast en ze worden aangesproken 

op de punten waar ze goed in zijn. De GGZ is enthou-

siast over deze resultaten.  

Tips

• Laat bedrijven zien dat het werken met mensen met 

autisme veel voordelen oplevert. 

• Benader ook grote bedrijven, zij hebben vaak meer 

mogelijkheden om hen in dienst te nemen. 

Samenwerkingspartners

Philips, Reovict, UWV. 

Wat kost dit?

De deelnemers hebben een Wajonguitkering waardoor 

de werkgever aanspraak kan maken op allerlei kortin-

gen en subsidies wanneer ze in dienst komen. Omdat de 

deelnemers baangarantie krijgen, financiert het UWV de 

opleiding. 

Projectleider Leo Beekmans

“Bedrijven denken vaak niet in mogelijkheden. Ze 

denken dat het lastig is. Terwijl het om een groep 

mensen gaat met mogelijkheden en kwaliteiten, men-

sen die super gemotiveerd zijn om te gaan werken. 

Wij proberen hen dit te laten zien, maar dit kost veel 

tijd. We benaderen alle bedrijven individueel, met de 

vraag of ze met ons mee willen denken. We hebben nu 

een cursus ontwikkeld voor bedrijven waarin ze kennis 

kunnen maken met de Wajongers en ook de positieve 

kanten kunnen zien. Mooi om te zien is dat de deel-

nemers weer een baan hebben. Ze staan gelukkiger in 

het leven, komen weer in hun kracht en ze zien het 

glas als halfvol.” 

Meer weten?

www.werkmans.nl
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Je zal maar jong zijn en een ziekte of beperking hebben. 

Dan heb je geen tijd of puf voor een bijbaantje. Dus hoe 

zorg je dat je zonder ervaring toch aan een baan komt? 

Non profit uitzendbureau Emma at Work helpt jongeren 

hierbij. 

Project in het kort

Emma at Work is het enige uitzendbureau in Nederland 

voor jongeren met een ziekte of lichamelijke beperking. 

Emma at Work helpt deze jongeren aan een baan. Een 

consultant doet een uitgebreide intake en vervolgens 

beginnen ze met hun werk. Desgewenst is er een job-

coach of vrijwillige mentor om hen te ondersteunen. Via 

Emma at Work worden ze geholpen om hun beperking 

te combineren met werk. Zodat ze tijdens een sollicita-

tie tegen een werkgever kunnen zeggen: ‘Ik heb een 

chronische ziekte, maar ik ken m’n lichaam heel goed. 

Ik weet precies wat ik wel en niet kan’. Emma at Work 

richt zich op de provincies Noord Holland, Zuid Holland 

en Utrecht. 

Waarom juist deze doelgroep?

Deze jongeren hebben een achterstand op de arbeids-

markt vergeleken met leeftijdsgenoten. Dat komt 

meestal door ziekenhuisbezoeken en door vermoeid-

heid. Hierdoor hebben ze geen bijbaantjes op hun cv 

staan. Emma at Work richt zich op deze groep jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar om te voorkomen dat ze in de 

bijstand terecht komen. 

Wat is uniek?

Dit is de enige organisatie die zich op deze doelgroep 

richt. Er zijn meerdere projecten voor Wajongeren, maar 

die zijn 20+. Emma at Work is er voor jongeren vanaf 15 

jaar. Die komen lang niet altijd de Wajong in, maar heb-

ben wel een stimulans nodig. 

Hoe worden mensen bereikt?

Jongeren en hun (groot)ouders worden bereikt via social 

media, acties, bezoeken aan revalidatiecentra, zieken-

huizen, jongerendagen van patiëntenverenigingen en 

door publiciteit in kranten en tijdschriften. 

Emma at Work

Genomineerd
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Iedereen een baan?

In zes jaar tijd zijn ongeveer honderd jongeren aan een 

baan geholpen. Die banen zijn heel divers: bijbanen, 

vakantiebanen of een vaste baan, in diverse branches. 

