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Voorwoord

In 2008 kreeg het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal van de heer Davids een oud schip geschonken: het 
vrachtschip de Jatrie, van het type Groninger Steilsteven uit 1930. De wens van de inmiddels overleden Harm Davids 
is in vervulling gegaan… Na ruim zeven jaar ligt er in het Stads-Musselkanaal weer een prachtig gerestaureerd 
vrachtschip. Een blijvende herinnering aan de geschiedenis van de Veenkoloniale scheepvaart en scheepsbouw.
  

Voor de stagiares van elektro- en installa-

tietechniek van het ROC Noorderpoort 

was er weer veel te leren. Alle ruimten in 

het schip zijn nu voorzien van een 230 

volt installatie. En er is o.a. een schoon- 

en vuilwatersysteem aangelegd met aan-

sluiting op de sanitaire unit en de keuken. 

Een generator als noodstroomvoorzie-

ning kan nu ook worden geplaatst. Voor 

de stagiaires zit het er op. In de afgelo-

pen jaren hebben 18 jongens uit het 2e, 

3e en 4e jaars werktuigbouwkunde, 

installatietechniek en bouwkunde van het 

Noorderpoort College hier kunnen leren 

en werken. 

Zij werden vakkundig begeleid door één 

van onze vrijwilligers die zelf docent elec-

trotechniek is geweest. Een lokaal instal-

latiebedrijf heeft de materialen 

gesponsord, mede vanwege het feit dat 

bij de uitvoering stagiaires betrokken 

zijn.”

Jaap: “Deze zomer gaat onze vaste vrij-

willigersploeg nog even door met voor-

namelijk buiten schilderwerk. Dan moet 

het weer wel meewerken!

Voor verbetering van de veiligheid, in met 

name de machinekamer en het ruim, 

gaan we specialisten inhuren. 

Mede dankzij de bijdragen van de 

gemeente, de NAM en andere fondsen is 

Reinder Bleeker

het restauratieproject geslaagd en nage-

noeg voltooid. Voor de laatse museale 

inrichting en het ontwikkelen van lespro-

gramma's op het gebied van de geschie-

denis van de veenkoloniale scheepsbouw 

en scheepvaart zijn nog wel financiële 

middelen nodig. 

Deze programma's zijn niet alleen 

bedoeld voor het basis- en voortgezet 

onderwijs, maar zullen gericht worden op 

een breed publiek. 

We hebben al wel wat toezeggingen van 

enkele fondsen, maar we zijn er nog 

niet… In het najaar van 2016 hopen we 

alles te kunnen afronden. Dat moet 

lukken!"

De NAM B.V. neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt daarom initiatieven die deelname 
aan een werkzame maatschappij bevorderen in de regio’s waar de NAM actief is. In deze negende editie kunt u de 
voortgang lezen van werkgelegenheidsprojecten die mede dankzij een bijdrage van de NAM tot stand zijn gekomen. 

In deze nieuwsbrief weer verslag en ver-

halen van en over een kwetsbare groep 

die zonder goede begeleiding en start-

kwalificaties geen kans maakt op de 

arbeidsmarkt in het Noorden. Veel pro-

jectleiders en begeleiders maken zich  

zorgen over de toekomst van de jongere 

zonder werk. Maar ze laten zich niet ont-

moedigen en zoeken de dialoog en de 

samenwerking op met de overheid, 

gemeenten, werkgevers, het UWV en 

ROC’s. Ze zijn geduldig en geven mensen 

een tweede of derde kans als dat nodig is 

in innovatieve leer- en of werkprojecten.

Bedankt! 
Onlangs heeft Frank Bruinsma, coördina-

tor NAM werkgelegenheidsmiddelen de 

NAM verlaten. Ik wil graag van deze  

gelegenheid gebruik maken om hem te 

bedanken voor zijn inzet en grote betrok-

kenheid bij de projecten die mede dank-

zij de middelen van de NAM konden 

plaatsvinden. Voor mij persoonlijk is hij 

een voorbeeld en inspiratiebron. Ik wil 

hem dan ook hartelijk bedanken voor de 

goede adviezen, een luisterend oor en 

vooral het vertrouwen in mijn werk voor 

de NAM. Ik kijk terug op een dikke 10 jaar 

supergoeie samenwerking!  

Marita Schaaps, WerkPro, Advies & beheer 
NAM Werkgelegenheidsmiddelen

Frank Bruinsma, coördinator NAM Werkgelegen-
heidsmiddelen

De Jatrie

Jaap Duit, voorzitter stichting de Jatrie en 

coördinator en restaurateur:

“Het einde is bijna in zicht… Het vracht-

schip de Jatrie uit 1930 is in zo’n 4 jaar tijd 

volledig gerestaureerd. Met de inzet van 

het bevlogen bestuur, vele vrijwilligers en 

de stagiaires van het Noorderpoort Col-

lege is het schip nu bijna klaar om een 

museale en een educatieve functie te ver-

vullen. De historie van de veenkoloniale 

scheepsbouw en scheepvaart is daarbij 

uitgangspunt. Daarnaast zal het schip o.a. 

beschikbaar zijn voor exposities en 

bedrijfspresentaties.”

