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VOORWOORD
Mayhar Zarrinphaker

2021 was voor Stichting Werkshop een even succesvol als intens jaar dat ondanks
Corona stond in het teken van uitbreiding, verdieping en professionalisering. 
Eerst de uitbreiding: we zijn pilots en projecten gestart op nieuwe locaties buiten ons
vertrouwde domein van Drechtsteden, Hoeksche Waard en Rijnmond. We
beschouwen dit geografisch gebied nog steeds als onze basis, maar we willen onze
kennis en ervaring ook in andere regio’s beschikbaar maken.

Ten tweede hebben onze diensten uitgebreid. Naast activering, re-integratie,
talentontwikkeling en jobcoaching, hebben we ook meer ervaring opgedaan en
nieuwe expertise ontwikkeld over inburgering. Ook hebben we masterclasses
ontwikkeld op het gebied van Nieuwe Wet Inburgering, Open Hiring,
cultuursensitiviteit en re-integratie van ex-gedetineerden. 

Ten derde hebben we geïnvesteerd in samenwerking met kennispartners zoals
hogescholen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten en universiteiten. Het doel van die
samenwerking is om onze werkwijze te laten toetsen en om met de scherpe blik van
deze kennispartners onze methode aan te scherpen en te verbeteren. 

We vinden het ook belangrijk om studenten (mbo, hbo en wo) de kans te geven om
kennis en ervaring op te doen in het veld van social work, jobcoaching en het
ondersteunen van de inburgering. Bovendien doet het de Werkshop goed om de
kiene blik van dit talent in huis te hebben. Om die reden werken we samen met
diverse ROCs, hogescholen en universiteiten. 
Door al onze nieuwe diensten en activiteiten en samenwerkingen, is onze stichting
gegroeid van 15 medewerkers naar 28. 

Deze groei heeft gevolgen voor de manier waarop wij ons organiseren en ook voor de
governance van onze stichting. We hebben ingezet op verdere professionalisering
om de kwaliteit van onze organisatie te blijven garanderen, juist ook in dit
groeiproces. 
Onze stichting is precies zo goed als de medewerkers zijn. Als directeur bestuurder
ben ik ongelofelijk trots op onze collega’s. Hun inzet, kennis, ervaring en
professionele betrokkenheid maken onze stichting een organisatie die wordt
gewaardeerd door de kandidaten, de partners en opdrachtgevers.

Voor 2022 staat naast de bestendiging van onze aanpak nog meer nieuws op de
agenda, dus houd onze socials in de gaten!

Maar bovenal blijven we invulling geven aan het motto dat wij al zeven jaar voeren:
Wij gaan door waar anderen stoppen.
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STICHTING WERKSHOP 
Sinds 2014

Talenkennis: ons team telt een kleine 50 medewerkers (inclusief stagiaires). We
tellen zo’n 19 nationaliteiten en we spreken met elkaar 17 talen. Deze talenkennis
is belangrijk in het leggen van contact en het bouwen aan vertrouwen.
Jong talent en ervaren rotten in ons team: ons team is zeer divers wat betreft
leeftijd. We hebben ervaren dat het voor sommige doelgroepen, bijvoorbeeld
jonge statushouders en voortijdig schoolverlaters, belangrijk is om jonge,
dynamische medewerkers in dienst te hebben. Naast de medewerkers zijn er
altijd studenten (MBO en HBO) die langdurig stage lopen bij ons. Deze groep van
jonge medewerkers en stagiaires brengen hun eigen netwerk mee en zij dragen
bij aan de laagdrempeligheid waarmee we onze kandidaten benaderen. Maar er
moet balans zijn. Er werken ook collega’s met langere werkervaring en
levensbagage. Door deze mix is het gemakkelijker om een kandidaat te matchen
met een medewerker van De Werkshop.
Rolmodellen en ervaringsdeskundigheid: in ons team is ervaring op gebieden die
bijdragen aan het helpen van kandidaten: alleenstaande moeders, schulden,
beperkingen. Ook werken collega’s in ons team die als vluchteling naar
Nederland zijn gekomen. Zij weten uit eigen ervaring waar kandidaten behoefte
aan hebben en ze fungeren als rolmodel. 

Bij Stichting Werkshop vinden wij dat iedereen een kans verdient op een mooie en
stabiele toekomst. Mensen die moeite hebben om zich staande te houden in de
maatschappij, begeleiden wij door hen bewust te maken van hun talenten, kansen en
mogelijkheden op het gebied van opleiding en werk. Stichting Werkshop heeft meer
dan zeven jaar ervaring en in die periode hebben we nauwe samenwerking
ontwikkeld met werkgevers, opleiders en andere partners.

Team
Een belangrijk deel van onze kracht schuilt in het team van de Werkshop. Ons team
kenmerkt zich door:

Practice what you preach: Open hiring bij de Werkshop
Als wij met kandidaten voor het eerst kennismaken bij een werkgever, overtuigen wij
die organisatie dat het belangrijk is om te kijken naar wat iemand drijft. Wat is zijn of
haar ambitie? Doorslaggevend is dus niet of iemand de juiste diploma’s of een goed
CV heeft, maar of iemand de vaardigheden en het doorzettingsvermogen heeft om
van deze baan een succes te maken.
Dit vertellen wij niet alleen aan de toekomstige werkgevers voor onze kandidaten.
Deze benadering is ook leidend in ons eigen HR-beleid. Wij nemen mensen aan
omdat we geloven in hun potentie, niet omdat hun CV al op orde is als ze bij ons
komen. Wij stimuleren medewerkers met een jaarlijks beschikbaar opleidingsbudget
om te blijven leren naast hun baan. Dat geldt voor de bestuurders net zo goed als
voor de nieuwe binnenkomer.



JAARVERSLAG 2021 PAGINA 5

STICHTING WERKSHOP 
Infographic van onze Werkshoppers
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STICHTING WERKSHOP 
Onze werkwijze