Tip

Houd de visie vast waarmee je je project of stichting des-

tijds begonnen bent. In de loop van de jaren ontmoet je 

(financiële) drempels, die het verleidelijk maken om je 

koers te wijzigen. Houd dus je passie overeind en zorg 

dat het werkt, ondanks eventuele moeilijkheden. 

Samenwerkingspartners

De academische kinderziekenhuizen in Nederland, het 

AMC en UMCU, Stichting Team Unlimited, Tempo-Team. 

Diverse subsidiegevers en circa 150 bedrijven. 

Wat kost dit?

€ 2.500 per plaatsing van een jongere.

Projectleider Marlies van Hilten

“Het is mooi om te zien hoeveel zelfvertrouwen de 

jongeren door het werk krijgen en hoe dit hun zelf-

redzaamheid vergroot. Bij binnenkomst geven ze je bij 

wijze van spreken een slap handje en hebben ze een 

gebogen rug. Maar ze gaan de deur weer uit met een 

stevige handdruk, een goed cv en recht op. Mooi was 

ook dat een jongere ons kwam vertellen dat hij nu 

een vaste baan heeft. Wij bieden ze net even dat zetje 

dat ze nodig hebben, om ervaring op te doen op de 

arbeidsmarkt.”  

Meer weten?

www.emma-at-work.nl

http://www.emma-at-work.nl


* * *  64  Werken aan economische participatie

In Tilburg kunnen vrouwen hun technische vaardighe-

den vergroten via een kluscursus. De cursus blijkt aan-

trekkelijk voor vrouwen die niet meer in het arbeidspro-

ces zitten. Ze ontmoeten anderen en soms vinden ze een 

betaalde baan. 

Project in het kort

Het leer-werkproject Feniks-De Twern biedt een kluscur-

sus voor vrouwen in Tilburg. Het gaat om huis-, tuin-, en 

keukenklussen als verven, boren, zagen, fietsreparaties, 

lampen ophangen, stopcontacten vervangen en tuin-

werkzaamheden. Op deze manier doen vrouwen meer 

technische vaardigheden op. Daarnaast verkleint dit 

project hun afstand tot de arbeidsmarkt. Vrouwen leren 

weer opnieuw kijken naar zichzelf en hun omgeving. Ze 

krijgen meer zelfvertrouwen. Ook positief is dat ze an-

dere vrouwen ontmoeten bij de cursus en met hen leren 

samenwerken. De cursus duurt twaalf werken, met twee 

bijeenkomsten per week. 

Waarom juist deze doelgroep?

Deze vrouwen zitten niet meer in het arbeidsproces en 

hebben bagage. Door mee te doen aan de kluscursus, 

komen ze weer een stapje dichterbij naar werk. 

Wat is uniek?

Leer-werkprojecten voor vrouwen richten zich vaak op 

typische vrouwenwerkzaamheden die niet alle vrouwen 

aanspreekt. Het technische aspect van deze cursus is 

uniek. De samenwerking met Feniks maakt dat vrou-

wen ook aanspraak kunnen maken op andere diensten, 

bijvoorbeeld schuldhulpverlening. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via advertenties, folders, mond-tot-mondreclame, social 

media. 

Iedereen een baan?

Er is één ronde met zes deelneemsters geweest, de 

tweede ronde loopt nog. Vrouwen uit de eerste ronde 

zijn op verschillende manieren doorgestroomd. Een aan-

tal heeft een betaalde baan gekregen en anderen zijn 

vrijwilligerswerk gaan doen. 

Leren klussen via Feniks-De Twern
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Tips

• Begin gewoon, en leer onderweg. Probeer het van te 

voren niet te veel uit te denken. 

• Gebruik je eigen krachten. Feniks heeft veel kennis in 

het ondersteunen van vrouwen. De Twern is een wel-

zijnsorganisatie die de wijk goed kent. Deze kennis is 

gebundeld. 

Samenwerkingspartners

Feniks, Contour De Twern, woningbouwvereniging 

Tiwos. 

Wat kost dit?

Personele inzet van 12 uur per week.