  

Jaap Duit: “Op de MusSailkanaal vorige 

zomer lag de Jatrie er mooi bij en hebben 

we honderden geïnteresseerde bezoe-

kers kunnen ontvangen op het schip. Het 

leek wel af, maar dat was zeker nog niet 

het geval…

Na de scheepsinspectie door zowel de 

brandweer als de verzekeringsmaat-

schappij, zijn er nog 40 verbeterpunten 

opgenomen op de werklijst. Daar hebben 

we de afgelopen maanden hard aan 

gewerkt.

De 91-jarige mevrouw Klok (!) uit Stads-

kanaal heeft onlangs een naar schatting 

125 jaar oude scheepsklok geschonken 

aan de stichting de Jatrie. 

“Deze klok is afkomstig uit een oud 

stoomschip waarvan ik de naam niet 

meer weet. Mijn man heeft de klok lang 

geleden een keer op de kop getikt. Het 

mechanische uurwerk is nog goed.”  

Jaap Duit, voorzitter van de stichting de 

Jatrie: “We zijn natuurlijk erg blij met 

deze schenking. De klok krijgt een 

plaatsje in het roefje.”

Oud-schipper Baas uit Stadskanaal 

heeft een antiek scheepskompas 

geschonken. Sinds kort heeft dit bij-

zondere instrument een plek gekregen 

in de nieuwe stuurhut van de Jatrie. 

Dhr. Baas: ”Dit kompas hoort in een 

schip en niet op een schoorsteenman-

tel. En door het restaureren van de 

Jatrie komt de geschiedenis van de 

veenkoloniale scheepvaart weer tot 

leven. Dat vraagt om waardering.”

De restauratie van het vrachtschip kan 

niet alleen rekenen op waardering van-

uit de samenleving, maar inspireert 

blijkbaar bewoners uit de regio ook tot 

het afstand doen van voorwerpen en 

instrumenten die te maken hebben 

met de scheepvaart. De familie Bakker 

uit de 2e Exloërmond heeft de stich-

ting Jatrie blij gemaakt met de schen-

king van een kwalitatief uitstekende 

marifoon, die nog ontbrak aan de uit-

rusting van het schip. Deze marifoon 

heeft jarenlang dienstgedaan in het 

Belgische binnenvaartschip Chilly. Een 

aantal jaren geleden is dit schip 

gesloopt maar dhr. Bakker, oud-opva-

rende, heeft zich destijds ontfermd 

over deze marifoon. Deze gaat nu een 

tweede leven krijgen op de Jatrie.



4 Nieuwsbrief 9 - NAM Werkgelegenheidsprojecten 5Nieuwsbrief 9 - NAM Werkgelegenheidsprojecten

den, verslaving en contact met justitie door het plegen van 

delicten. Er hebben nu 5 groepen gedraaid en de 6e is in 

voorbereiding. 

Anja, lachend: “Ik ben gewoon verliefd op Voorwerk. Bij Voor-

werk zijn de deelnemers zelf de baas. Dit is een project waar 

het bij uitstek over de jongeren zelf gaat. Wat wil je, wie ben je, 

Ik spreek Anja Dijkhuizen van Werktools, de re-integratiepoot 

van WerkPro. Zij is trainer en coach bij Voorwerk.

Voorwerk is één van de innovatieve projecten van WerkTools. 

Het is speciaal bedoeld voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Het 

lukt hen niet om op eigen kracht de problemen te lijf te gaan 

of aan de bak te komen. Er is vaak te weinig ondergrond qua 

scholing, maar ook sociaal. De problematiek is divers: schul-

De Wajong Carrousel is een omvangrijk project van WerkPro in de drie noordelijke provin-
cies. Het team Werktools geeft speciale begeleiding aan jongeren en mensen met een 
Wajong-uitkering, onderweg naar werk of scholing. De deelnemers doen werkervaring op 
bij één van de vele projecten van WerkPro in een sector naar keuze. Als de werknemers-
vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld, is er een werk(ervaring)plek bij een externe 
werkgever. En ook daar biedt het team van Werktools de nodige ondersteuning. Tot nu 
toe hebben in ruim 2 jaar tijd 225 mensen deelgenomen aan de Carrousel. 
Bijna 80% was succesvol. Ze zijn arbeidsfit, hebben een werkervaringsplek bij een werk-
gever, zijn (terug) naar school, hebben hun baan weten te behouden door jobcoaching of 
zijn regulier aan het werk. 

Voorwerk waar neem jij verantwoordlijkheid voor? Wil je nu al pauze? 

Oke, overleg maar met je groep. Wat vinden die? Hoe lossen 

jullie dat op? Dit is echt coachwerk en dat vind ik het 

allerleukst!