Laagdrempelig en informeel: bij ons geen spreekuren en loketten. Wel een
persoonlijk gesprek, waarin problemen direct worden opgelost en waarin er 
 contact op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. Het jonge, dynamische team
dat met elkaar 17 talen spreekt, draagt bij aan deze laagdrempeligheid. Bovendien
hebben we een open deur beleid: kandidaten zijn altijd welkom, ook zonder
afspraak. Vaak nemen de kandidaten een vriend of familielid mee en ook zij zijn
welkom. De laagdrempeligheid komt in alle aspecten van onze dienstverlenging
naar voren. Zo hebben we als een van de weinige organisaties, besloten om
tijdens coronacrisis open te blijven. Dit deden wij vanwege de verergerde mentale
problematiek binnen onze doelgroepen.  Laagdrempeligheid heeft ook te maken
met de snelheid waarmee we kandidaten helpen, alsook de frequentie van het
contact. We zien de kandidaten minimaal twee keer per week. Dit doen we zodat
de kandidaten scherp in beeld blijven. Zodra er na een week geen response is,
gaan we altijd bij hen thuis kijken wat er speelt. Zo proberen we preventief te
handelen zodat we noodgevallen kunnen voorkomen maar ook dat de
kandidaten weten dat we er voor hen zijn. 
Mix van individuele coaching en groepslessen: we hebben aandacht voor lichaam
en geest, en activering middels sporten maakt vast deel uit van onze aanpak.
Daarnaast geven we trainingen die gaan over het ontdekken van je eigen talent,
arbeidsmarkt en ook die helpen bij het aan het werk komen en blijven.
Voorbeelden van deze workshops zijn ontdek je talenten, gezond leven,
werkweek agenda, CV maken, solliciteren, communicatie op de werkvloer,
toeslagen en belastingen. 
Maatwerk: per kandidaat bepalen we samen wat zijn of haar ambitie is. Vanuit dat
einddoel pakken we één voor één de belemmeringen aan die voor die kandidaat
spelen en dat kan alle levenssferen betreffen. 
Respectvol: ieder mens telt. We willen allemaal gezien worden en wij behandelen
onze kandidaten zoals we zelf benaderd willen worden.  
Duurzame inzetbaarheid, gedegen nazorg: we vinden het belangrijk dat de
kandidaat duurzaam inzetbaar blijft en daarom hechten we ook aan lange en
gedegen nazorg voor elke kandidaat, als die zijn plek in werk of opleiding heeft
gevonden.   

Wij gaan door waar anderen stoppen. 
Ons motto is “Wij gaan door waar anderen stoppen.” Dit motto is leidend in alle fasen
en in alle aspecten van onze begeleiding. Zo werken we niet met loketten of
spreekuren. De kandidaat staat centraal met zijn of haar doel en ambitie. Samen
werken we aan belemmeringen in álle levenssferen om zo de kans op een baan of
opleiding zo groot mogelijk te maken. 
 
Onze werkwijze heeft 5 kenmerken: 

1.

2.

3.

4.

5.
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STICHTING WERKSHOP 
Onze werkwijze & organogram

Nieuwkomers 
We doen veel trajecten met nieuwkomers. In deze trajecten is taalles een intrinsiek
onderdeel van veel van onze programma’s, zeker als statushouders deel uitmaken
van de kandidaten. We verweven de kennis over taal met andere inhoudelijke
elementen. Taalles is dus niet iets voor in de schoolbanken, maar voor in de
dagelijkse praktijk. En het is leuk! 

Organogram
In het onderstaande organogram is de structuur binnen de Werkshop geschetst.
Hierin is de verstandhouding tussen de verschillende afdelingen weergegeven.
Onderaan is de samenstelling van een project weergegeven; een projectleider heeft
een zelfstandig team, aangevuld door projectmedewerkers en eventueel stagiaires.  

Het bestuur
Raad van
Toezicht

Administrateur Backoffice IT MarCom

Zelfstandig team
Projectleider

Zelfstandig team
Projectleider

Zelfstandig team
Projectleider

Zelfstandig team
Projectleider

Zelfstandig team
Projectleider

Project
medewerkers

Project
medewerkers

Project
medewerkers

Project
medewerkers

Project
medewerkers

Stagiaires StagiairesStagiaires Stagiaires Stagiaires
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PORTRETTEN VAN ENKELE  COLLEGA'S

ISMAIL
Leeftijd: 21 jaar 

 
In dienst sinds: juli 2021

 
Functie: Coördinator van het

project met het Albeda
Startcollege, ondersteuning
ISK; medewerker MDT 2.0,

trajectbegeleider Social Bowl.
 

Wat is jouw specialiteit?:
Coaching van kandidaten, de 

1-op-1 begeleiding. 
 
 

Hoe ben je hierbinnen gekomen? Ik werkte op Albeda Startcollege als maatschappelijk
ondersteuner. In mijn werk kwam ik Stichting Werkshop tegen. De werkwijze van de
Werkshop sprak me aan. Steeds meer studenten van het Albeda verwees ik door naar de
Werkshop en ik kreeg vaker te maken met de projectleider van MDT op Zuid. Toen ontstond
het idee om te gaan werken voor de Werkshop, in nauwe samenwerking met het Albeda
Startcollege. En zo is het precies gegaan. Ik heb nog dagelijks te maken met het Albeda
Startcollege. 
 
Wat vind je leuk aan werken bij de Werkshop? Mijn collega’s. Het is zo’n fijn en goed team.
Wat ik ook leuk vind: de enorme diversiteit binnen onze organisatie. En het is mooi dat er
veel verschillende projecten zijn, met veel variatie in mijn werkzaamheden. Het is ook
bijzonder dat het een groeiende organisatie is, met veel doorgroeimogelijkheden, dat heb ik
zelf ook al ervaren. 

Kun je een voorbeeld geven hoe jij invulling geeft aan ons motto (wij gaan door waar
anderen stoppen)? Een kandidaat van ons sliep op straat. Toen ik daar achter kwam, heb ik
hemel en aarde bewogen om een slaapplek voor hem te krijgen. Binnen twee dagen had hij
een plek in de crisisopvang in Rotterdam. Ik kan je vertellen: dat gaat niet vanzelf. Ik heb nog
steeds contact met deze jongen en het gaat nu veel beter met hem. 

Hoe heeft een kandidaat jou geïnspireerd? Dat is niet één kandidaat, maar alle mensen met
wie ik heb gewerkt. Ze laten me zien hoe goed ik het heb, en hoe goed wij het hebben in
Nederland. Ik werk veel met statushouders en vluchtelingen. Als je hun levensverhaal hoort,
dan leer je om dankbaar te zijn dat je geboren en getogen bent in Nederland en dat we
misschien iets minder moeten klagen, ha ha! 
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TIJN
Leeftijd: 31 jaar 

 
In dienst sinds: maart 2020

 
Functie:  Projectcoördinator

MDT The NXT Chapter,
Werkfit-traject gemeente Den

Haag, Wasstraat en Jonge
Vrouwen In Beweging

 
Wat is jouw specialiteit?:

Vertrouwen creëren 
 waardoor gesprekken een

laag dieper gaan en
oplossingsgericht werken.  

Hoe ben je hierbinnen gekomen? In 2017 werd ik door mijn toenmalige klantmanager van
de Sociale Dienst Drechtsteden aangemeld bij Stichting Werkshop en nam deel aan de pilot
van Jonge Vrouwen In Beweging. Hierna ben ik gestart als brandwacht. Dit heb ik een jaar
gedaan. Omdat het niet te combineren was met de openingstijden van de kinderopvang,
ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Ik vroeg onder andere aan Daphne en John of
zij voor mij hun ogen en oren open wilde houden. Al snel belde John met het aanbod om op
gesprek te komen. Ik ben de maandag erna gestart. 
 