Projectleider Rien van Breda

“Het is mooi om te zien hoe de vrouwen groeien. Er 

kwam bijvoorbeeld een vrouw bij ons die borderline 

heeft en al drie jaar niet buiten was geweest. Het was 

iedere keer de vraag of ze zou komen, en in ieder geval 

kwam ze alleen voor het technische gedeelte en sloeg ze 

het sociale over. Zij is nu zo gegroeid dat ze werk doet 

in een verzorgingstehuis voor dementerende oude-

ren. Dat is ook de kracht van het project. Zij kon deze 

vooruitgang maken doordat ze werk kon doen dat haar 

sterke punten benadrukte. De vrouwen komen voor 

technische vaardigheden, maar groeien ook op andere 

vlakken.”

Meer weten?

www.contourdetwern.nl

http://www.contourdetwern.nl
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42 jongeren met een lichamelijke beperking zijn in Rotter-

dam begeleid naar werk. Bijzonder: ze krijgen begeleiding 

aangeboden waarin revalidatie en re-integratie geïnte-

greerd zijn. 28 deelnemers hebben inmiddels een baan. 

Project in het kort

TraJect is een programma om jongeren (16-25 jaar) met 

een beperking te begeleiden naar werk. Aan de pilot 

in Rotterdam hebben twaalf jongeren meegedaan. 

Inmiddels wordt de interventie ook geïmplementeerd 

in Den Haag, Leiden en Amsterdam. Tevens wordt er 

een effectenstudie uitgevoerd. De jongeren krijgen een 

groepsprogramma van zes bijeenkomsten. Elke keer 

komt een ander thema aan bod. Jongeren leren wat hun 

mogelijkheden zijn en wat zij zelf graag willen bereiken. 

Ze krijgen sollicitatietrainingen, ontmoeten gastsprekers 

en ervaringsdeskundigen, er is een informatiemarkt 

en jongeren krijgen les over de wet- en regelgeving 

rondom werk en handicap. 

Waarom juist deze doelgroep?

Jongeren met een lichamelijke beperking vinden het 

vaak lastig om een baan te vinden. Zij weten vaak niet 

waar hun kwaliteiten liggen en wat ze graag zouden 

willen. Ook weten ze niet wat hun rechten zijn. Bijvoor-

beeld als ze solliciteren naar een baan op een moeilijk 

bereikbare locatie, wat zijn dan hun rechten en hoe pak-

ken ze dit aan? Daarnaast hebben de jongeren vaak een 

laag zelfvertrouwen. Door dit programma worden ze 

zelfverzekerder en staan ze sterker in hun schoenen.  

Wat is uniek?

De combinatie tussen re-integratie en revalidatie is 

uniek aan dit project. De groepsbijeenkomsten en indivi-

duele begeleiding worden door zowel een jobcoach als 

een ergotherapeut gegeven. Bij andere re-integratietra-

jecten wordt dit vaak gescheiden. 

Ook uniek is de samenwerking tussen de beroepsprak-

tijk (revalidatie en re-integratie) en het kenniscentrum 

(onderzoek). Beiden vullen elkaar goed aan. 

Hoe worden mensen bereikt?

Via revalidatieartsen, het UWV, MEE en het 

Wajong-café.

Iedereen een baan?

Acht van de twaalf jongeren die aan de pilot hebben 

meegedaan werken nu. Vier jongeren doen betaald werk, 

vier doen vrijwilligerswerk. Na een jaar is dat verschoven 

TraJect: aan het werk?!

Aanmoediging
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naar zeven jongeren die betaald werk doen. Er is weinig 

terugval. Ook nadat jongeren met het project stoppen, 

blijven ze aan het werk. Inmiddels zijn de gegevens van 

alle groepen uit Rotterdam beschikbaar. In totaal hebben 

42 jongeren meegedaan. 28 van hen hebben nu werk. 

Behalve arbeidsparticipatie zijn jongeren op andere vlak-

ken ook zelfstandiger geworden. Ze zijn gemotiveerd om 

problemen zelf op te pakken. Vervoer of hulp bij douchen 

en aankleden wordt nu door henzelf geregeld.