Wat vind je leuk aan werken bij de Werkshop? Ik vind ons diverse team een enorme kracht.
Ook houd ik enorm van de vrijheid en speelsheid, er is altijd ruimte voor nieuwe ideeen en
initiatieven. Daarnaast is iedereen er voor elkaar, zo bied er altijd wel iemand aan een
boodschapje te doen wanneer er iemand ziek is, tot een appje met de vraag hoe een
afspraak is verlopen. Dat ik dan naast zo'n fijn team ook nog in contact sta met kandidaten
van jong tot oud en mee mag denken in oplossingen en kansen vind ik fantastisch. 

Kun je een voorbeeld geven hoe jij invulling geeft aan ons motto (wij gaan door waar
anderen stoppen)? Soms komen er kandidaten binnen waarbij je eerst samen aan de slag
gaat met andere problematieken zoals sociale angst. Bij hen is het niet realistisch om direct
te solliciteren. Zo ben ik bijvoorbeeld samen met een kandidaat naar de supermarkt gegaan.
Iets wat zij voorheen jaren lang niet heeft gedaan. 

Hoe heeft een kandidaat jou geïnspireerd? Veel kandidaten inspireren mij, maar één zal mij
altijd bij blijven. Zo hebben er diverse multi-problematieken in haar leven gespeeld en
spelen er nog steeds. Zij heeft jarenlang gedetineerd gezeten, waaronder in het buitenland.
Ondanks alle tegenslag, blijft zij positief op alle vlakken. Haar optimisme inspireert mij
enorm!

PORTRETTEN VAN ENKELE  COLLEGA'S
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FRANCIS Leeftijd: 47 jaar 
 

In dienst sinds: maart 2017
 

Functie: Jobcoach bij projecten:
Rotterdam, Lansingerland,
Stroomopwaarts en BAR

gemeente.
 

Wat is jouw specialiteit?:
Bemiddeling. 

 

Hoe ben je hierbinnen gekomen? Ik ben hier terecht gekomen via een vacature die open
stond. Ik was daarvoor werkzaam in een hele andere branche en raakte werkloos door de
slechte economie. Hierdoor was ik genoodzaakt tijdelijk een uitkering aan te vragen, mijn
contactpersoon Ineke verwees mij naar Ivan en Mayhar. Ik maakte een afspraak voor een
gesprek, en tijdens het gesprek voelde het gelijk goed, er was een wederzijdse klik. Ik startte
en voelde me vanaf toen direct thuis, ik kan me niet voorstellen om nu iets anders te doen. 

Wat vind je leuk aan werken bij de Werkshop? Een kandidaat komt binnen bij mij met niks
en aan het einde van de rit heeft hij al zijn doelen bereikt. Ik word nog wel eens gebeld door
oud kandidaten die mij dan bedanken voor alles. Het proces en de terugkoppeling die krijgt
van de mensen met wie je een band op bouwt. "Daar doe ik het voor!".  

Kun je een voorbeeld geven hoe jij invulling geeft aan ons motto (wij gaan door waar
anderen stoppen)? Er komen soms kandidaten binnen met een lang CV en korte
werkervaringen wegens uitval. Wanneer ik een kandidaat na een goed traject met de juiste
voorzorg en trainingen kosten wat het kost duurzaam kan plaatsen. 

Hoe heeft een kandidaat jou geïnspireerd? Er zijn in de afgelopen jaren veel kandidaten
geweest waar ik vol bewondering heb gekeken naar het proces die kandidaten doorliepen.
Terwijl zij bomvolle rugzakken hebben en ondanks dat door blijven zetten en er het beste
van proberen te maken, welke situatie dan ook. 

PORTRETTEN VAN ENKELE  COLLEGA'S
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TARIK
Leeftijd: 30 jaar 

 
In dienst sinds: februari 2020

 
Functie: Projectmedewerker, jobcoach

voor de projecten: Aanpak
Jeugdwerkeloosheid Dordrecht,

Werkmakelaar en ondersteuning bij
andere projecten. 

 
Wat is jouw specialiteit?: Ik weet snel

een vertrouwensband op te bouwen met
kandidaten waardoor er wederzijds

begrip is. En zij ook goed luisteren naar
adviezen en aanwijzingen.  

 

Hoe ben je hierbinnen gekomen? Door de gemeente Gouda werd ik aangemeld bij de
Werkshop. Stijn werd mijn contactpersoon, samen gingen wij op zoek naar passende
vacatures. Ik wilde graag groeien en ontwikkelen en zag mij zelf geen productiewerk of iets in
de bouw doen. Na enige tijd wees Stijn mij op de vacature van de Werkshop en daar werd ik
gelijk enthousiast van, een passende uitdaging waarbij ik mijn ervaringen ten goede kan
brengen.  Ik solliciteerde direct en na twee weken startte ik in het team van de Werkshop.
 
Wat vind je leuk aan werken bij de Werkshop? Het ondersteunen van mensen die in een
lastige situatie zitten en dan de verbeteringen waarnemen. Waarna de kandidaten groeien in
zelfvertrouwen, kennis en soms zelfs ook financieel  onafhankelijkheid. Daarnaast is de vrijheid
die wij krijgen erg fijn, wij mogen creatief omgaan met casussen en doen wat wij nodig achten. 

Kun je een voorbeeld geven hoe jij invulling geeft aan ons motto (wij gaan door waar
anderen stoppen)? Gelukkig is er sinds afgelopen jaar een doorbraak budget beschikbaar
waardoor wij eventuele blokkades weg kunnen nemen. Wanneer een kandidaat niet op werk
kan komen door het niet hebben van vervoer, kopen wij een fiets. Durft iemand niet alleen op
pad, dan halen en brengen wij hen. Daarnaast geven wij onze kandidaten meerdere kansen,
en is het hier niet: three strikes you're out! 

Hoe heeft een kandidaat jou geïnspireerd? Via de Koloriet werd er een man van 55 bij ons
aangemeld. Hij kwam net uit Italië en sprak alleen Engels. Hij had naast een krantwijk geen
inkomen, en wist niet dat hij recht had op een uitkering. Nadat wij dit voor hem in werking
zette, gaf hij aan dat hij zelf wilde werken voor zijn geld, en het krijgen van een uitkering niet
goed voelde. Al snel vonden wij een plek waar hij fulltime aan de slag kon als
productiemedewerker, na een week werd hij onwel op zijn werk. Helaas is hij gedwongen
thuis komen te zitten in verband met zijn gezondheid, maar hij blijft elke keer dat wij elkaar
spreken herhalen hoe graag hij weer wil werken. Het doorzettingsvermogen en  zijn wil op zijn
leeftijd hebben mij tot op de dag van vandaag geïnspireerd.  

PORTRETTEN VAN ENKELE  COLLEGA'S
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BERNA
Leeftijd: 26 jaar 

 
In dienst sinds: september 2020

 
Functie: Projectmedewerker TNO

en WEB, Jobcoach Da Vinci
College

 
Wat is jouw specialiteit?: De

coachgesprekken. Ik merk ook aan
de kandidaten dat ze het altijd

vinden om met mij in gesprek te
gaan. Ik krijg bijvoorbeeld te horen
dat ik een bepaalde kalmte en rust

uitstraal. 
 
 

Hoe ben je hierbinnen gekomen? Via Mozhdeh (Projectleider). Ik was net aan het afstuderen
voor mijn vorige opleiding en ik was al op zoek naar een baan, maar ik wist nog niet precies
wat ik wilde. Toen kwam ik in contact met Mozhdeh en zei ze "kom nog gewoon bij ons
werken want we hebben een aantal vacatures openstaan". Toen dacht ik " ja leuk, waarom
eigenlijk ook niet". Ik ben vervolgens op de website gaan kijken wat de Werkshop allemaal
doet en de doelgroep trok mij direct aan.  Al snel volgde het sollicitatiegesprek. Zo ben ik
terecht gekomen bij de Werkshop. 
 
Wat vind je leuk aan werken bij de Werkshop? We gaan echt door waar anderen stoppen.
Je merkt het bij iedereen hier, ook bij de collega's die dit werk echt vanuit hun hart doen. De
oprechtheid van iedereen en dat merk je ook weer terugkomen bij de kandidaten. 

Kun je een voorbeeld geven hoe jij invulling geeft aan ons motto (wij gaan door waar
anderen stoppen)? Ik heb samen met mijn collega's een pop-up store georganiseerd. We
zagen dat veel van onze kandidaten in de winter met dunne zomerjasjes liepen of weinig
kleding droegen. Het idee om een pop-store te organiseren rolde daar toen uit. Op gegeven
moment wilde iedereen zoveel winterjassen en kleding doneren, dat onze locatie was
omgetoverd tot een soort van enorme winkel. Ik vond dit hartverwarmend!

Wat zegt je familie over jouw werk? Mijn familie vindt mijn werk heel mooi. Mijn vader is
ingenieur en mijn broer is ICT'er, dus ze vroegen zich in het begin wel altijd af wat ik precies
deed op mijn werk, maar op den duur zagen ze ook aan mij dat mijn werk mij voldoening
geeft. Ik kom ook altijd blij thuis en ze vinden het vooral mooi dat ik iets voor een ander kan
betekenen.  

PORTRETTEN VAN ENKELE  COLLEGA'S
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MIJLPALEN IN 2021

Januari
Ondanks de lockdown was er werk aan de winkel
voor Stichting Werkshop. Bij de start van het jaar
werden twee projecten geaccordeerd door de
opdrachtgever: Jonge vrouwen in beweging, in
Dordrecht en de Wasstraat, gericht op ex-
gedetineerden, eveneens in Dordrecht.  

10 januari 2021

Februari
De tweede maand van het jaar stond in teken van
het schoonmaaktraject. Deelnemers worden door
ons opgeleid en getraind om bij SVS te gaan
werken. Tevens werkten we hard aan een
voorstel “Motor in Beweging”, een project op en
voor Rotterdam-Zuid, in een consortium met o.a.
Albeda Startcollege en TNO. 

Maart
Het is ook de maand waarin we de Werkshop
Academy zijn gestart. Dit instituut heeft tot doel
om onze kennis intern en extern te delen, te
toetsen en te verrijken. De speerpunten binnen
de Academy zijn: wet nieuwe inburgering, (semi)
open hiring en ex-gedetineerden.

Maar het waren zeker niet alleen ontwikkelingen
binnen de organisatie die de aandacht vroegen.
Deze maand rondden we het project Werkwijzer
in de Drechtsteden af. Het was de start van een
aantal nieuwe programma’s en trajecten: Huis
van de Toekomst (Hoeksche Waard), de kick off
van Leerpraktijk centrum IJsselburgh- een
initiatief van Samen voor Zuid. We werken hier
samen met Woonbron, Werkgevers, WGW en
NPRZ. Tenslotte startten we, samen met het
Albeda College, een taalbuddy traject.  

11 januari 2021

29 januari 2021

13 februari 2021

20 februari 2021

4 maart 2021

17 maart 2021

30 maart 2021
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MIJLPALEN IN 2021

1 april 2021

12 april 2021

April
Bijna wekelijks verwelkomen wij nieuwe
medewerkers. Gelukkig hadden we met een
aantal al wederzijds kennisgemaakt in een stage,
waardoor de collega’s wisten voor welk werk ze
kozen en wij wisten zeker dat deze medewerkers
over het Werkshop DNA beschikten.  Deze
maand starten we met HW Doet!, een MDT light
project van Stichting Werkshop en Gemeente
Hoeksche Waard. Met deelnemers
organiseerden we een paasactie: paaspresentjes
werden door de deelnemers van HW Doet
vervaardigd en uitgedeeld in onder andere een
verzorgingshuis. Het is alle hens aan dek bij
projecten Werkmakelaar (ex-gedetineerden),
AJD en Maatschappelijke Diensttijd op Zuid 2.0.  

Mei
Corona eist zijn tol. Niet zozeer voor onze
collega’s, maar wel bij de deelnemers en de
doelgroepen van Stichting Werkshop. We zien
veel eenzaamheid om ons heen, meer dan voor
Corona. Hierdoor glijden meer mensen dan
anders helaas in een depressie. Collega’s van de
Werkshop roepen elkaar op om maximaal in
verbinding te blijven met onze deelnemers, ook
in deze moeilijke omstandigheden.  MDT werkt in
een onderzoeksproject ‘hoe ervaren jongeren de
Corona crisis’ samen met Professor Eveline Crone
(EUR) en de resultaten van het onderzoek
worden gepresenteerd aan de premier. 
 Daarnaast zijn we op bezoek bij minister
president Mark Rutte.

 Juni 
Het is een drukke maand. Stichting Werkshop
verdiept haar kennis en ervaring in een pilot van
de nieuwe inburgeringswet. Vrij Nederland
schrijft een artikel over een van onze deelnemers.
Daarnaast komt Wethouder Moti (Rotterdam)
twee maal op bezoek bij MDT. Werkshop
Academy geeft opdracht aan een onderzoek van
adviesburaubureau Thrive: wat gaat goed en wat
kan beter bij MDT? 

22 april 2021

5 mei 2021

28 mei 2021

29 mei 2021

7 juni 2021

15 juni 2021
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MIJLPALEN IN 2021
Juli en augustus
In de zomermaanden gaan de werkzaamheden in
volle vaart door. We zijn samenwerkingen
aangegaan met het Albeda Startcollege om de
studenten van de Internationale Schakelklas te
ondersteunen. We organiseren sport, helpen hen
met formulieren en zorgen voor gezelligheid. Met
het Da Vinci College in Dordrecht werken we op
een vergelijkbare manier: op laagdrempelige
wijze, met een mix van gezelligheid en educatie,
zorgen we dat studenten zich beter thuis voelen.  