Tips

• Samenwerking is erg belangrijk. Zorg dat je verschil-

lende deskundigen bij elkaar hebt die elkaar kunnen 

aanvullen.

• Wees enthousiast. Zoiets starten is een hele klus, en 

het scheelt als je het samen kunt doen met andere 

mensen die er voor willen gaan en positief zijn. 

• Zie de mogelijkheden en kansen, laat je niet tegen-

houden door belemmeringen.

Samenwerkingspartners

Kenniscentrum Zorginnovatie, Erasmus MC revalidatie-

afdeling jongvolwassenen, Rijnland revalidatieafdeling, 

Bureau Volzien, UWV, Sofia revalidatieziekenhuis Den 

Haag, Reade, Jobstap, Compaan, Johanna Kinderfonds, 

Stichting Kinderrevalidatie, Adriaan Stichting, VSB 

Fonds, Raak Fonds. 

Wat kost dit?
 

Het opzetten en ontwikkelen van de pilot heeft on-

geveer een ton gekost. Wanneer de interventie wordt 

geïmplementeerd in een revalidatiecentrum kost dit on-

geveer € 4000. Als het eenmaal loopt, kun je aanspraak 

maken op vergoeding vanuit de zorgverzekering van de 

jongeren en op subsidies vanuit het UWV. 

Projectleider Joan Verhoef en 
Marjolein Bal

“We zijn allemaal erg enthousiast met dit project 

begonnen. De werving van de deelnemers duurde wat 

langer dan gepland. Maar het was mooi om de eerste 

groep na een jaar te zien, en te horen hoe het werk hen 

beviel. Ze waren allemaal erg enthousiast en het ging 

goed met ze. Terwijl ze sceptisch begonnen: ze hadden 

al meerdere trajecten zonder succes doorlopen. Volgens 

hen maakten wij echter waar wat we beloofd hadden. 

Zulke reacties, daar doe je het als organisatie voor. Ook 

de sollicitatietrainingen waren leuk om mee te maken. 

De jongeren hebben zo’n groei meegemaakt en deden 

de oefengesprekken nu met veel meer zelfvertrouwen.”

Meer weten?

www.zorginnovatie.hr.nl

http://www.zorginnovatie.hr.nl
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Thema
Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan! 

Dat was het motto van de Movisie Participatieprijs 2012. 

Wordt er vernieuwend gewerkt aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt? Zijn er projecten die zich succesvol 

richten op zowel de toeleiding en activering naar werk 

als op het krijgen van een baan? En wat levert dat dan 

concreet op? Wat zijn eigenlijk de beste kansen voor 

een plek op de arbeidsmarkt?

Juryleden
De jury van de Movisie Participatieprijs 2012 bestond uit: 

• Jetta Klijnsma (voorzitter jury, (destijds) Tweede Ka-

merlid PvdA)

• Anne-Rose Abendanon (programmamanager Intercul-

turalisatie Cordaan)

• René Paas (voorzitter Divosa)

• Jaap Smit (voorzitter CNV)

• Simone Kortbeek (directie Movisie)

83 inzendingen 
Er zijn 83 projecten ingediend voor de Movisie Parti-

cipatieprijs. De jury spreekt haar waardering uit voor 

het grote aantal projecten dat aandacht besteedt aan 

de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, 

projecten waarin de talenten vooropstaan en niet de be-

perkingen. Het is goed te zien dat veel projecten samen 

met de doelgroep zijn opgezet en ontwikkeld. De door 

de jury genomineerde projecten hebben met elkaar 

gemeen dat ze allen vernieuwend zijn aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt. 

De projecten die buiten de selectie zijn gevallen zijn: 

trainingen, empowermenttrajecten en participatie in het 

algemeen. Ook projecten die niet direct tot werk leiden 

of die nog in de startfase zijn, zijn niet meegenomen.

Aanmoediging
De jury spreekt extra waardering uit voor drie projecten. 