September
Het project “Motor in Beweging" is gehonoreerd
door REACT (Europese Commissie) en samen
met TNO en het Albeda College helpen we
kandidaten door middel van praktijkverklaringen
en open badges aan kwalificaties die bij de
toekomstige werkgevers een betere
uitgangspositie bieden.  

Oktober en november
Mayhar is spreker op het landelijke congres van
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is
gevraagd als expert op het gebied van de
Nieuwe Wet Inburgering.  

Er is een pilot gestart met de Hogeschool
Rotterdam om studenten die vanuit de ISK
doorstromen naar het HBO te ondersteunen. In
onze Werkshop Academy is Nieuwe Wet
Inburgering een van de drie speerpunten. We zijn
trots dat we de aanbesteding voor de re-
integratie in de gemeente Lansingerland hebben
verkregen. Ook intern blijven we bouwen: we
hebben een nieuwe website gelanceerd. 

December
We zijn een samenwerking aangegaan met de
partners van Glow Up Rotterdam. Jonge mensen
kunnen aan hun persoonlijke ontwikkeling
werken en tegelijkertijd iets betekenen voor hun
stad.  

13 juli 2021

9 augustus 2021

20 augustus 2021

20 september 2021

29 november 2021

10 december 2021

31 december 2021

3 december 2021

17 december 2021
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DOEL BEHAALD
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AANMELDINGEN

PROBLEMATIEKEN

KLANTTEVEREDENHEID

"Wij gaan door waar anderen
stoppen."

Doelgroep
Iedereen is welkom met zijn of haar hulpvraag. Wij hopen vooral wat te betekenen
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij in combinatie
met het Werkshop-DNA; met passie, inclusiviteit, nederigheid, duurzaamheid, speels
en een tikkeltje brutaal.

Met het jaar in cijfers laten wij kort zien hoeveel mensen wij dit jaar hebben begeleidt
en hoe wij dit hebben gedaan.  

Succesfactoren
Enkele succesfactoren die wij het afgelopen
jaar hebben opgemerkt zijn ons maatwerk,
laagdrempeligheid, onze betrokken coaches,
ervaringsdeskundigen, waardevol netwerk
en een groot aanbod aan trainingen en
begeleidingstechnieken. 

Daarnaast zijn wij dit jaar ook met negen(!)
nieuwe projecten begonnen. In totaal
hebben wij nu dertig verschillende projecten.  



Aanleiding: Slechts 11% van de statushouders is na 2,5 jaar na zijn verblijfsvergunning
aan het werk (CBS, 2014). De nieuwe wet inburgering moet onder andere hierin
verbetering brengen. Stichting Werkshop was hoofdaannemer in een pilot voor de
uitvoering van deze nieuwe wet, met de gemeente Dordrecht, Sociale Dienst
Drechtsteden, taalscholen ROC Da Vinci College en het Werkwoord.  

Maatwerk: in het project Werkwijzer stellen we de droom en ambitie van de
statushouder centraal: wat kan hij of zij, waarmee heeft hij ervaring, waar heeft hij
affiniteit mee? We maken samen een stappenplan, met haalbare doelen. Voor de één
is dat betaald werk, voor de ander is dat op een andere wijze actief worden in de
samenleving, voor weer een ander is dat een leerwerktraject. 

Intensief programma: Maar liefst acht dagdelen activiteiten! Gedurende 9-12
maanden begeleiden wij de kandidaten intensief, zowel individueel als in een groep.
De kandidaten volgen drie dagdelen reguliere inburgering. Daarnaast volgen ze twee
dagdelen vakgerichte taal en drie dagdelen trainingen en coaching bij de Werkshop. 

Deelnemers volgen trainingen over zelfredzaamheid, de Nederlandse (werk)cultuur
en arbeidsmarkt, communicatie en werkvaardigheden. De kandidaten hebben de
mogelijkheid om certificaten te behalen die hun kans op werk vergroten, zoals VCA,
heftruckcertificaat, HBO of theorielessen voor het rijbewijs. We sporten samen. We
maken uitstapjes, bijvoorbeeld het Rondje Dordt. Daarbij ontdekken we niet alleen de
belangrijke punten in de stad (gemeentehuis, bibliotheek, juridisch loket) maar gaat
het ook om de binding tussen de kandidaten onderling én met de stad.  

Wie klaar is om te werken, bemiddelen we naar betaald werk. Voor anderen is die
stap te groot. Voor hen vinden we stageplekken, leerwerktrajecten of
vrijwilligerswerk.  
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Project Werkwijzer/Pilot Nieuwe Wet Inburgering
Uitgelicht 

Extra taallessen werken! 
Kandidaten zijn blij met extra activiteiten naast hun inburgering en heel
gemotiveerd. 
Medewerkers van de Werkshop spreken 17 talen. Dit helpt bij smeden van
vertrouwensband. 
Laagdrempeligheid is de sleutel bij deze doelgroep. Geen formele spreekuren.
Liever gezamenlijke activiteiten. 
Passende zorg bij multiproblematiek is moeilijk of niet te vinden (route is nog
onbekend of de drempel is nog te hoog). 
Persoonlijke band met klantmanagers van de Sociale Dienst, docenten van
taalscholen en coaches van de Werkshop maakt het verschil! 

Belangrijkste lessen:



 
Dit is een cruciale fase waarbij extra aandacht en

begeleiding een grote invloed kan hebben".  

Projectleider Mozhdeh over dit project:  
Wat dit project voor mij bijzonder maakt is dat wij nieuwkomers verwelkomen en
ondersteunen in de eerste fase van hun nieuwe bestaan in Nederland.  Dit is een
cruciale fase waarbij extra aandacht en begeleiding een grote invloed kan hebben op
de toekomst van een nieuwkomer en het gezin.  

Voorbeeld van ‘wij gaan door waar anderen stoppen’: 
De Werkwijzer was gericht op kwetsbare doelgroepen; deelnemers hadden te
kampen met multiproblematieken. Wat ik bijzonder vond is hoe het team zich inzette
om op verschillende leefgebieden te ondersteunen. Denk aan met deelnemers mee
naar de dokter of de rechtbank om te vertalen of fietslessen aan deelnemers geven
zodat ze naar hun participatieplek kunnen fietsen. Bovendien zijn wij in de corona-
perioden altijd open gebleven om deze kwetsbare doelgroep alsnog te kunnen
ondersteunen, uiteraard met de maatregelen in acht houdend. 
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Project Werkwijzer/Pilot Nieuwe Wet Inburgering
Uitgelicht 

 

 - Mozhdeh Zarrinphaker -
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Project Werkwijzer/Pilot Nieuwe Wet Inburgering
Interview met kandidaat en werkgever 

Ahmad (kandidaat) over zijn ervaring bij de Werkshop
Ahmad werkt twee dagen per week in het schadeherstelbedrijf, bij eigenaar Gino. In
2021 nam hij deel aan het programma van de Werkshop. 