Het zijn goede voorbeelden die navolging verdienen: 

1.  Talent voor Zorg/Techniek (ICS-Advies, Leiden) is een 

bijzonder woon-leer-werktraject. Jongeren krijgen 

woonruimte, in combinatie met een stageplaats 

en werk in de zorg en wellness-sector. Ze volgen 

een opleiding bij een ROC. Talent voor Zorg speelt 

in op de grote vraag naar nieuwe arbeidskrachten 

en draagt tegelijk bij aan het terugdringen van de 

schooluitval en de jeugdwerkloosheid onder jongeren 

in Transwijk en Kanaleneiland in Utrecht. Het project 

voorkomt dat risicojongeren uitvallen door problemen 

met hun woonsituatie, sociaal netwerk of schulden. 

Het is een traject, dat jongeren daadwerkelijk 

perspectief biedt.

Uit het juryrapport
Movisie Participatieprijs 2012
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2.  DoorDeWijks (Stichting DoorDeWijks, Rotterdam) 

is een innovatief project vanwege het creëren van 

nieuwe werkgelegenheid in de wijk. DoorDeWijks 

staat voor betaalbare hulp binnen de wijk. Dit levert 

werkgelegenheid op en biedt hulp aan diegene die 

wel wat ondersteuning of gezelschap kan gebruiken, 

ook zonder indicatie. Daarmee snijdt het mes aan 

twee kanten: het project bevordert de sociale 

cohesie in de wijk. Tevens kan het een effectieve 

manier zijn om vraag- en aanbodverlegenheid te 

doorbreken. Daarnaast is het een lichte vorm van 

marktondersteuning. Bovendien is het een initiatief 

van de bewoners zelf. 

3.  TraJect (Kenniscentrum Zorginnovatie in Rotter-

dam) is een origineel project omdat het aandacht 

vestigt op de arbeidsparticipatie van jongeren met 

een chronische aandoening binnen revalidatiecen-

tra. Bijzonder is de inzet van de deskundigheid van 

professionals uit zowel de revalidatie als de re-inte-

gratie (ergotherapeut en jobcoach). De interventie is 

baanbrekend en overdraagbaar. TraJect is ontwikkeld 

in samenwerking met de praktijk en de doelgroep. 

De combinatie van een groepsprogramma en indivi-

duele begeleiding blijkt effectief en motiverend. Het 

groepsprogramma wordt door deelnemers als zeer 

waardevol beschouwd. 

Eervolle vermeldingen
De jury geeft twee eervolle vermeldingen:

1. Participatiecoaches: Meedoen, dat doe je zelf! 

(Gemeente Arnhem, cluster Publieke Dienstverlening, 

Arnhem) is een succesvol project omdat de coaches 

persoonlijk de wijk ingaan en hun eigen methodiek en 

instrumentarium hebben ontwikkeld. Zij betrekken zo-

wel de bewoners als hun omgeving en het professionele 

netwerk bij de aanpak. Bewoners hebben vaak stappen 

gezet op de participatieladder die hun eigen verwach-

tingen en die van hun omgeving overtroffen. In cijfers: 

504 mensen zijn begeleid naar een vorm van participa-

tie, 270 mensen zijn aan het werk gegaan, een eigen 

zaak begonnen of terug gegaan naar school. 42 procent 

van de trajecten is binnen een jaar afgerond.

2. Auti Talent (Auti Talent BV, Bunschoten) is een bijzon-

der bedrijf omdat men alleen mensen met autisme in 

dienst heeft. Auti Talent levert kwalitatief hoogstaand 

werk als de werkomgeving autismevriendelijk is en als 

er goede begeleiding is. De dienstverlening is gericht 

op digitalisering en administratie. De nadruk ligt op 

talenten van mensen met autisme: oog voor detail en 

een nauwgezette manier van werken. Auti Talent heeft 

voor ruim zestig opdrachtgevers projecten uitgevoerd. 