Wat hij vindt van het traject: 
"Het was nuttig om mijn VCA diploma en mijn EHBO diploma te halen. Ik had het wel
leuk gevonden als we meer verschillende uitstapjes zouden maken. Nu was de
nadruk wel heel erg op het nuttige en op de taal en er was veel herhaling, want de
Werkshop wilde zeker zijn dat ik mijn VCA haalde. Dat is gelukt! Met de hulp van de
Werkshop heb ik deze baan gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb in Syrië al 15
jaar in een garage gewerkt en dit is wat ik het liefste doe. Ik volg nu nog een
inburgeringstraject en daarnaast werk ik zoveel als ik kan in de garage.” 
 

Gino (eigenaar van schadeherstelbedrijf)
over Ahmad  
Ahmad is een vakman en toen hij hier
binnenliep, kon hij zó aan het werk. Natuurlijk
zijn sommige systemen anders dan waar hij
mee heeft gewerkt in Syrië, maar aan alles
merk je dat hij zijn vak verstaat. 
Berna van de Werkshop heeft Ahmad goed
begeleid. De eerste tijd kwam ze zeker
wekelijks kijken hoe het ging en wat we nodig
hadden. Nu bellen we elkaar als er iets
bijzonders is. 
De taal is soms nog wat lastig omdat Ahmad
niet super goed Nederlands spreekt, maar we
redden ons wel, met handen en voeten
hebben we onze eigen gebarentaal, ha ha! 
Als jullie in de toekomst een kandidaat
hebben, mag je hem of haar altijd langssturen! 
 

"Met de hulp van de Werkshop heb ik deze baan
gevonden. Daar ben ik heel blij mee."
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AANMELDINGEN

54

 
 

v/d participatie-ready groep is
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25
Resultaten
De deelnemers zijn
ingedeeld in de
volgende groepen: 
22 participatie-ready, 
9 educatie en 
22 verhogen
zelfredzaamheid

KLANTTEVREDENHEID

Doel van het traject
Het doel van het traject was om een groep kwetsbare inburgeraars  wegwijs te
maken in Nederland en te bemiddelen richting participatie.  

Project Werkwijzer/Pilot Nieuwe Wet Inburgering
Infographic

Enkele problematieken die
onze kandidaten hadden
waren laaggeletterdheid,
schulden en mentale
problemen. In totaal
hebben 54 kandidaten zich
aangemeld voor dit project,
waaruit 25 kandidaten
begeleidt naar participatie. 
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Project Werkmakelaar
Uitgelicht 

Aanleiding: in de gemeente Dordrecht was sprake van overlast: vernielingen, lawaai,
intimidatie. Het doel is om de overlast te verminderen. Dat doen we door de
doelgroep op te leiden en naar zinvolle dagbesteding te begeleiden. Dit is vaak
betaalde arbeid, maar het kan ook scholing zijn. 
Het project werkmakelaar is in 2014 gestart in samenwerking met de gemeente
Dordrecht. De uitdaging bij deze doelgroep zit in dat zij vaak te maken hebben met
multi-problematiek; op het gebied van schulden, huisvesting, gedragsproblemen. Het
is belangrijk om deze doelgroep stabiel te krijgen en uiteindelijk te laten uitstromen
richting de arbeidsmarkt of onderwijs.  
Afgelopen 7 jaar is het project veranderd. Een van de wijzigingen is de arbeidsmarkt.
Anders dan een paar jaar geleden, staan veel werkgevers nu te springen om
personeel. Daardoor hebben de kandidaten een keuze. Alleen weten zij de weg niet.
Onze rol is om de kandidaten hun onbenut potentieel te laten inzien en ze verder op
weg te helpen in de samenleving.  

Doelgroep: het project werkmakelaar is in eerste instantie opgericht voor de
doelgroep handhaving. Zij hebben een detentieverleden of veroorzaken overlast in
een bepaalde omgeving. In de afgelopen jaren is deze doelgroep uitgebreid naar een
hele diverse doelgroep, zoals ex-detentie, vroegtijdig schoolverlaters,
uitkeringsgerechtigden, NUGGRS, statushouders, LVB’ers en Wajong. Wat zij gemeen
hebben is dat de doelgroep niet de route weet richting werk. Zij hebben vaak
onderliggende problemen waardoor zij dit zelf niet kunnen.  

- Onderscheidende aanpak  
- Werkshop als referent voor werkgevers 

- Werkshop als spin in het web voor de kandidaat 

De kandidaten hebben vaak geen werkervaring of ze hebben een (langere) periode
niet gewerkt. Stichting Werkshop heeft goede contacten met werkgevers en treden
vaak op als referent voor de kandidaat. Als de kandidaat het traject goed doorloopt
en als wij diegene voorstellen binnen ons netwerk, dan wil deze werkgever de
kandidaat vaak wel een kans geven. Dit omdat zij weten dat Stichting Werkshop erbij
betrokken is. Als zij een vraag hebben, staan wij klaar.  
Gedurende het hele proces het gehele netwerk van de kandidaat. Dit kunnen zijn: de
wijkteams, sociale dienst of reclassering. Dit om een vangnet te creëren voor de
kandidaat en zodat iedereen op de hoogte is van elkaars werk. De Werkshop
fungeert als een spin in het web. Op deze manier is de begeleiding richting werk
duurzamer.  
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Programma: de belangrijkste onderdelen van het programma zijn persoonlijke
begeleiding, activering door sport en beweging en workshops. De groepsactiviteiten
stonden afgelopen jaar onder druk door de coronabeperkingen. We zijn zo creatief
mogelijk geweest: in de periodes dat het mogelijk was hebben we bijvoorbeeld
buiten gesport, in kleinere groepen. 

Belangrijkste lessen: 
- Doorbraakbudget kan het verschil maken voor een kandidaat. In samenwerking met
de gemeente kunnen we voor kandidaten doormiddel van een doorbraakbudget
dingen snel regelen, zoals een ID, OV, VCA of borg van huur. Veel kandidaten hebben
daarin in de eerste periode voor werk vaak geen budget voor. Op deze manier
kunnen wij hen stimuleren en stressfactoren weghalen. 
- Gezamenlijke sportactiviteiten zijn belangrijk, niet alleen voor de fysieke fitheid,
maar ook om een goed beeld te krijgen van de kandidaat en hoe hij of zij zich opstelt
binnen een groep. In sport laten kandidaten andere aspecten zien dan in een
formelere setting. 
- Investeren in het netwerk rondom de kandidaat loont altijd. Veel kandidaten hebben
werk gevonden direct door de samenwerking met de netwerkpartners. Soms, als een
kandidaat uit beeld raakt, trekken we op met netwerkpartners om de kandidaat weer
aan het werk te krijgen. Op deze manier kan de duurzaamheid gewaarborgd worden.
Daar hebben we reclassering, UWV, de schuldhulpverlening, de school, de
woonbouwvereniging en alle andere partijen heel hard bij nodig.  
- Nazorg. Ons werk houdt niet op als de kandidaat werk heeft gevonden. De
begeleiding in die eerste periode is cruciaal.  

De projectleider Stijn over dit project: 
Wat het bijzonder maakt is dat Werkmakelaar er is voor iedereen binnen de
Drechtsteden. Van jong tot oud, iedereen die wil werken is welkom en helpen wij
graag. Ongeacht het verleden wat iemand gedaan heeft, bij de Werkshop beginnen
we met een nieuwe start.  
‘Wij gaan door waar anderen stoppen’: Ik ben flexibel in de tijden. Als een kandidaat
voorafgaand aan de werkdag een afspraak nodig heeft, dan spreken we elkaar 's
morgens vroeg. Of als hij alleen in de avond kan, dan spreek ik op dat tijdstip af. Als
het de duurzame uitstroom bevordert of de kandidaat met een probleem zit, zijn wij
er om te helpen. 

Project Werkmakelaar
Uitgelicht 



Stijn: Als ik Ali vandaag bel dat ik een jongere niet te pakken kan krijgen, weet ik zeker
dat hij er vandaag langsgaat om te kijken wat er aan de hand is.  
Ali: Hetzelfde geldt voor de Werkshop. Laatst zaten we met zijn drieën om tafel. We
kwamen erachter dat de jongere graag iets in de metaalbewerking zou willen doen.
Stijn pakte zijn telefoon en belde meteen een werkgever uit zijn netwerk. Dat maakte
wel indruk op die jongen. Een dag later kon hij op gesprek bij het bedrijf. 
Door ons nauwe contact kunnen kandidaten ons niet tegen elkaar uitspelen. Als de
kandidaat een smoesje verkoopt en zegt dat hij met de Werkshop heeft
gesolliciteerd, weet ik allang van Stijn of dat wel of niet het geval is. De kandidaten
proberen het altijd maar één keer om te shoppen, daarna leren ze het wel af, ha ha! 
Stijn: Bij TOM Zorggroep zijn er geen schotten of afdelingen of loketten of
spreekuren. Ze lossen het gewoon op. 
Ali: Om effectief te zijn, móet je wel flexibel zijn in ons vak. We hadden laatst een
cliënt die schuw was geworden door zijn jarenlange ervaring met hulpverleners. Dan
bied ik aan om de intake op het pleintje bij hem om de hoek te doen en hoeft hij niet
naar ons kantoor te komen. Dat doe ik niet als het regent hoor, ha ha! 
Met Corona moesten we helemaal creatief zijn. Ik heb heel wat afgewandeld met
onze cliënten! Ik wilde ze per se face to face zien – uiteraard wel op een veilige
manier en altijd binnen de regels. Als ik ga beeldbellen met hen, zeggen ze ‘ja ja, alles
goed.’ Als we samen wandelen, komt er veel meer uit zo’n gesprek.  
Ons werk betekent ook dat we soms in de avond nog een appje sturen of bellen:
‘denk je eraan om de wekker te zetten?’ Of ik ga ze ‘s ochtends ophalen als dat nodig
is.  
Deze toewijding, laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid zie ik ook bij de
Werkshop en daarom werk ik graag samen met jullie, nu en in de toekomst. 
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Project Werkmakelaar
Interview met werkgever

Ali: TOM Zorggroep verzorgt ambulante
individuele begeleiding van jongeren en
volwassenen. Onze cliënten hebben
extra hulp nodig bij het aanpakken van
schulden, regelen van huisvesting of
met welk leefgebied dan ook. 
Als onze cliënt op zoek is naar een baan,
werken we vaak samen met Stichting
Werkshop. Onze organisaties zijn actief
op verschillende terreinen, maar in de
aanpak lijken we op elkaar. We zijn
allebei no-nonsense. We reageren snel
en we doen wat nodig is. 
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AANMELDINGEN
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KLANTTEVREDENHEID

Uitstroom Specifiek:
school: 1
werk: 45
werk & leren: 2
zelfredzaamheid: 13
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Doel van het traject
Creëren van zelfredzaamheid, met indien mogelijk uitstroom naar werk, opleiding,
BBL-opleiding of dagbesteding

DE DOELGROEP

Kandidaten die werkzoekend
zijn in de regio
Statushouders
Vsv'ers
Handhaving
Ex-detentie 
LVB-ers
Zij-instromers 

Project Werkmakelaar
Infographic 

Er wordt intensief samengewerkt met diverse ketenpartners om dit te verwezenlijken.
De coaches van de Werkshop begeleiden de deelnemers naar school, regulier werk
of naar een werkervaringsplek. Na de bemiddeling is er nog intensief contact met de
deelnemer en desbetreffende bedrijf of school (nazorg). Bij problemen wordt er
direct ingesprongen.



Aanleiding: als vrouwen op deze jonge leeftijd niet meer meedoen met de
samenleving, is de kans op langdurige werkloosheid groot en daarmee ook de
opeenstapeling van problemen die daarmee gepaard gaan (armoede, geïsoleerd zijn).
Jonge vrouwen en jonge moeders die klaar zijn voor verandering hebben veel met
elkaar gemeen. Vaak is er de zorg voor een jong kindje. Dat heeft praktische
consequenties (werktijden moeten aansluiten bij kinderopvang) maar ook emotionele
impact. Hoe ga je om met die nieuwe verantwoordelijkheid? 

Doelgroep: de deelnemers zijn vooral jonge vrouwen die gekenmerkt worden door
multi-problematiek en mede daardoor een geïsoleerd bestaan leiden. Die multi-
problematiek is een mix van verschillende factoren. Sommige vrouwen hebben een
strafblad; of er is sprake van gedragsproblematiek. Een deel beschikt over
gebrekkige sociale vaardigheden of is de Nederlandse taal onvoldoende machtig om
betaald werk te krijgen en te houden. Dit traject is bedoeld om deze jonge vrouwen
stap voor stap te begeleiden en te activeren en zo toe te leiden naar betaald werk,
vrijwilligerswerk of een opleiding. 

Programma: het traject van zes maanden vindt vooral in groepsverband plaats. Drie
dagdelen per week organiseren we workshops, trainingen en sportlessen. Op deze
manier verbreden hun sociale netwerk, en krijgen feedback van hun leeftijdgenoten.
Daarnaast is er individuele coaching.  