Ze hebben 25 medewerkers in dienst en verschillende 

medewerkers aan werk geholpen. 
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Drie genomineerde projecten 

Dutch Career Cup (Stichting Life Goals, Zeist)

Jurylid René Paas: “Waar zou je voetbalclubs allemaal 

voor kunnen gebruiken? Er zijn een heleboel mensen 

niet van sport houden, maar er zijn er nog veel meer die 

voetbal fantastisch vinden. En het mooie van de Dutch 

Career Cup is dat ze voetbalclubs op een heel andere 

manier hebben gebruikt, namelijk om driehonderd 

Wajongers via de voetbalvelden actief te krijgen. In 

heel Nederland hebben clubs meegedaan. Er is gevoet-

bald met mensen die een handicap hebben en met 

mensen die geen handicap hebben. Het resultaat mag 

er zijn: 150 Wajongers zijn via het voetbalveld aan het 

werk gekomen. Ze denken zelf dat het groter kan, wij 

denken ook dat het groter kan. Want er zijn nog veel 

meer voetbalclubs en andere sporten die je op dezelfde 

manier kan benutten. Hier hebben sporters in Nederland 
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laten zien waar ze heel goed in zijn: samen iets organi-

seren waar iedereen positieve energie van krijgt. Ja, dat 

vinden wij een nominatie waard.”

• Sport inzetten voor arbeidsbemiddeling is innovatief 

en effectief: dat verloopt via een geïntegreerd voet-

baltraject en re-integratietraject.

• De groepsaanpak via sport zorgt voor een stimule-

rende leeromgeving: in de gemixte teams is zowel 

aandacht voor jongens als meisjes.

• Het project maakt gebruik van sportverenigingen: 

voetbalverenigingen zijn de grootste vrijwilligersorga-

nisaties in het land.

• 300 Wajongers zijn actief, waarvan 150 echt aan het 

werk zijn.

• Het programma draagt bij aan positieve beeldvorming 

over Wajongers.

• Het landelijk programma is in 2012 opengesteld voor 

gemeenten, zodat ook andere kwetsbare groepen 

mee kunnen doen, in het kader van de Wet werken 

naar vermogen.

Bissmiss School (Importante, projectbureau voor 

de vrouwelijke ambitie, Den Haag)

Jurylid Anne Rose Abendanon: “De jury heeft het project 

Bissmiss genomineerd omdat dit project als geen ander 

laat zien dat vrouwen vanuit hun situatie vaak onder zeer 

moeilijke omstandigheden toch proberen het beste van 

hun leven te maken. Het zijn vrouwen die dromen hebben. 

Wat Bissmiss meegeeft, is dat steuntje in de rug om die 

dromen waar te kunnen maken. Een heel belangrijk aspect 

is het coachen en de nazorg die vrouwen geboden wordt, 

een garantie om het project duurzaam voort te zetten.”

• Talenten en dromen van vrouwen worden omgezet in 

ondernemerschap. 

• Het is een groep vrouwen die financieel kwetsbaar is, 

op weg naar financiële zelfstandigheid. 

• In het project is aandacht voor individuele coaching 

en nazorg.

• Gender en etniciteit staan op de agenda in het onder-

nemerschap: vrouwen met een migrantenafkomst zijn 

kansrijke ondernemers.

• ROC biedt een training voor vrouwelijke onderne-

mers, de Kamer van Koophandel biedt een leergang 

vrouwelijk ondernemerschap. 

• Het project laat zien dat daadkracht in zelfstandig 

ondernemerschap een uitstekende weg kan zijn naar 

economische zelfstandigheid.

 

Leerwerktraject Test Engineers (Philips, Reovict, 

UWV en Werkmans, Eindhoven)

Jurylid Jaap Smit: “De jury heeft besloten het 

leerwerktraject Test Engineers bij Philips te nomineren. 

Het is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zijn 

eigen verantwoordelijkheid neemt als het gaat om 

mensen met een arbeidshandicap. In dit geval gaat 

het erom mensen met autisme een kans te geven op 

de arbeidsmarkt. Het is een leerwerktraject dat de 

deelnemers perspectief biedt op een gewone baan. 

Bij een aantal deelnemers is dat ook gelukt. Het 

uitgangspunt is datgene wat mensen kunnen, dus niet 

hun handicap of belemmeringen. Het is een project 

dat je kort kunt samenvatten met ‘niet lullen, maar 

poetsen’, we maken er werk van. Daar gaat het in deze 

tijd zeer om. Daarom heeft de jury het project bij Philips 

genomineerd.”



Philips als werkgever staat open voor de talenten 

van mensen met autisme en is gemotiveerd om deze 

‘nieuwe’ werknemers een kans te geven. 

• De directe collega’s staan open voor tips en begelei-

ding van de begeleidende partijen. 

Na het leerwerktraject bij Philips is er een baangarantie.

• In de bedrijfscultuur is positieve aandacht in de pauze 

en tijdens personeelsfeestjes: wat hebben deze jonge-

ren nodig om erbij te horen?

• De afdeling is na de komst van twee nieuwe collega’s 

met autisme meer gestructureerd en efficiënter gaan 

werken. 

• De GGZ heeft deze groep van tien Wajongers vanaf 

het begin gevolgd. Werken heeft een veel positiever 

effect op hun welbevinden dan een behandeling 

vanuit de GGZ.

De winnaar

De winnaar van de Movisie Participatieprijs 2012 

is: Dutch Career Cup

De jury is onder de indruk van de wijze waarop sport 

wordt ingezet voor arbeidsbemiddeling. Dit is het ei 

van Columbus! Het project stimuleert jongeren met een 

beperking om actief mee te doen en dat resulteert in de 

beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt. De jury 

prijst de reikwijdte van het project: landelijk bekende 

voetbalclubs doen mee, maar ook lokale voetbalclubs 

hebben voor veel jongeren een positieve uitstraling. De 

jury vindt het waardevol dat door de inzet van maat-

schappelijke organisaties - sportverenigingen - deelne-

mers worden aangespoord om mee te doen. Zelfred-

zaamheid en nieuwe sociale netwerken ontstaan voor 

de Wajongers. De jury roemt de actieve inbreng van de 

vrijwilligers. Voetbalverenigingen zijn de grootste vrij-

willigersorganisaties in ons land. Het enthousiasme van 

de organisatoren doet een nieuwe dynamiek in sociale 

contacten ontstaan. De groepsaanpak via sport zorgt 

voor een stimulerende omgeving waarin deelnemers van 

elkaar leren en zich aan elkaar optrekken. Tot slot waar-

deert de jury de olievlekwerking. Het tweede seizoen is 

gestart in 2012 en opengesteld voor gemeenten, zodat 

zij ook mensen kunnen stimuleren om mee te doen, in 

het kader van de Wet werken naar vermogen.



Movisie is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 

sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale 

zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. 

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.



“Als u dit boekje doorleest, zult u merken dat de groep mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt erg divers is. Ook zijn deze mensen sterk. Ze hebben weliswaar een 

zetje in de goede richting nodig, maar bloeien vervolgens op en zijn van grote waarde 

voor onze samenleving”, schrijft Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in ‘Werken aan economische participatie’.

‘Wat is de succesvolle, effectieve aanpak om meer mensen kansen te geven op de 

arbeidsmarkt?’ De eerste editie van de Movisie Participatieprijs leverde tientallen 

vernieuwende inzendingen op. Bijzondere projecten die impliciet of expliciet kijken 

naar wat mensen wél kunnen, en niet naar wat ze niet kunnen. Of zoals een inzender 

het verwoordde: ‘Alles wat je aandacht geeft groeit. Als je focust op problemen vind je 

meer problemen. Als je focust op succes vind en creëer je meer succes’. 

Winnaar van de prijs werd Dutch Career Cup, een project dat voetbal inzet voor 

arbeidsbemiddeling. Volgens de jury ‘het ei van Columbus’! ‘Werken aan economische 

participatie’ beschrijft dit project en 28 andere inzendingen. Bevlogen professionals, 

vrijwilligers, bedrijven en gemeenten, laat u inspireren door deze best practices en 

maak ook voor de kwetsbare mensen om u heen de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner.
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