Het traject begint met een uitgebreid assessment, De kandidaten worden
uitgenodigd om hun wensen uit te spreken: wat is jouw droombaan of -opleiding?
Deze droom is leidend voor het praktische stappenplan, dat de leidraad vormt voor
het vervolg. In de volgende stappen werken we aan persoonlijke en
werknemersvaardigheden, en ondersteunen we de kandidaten in het vinden van
(vrijwilligers)werk. 
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Project Jonge Vrouwen In Beweging
Uitgelicht 

Groepsdynamiek: de vrouwen leren veel van elkaar 
Integrale aanpak van álle levenssferen 
We staan stil bij het verleden, maar de focus ligt op
wat wél mogelijk is 
Activering/ sport: het is stimulerend om letterlijk in
beweging te komen 
Met extra hulp en aandacht is meer redzaamheid
vrijwel altijd mogelijk 
Het regelen van kinderopvang is een bottleneck (kip
en ei verhaal: opvang is noodzakelijk voor de eerste
werkdag, en de eerste werkdag is pas mogelijk als de
kinderopvang is geregeld). 

Belangrijkste lessen 



Interview met kandidaat

Tijn haalde me toch over om mee te doen. Ze zei: ‘waarom probeer je het niet
gewoon? Dan kun je daarna altijd nog nee zeggen.’ Tijn haalde me uiteindelijk over,
maar dat duurde wel even. 
Het gekke is dat ik nu, een jaar later, de groep het meest leerzame van het hele
traject vond. Het was juist leuk en fijn om de ervaringen met andere jonge vrouwen te
kunnen delen! Er werd lekker veel gelachen, maar ik heb ook veel geleerd. Over
mezelf bijvoorbeeld. Ik heb nieuwe dingen gehoord over mijn karakter en over mijn
uiterlijk waardoor ik anders naar mezelf ben gaan kijken. We leerden handige dingen
voor ons werk: solliciteren, cv maken, gedrag op het werk. 
In oktober was de laatste bijeenkomst van Jonge Vrouwen in Beweging. Toen ben ik
een baan gaan zoeken. Stichting Werkshop ging met mij mee op het
sollicitatiegesprek en ik kreeg meteen de baan! Ik werk nu 40-50 uur als
verkeersregelaar. Ik ben er best trots op dat ik dit heb bereikt. Mijn leven ziet er nu zó
anders uit dan een jaar geleden.
Volgend jaar wil ik beginnen aan een opleiding. Met mijn levenservaring wil ik andere
mensen helpen. Dat is nu mijn droom voor de toekomst.
Stichting Werkshop kan ik iedereen aanraden. Toen ik voor het eerst binnenkwam bij
de Werkshop, dacht ik: ‘daar zit weer zo’n persoon die mij gaat helpen’, net als bij
andere instanties. Maar hier is het anders. Tijn staat 24/7 voor mij klaar, nog steeds.
Het ging niet alleen over de groepstrainingen of de sollicatiegesprekken. Ze heeft me
geholpen als ik niet goed wist hoe ik moest bellen met organisaties waar ik
problemen mee had of vragen over had.
Ik ben heel blij dat ik mee heb gedaan aan Jonge Vrouwen In Beweging. Vooral ben ik
trots op wat ik ermee heb bereikt: een baan en weer ruimte om te dromen over de
toekomst!
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Het verhaal van Roebiella Estella
Het was april 2021. Ik was al heel wat jaren
werkloos en ik had net een kindje gekregen. Mijn
klantregisseur van de gemeente stuurde me naar
de Werkshop om mij te helpen een baan te
zoeken. Dat zag ik niet zo zitten. Ik dacht: wéér
zo’n instantie waar je een nummer bent en waar
ze me niet kunnen helpen. Ik had ook geen zin in
een traject om aan mezelf te werken. Ik wilde
gewoon een baan. Hoe sneller, hoe beter. 
Tijn werd mijn coach bij de Werkshop. Zij stelde
me voor om mee te doen aan het traject ‘Jonge
Vrouwen in Beweging.’ Daar had ik helemaal geen
zin in. Ik keek er vooral tegenop om in een groep
mee te doen met andere jonge vrouwen. Ik ben
niet zo sociaal en ik wilde mijn verhaal niet delen. 
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KLANTTEVREDENHEID

 
 

Gemiddeld gezien hebben  7 vd 10 deelneemsters het afgelopen
jaar hun doel behaald. 

Uitstroom Specifiek:
school: 8
werk: 14
werk & leren: 1
zelfredzaamheid: 1
vrijwilligerswerk: 2
uitstroom: 6
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Doel van het traject
Het vrouwentraject ‘Jonge Vrouwen In Beweging’ is bedoeld om de jonge vrouwen
binnen de Drechtsteden letterlijk in beweging te brengen. Het doel is dat de
deelneemsters binnen zes maanden uitzicht hebben op (vrijwilligers)werk,
zelfredzaamheid worden en/of  beginnen met een opleiding.
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SUCCESFACTOREN

Problematieken
Verschillende problematieken die deze
jongen vrouwen ervaren zijn, schulden,
mentale problemen, kinderopvang,
huisvesting en isolement.
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Raad van Toezicht
Bericht Raad vanToezicht 

De Raad van Toezicht is in 2021 uitgebreid van drie naar vier leden. Samen met Errol
Esajas zijn wij sinds de start van de stichting betrokken als lid van de RvT. Een paar
jaar geleden is ook Jan-Dirk Costeris aangesloten en met de komst van Ina
Diermanse zijn we compleet.

We hebben de rollen als volgt verdeeld:
Evert Peereboom – Voorzitter
Ina Diersmanse – Secretaris 
Jan-Dirk Costeris – Financiën en bedrijfsvoering
Errol Esajas – Netwerk en acquisitie

De Raad van Toezicht komt drie keer per jaar bij elkaar. Net als de Werkshop is de
Raad van Toezicht gegroeid in haar rol. In de beginjaren hadden de bijeenkomsten
met de RvT veel meer het karakter van een benen-op-tafel-overleg. Met het succes
en de groei van de Werkshop is ook de RvT haar rol meegegroeid. Dat betekent in de
praktijk dat we naast onze rol als sparringpartner voor Mayhar en Ivan we ook een
meer formele en toetsende rol hebben aangenomen.
Wij zijn trots op de collega’s van de Werkshop dat ondanks de beperkingen van de
COVID-maatregelen de Werkshop op zoveel plekken en voor zoveel mensen van
toegevoegde waarde heeft kunnen zijn.

Ons beeld is dat de Werkshop op nog meer plekken voor nog meer mensen van
betekenis kan zijn. De uitdaging in de groei die daarbij hoort, is om dicht bij de
kernwaarde van de Werkshop te blijven. Als Raad van Toezicht zullen we hier positief
kritisch op meedenken en adviseren.

Namens de Raad van Toezicht,
Evert Peereboom
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Wij gaan door waar anderen

stoppen!



2021 stond bij ons niet alleen in het teken van successen, maar ook
om verbinding met elkaar als collega's, samenwerkingspartners en
niet te vergeten, onze kandidaten. Op naar een nog kleurrijker 2022

waarin wij samen het verschil kunnen maken!

www.dewerkshop.nlcontact@dewerkshop.info @dewerkshop