We zijn echt geen ‘geitewollensokfiguren’ of zweverige types… 

Zo van, we doen wat jij wilt… Maar we leggen wel de verant-

woordelijkheid bij de jongeren zelf neer. Als coach moet ik ‘op 

mijn handen gaan zitten’. Zeg jij het maar, hoe ga je dat aan-

pakken, wie ga je om hulp vragen? We vragen steeds verder 

door. Jij moet het willen… jij moet het doen.”

Groepsvorming
Anja: “Bij de kennismaking leg ik natuurlijk eerst uit wat Voor-

werk is. Hoe vind je het om in een groep te werken, als ze te 

veel op je huid zitten wat gebeurt er dan? Ik ga ze niet te veel 

het hemd van het gat vragen… De jongeren moeten zoveel 

mogelijk zichzelf kunnen zijn. Vaak wordt er aan mensen 

gevraagd wat ze niet kunnen. Wat zijn de beperkingen? Daar 

zijn we niet van… 

In het begin zetten we in op groepsvorming. Welke rol neem je 

in?

Je zou ‘s moeten zien wat ze van zichzelf laten zien in een 

groep. Welke rollen ze oppakken… de zorgzame, de verbinder, 

de leider, etc. Dat is zo mooi om te zien. Ontdekken wie ze 

zijn… en daarvan leren." 

”Ik heb een voorbeeld van een jongen van 22,” zegt Anja. ”Hij 

heeft 3x bij verschillende MBO-opleidngen geprobeerd zich 

aan te melden, maar werd steeds afgewezen. De reacties van 

de opleidingen: komt niet gemotiveerd over en we zien hem 

de opleiding niet doen. Met gevolg dat hij al een aantal jaren 

thuis zat, dat schoot dus niet op… De Sociale Dienst heeft hem 

aangemeld bij ons.

Wij vragen: wat wil jij? Dat heeft hij nog nooit meegemaakt. 

Onze jongeren geven aan dat ze altijd van alles moeten. Ook 

tijdens opleidingen. Als er iets misgaat komt er geen 2e of 3e 

kans. Dan is het over en uit! Wij zoeken samen met ze naar 

nieuwe kansen.”

Na de intake en met een groep van minimaal 12 kan het pro-

ject van start met 6 weken groepswerk. Er wordt gestart met 3 

dagen groepswerk en later 2 dagen. Naast het werken in een 

groep is er plek voor individuele trajectbegeleiding.  

Anja: “Op papier zijn er 12 personen voor de start. Maar daar 

vallen wel 1 of 2 van af.

We kunnen dan wel individueel met iemand verder. Jij wilt niks, 

maar wij laten je niet vallen!

Nu we met de 5e groep bezig zijn merken we dat wij zelf ook 

een proces doormaken. 

We hebben inmiddels een hele ‘kast’ met programma-onder-

delen ontwikkeld. Je trekt nu een la open die je nodig hebt, 

geen vastomleind programma meer. Wel vaste onderdelen, 

zoals het werken aan gedrag, competenties en sport.

We hebben pas een aparte groep gehad met allemaal jongens 

van het Poortje. Een justitiële jeugdinrichting in Groningen. En 

we hebben qua leeftijd een uitzondering gemaakt voor een 

jongen van 29. Deze jongen met TBS had nu eindelijk ‘s een 

positieve start nodig. 

Daarom wil ik ook niet alles weten voordat ik een intake en ken-

nismaking met iemand aanga. Ik wil mensen onbevangen tege-

moet kunnen treden.”

Complimenten
“We maken o.a. gebruik van het Kwaliteitenspel waar ze hun 

eigen kwaliteiten ontdekken, maar vooral ook ‘welke kwalitei-

ten herken je bij een ander in de groep’. Dat is echt fantastisch 

om te zien en soms ook emotioneel. Je moet je voorstellen dat 

je dan misschien wel voor het eerst in je leven hoort dat een 

ander iets goed vindt van jou… Complimenten krijgen… dat 

roept zoveel op!”

Bij de Check Point- of Stoplichtmethodiek brengen de jonge-

ren zelf hun leerdoelen in kaart.

Een voorwaarde bij het gebruik van de checkpoint methodiek 

is dat de deelnemers de woorden snappen. Jongeren met een 

licht verstandelijke beperking of met autisme kunnen deze 

methode ook volgen als ze begeleiding krijgen. 

WerkPro - De Wajong Carrousel
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vervolg Wajong Carrousel

Anja: ”De methode werkt stimulerend omdat het niet uitgaat 

van het afleren van oud gedrag, maar om het leren van iets 

nieuws.

En er wordt iedere week gesport. Niet alleen omdat we bewe-

gen en gezond leven belangrijk vinden, maar ook omdat je zo 

goed kunt zien waar je competenties liggen. Die componenten 

werken nog steeds en die houden we erin.

We hebben ook altijd een activiteitendag. Dan doen we echte 

outdoor dingen, bijvoorbeeld in de Heemtuin van WerkPro in 

Muntendam: vuur maken, een katapult of een vlot bouwen. 

Dat is echt samenwerken dus! 

Laatst waren we met een groep gaan klimmen. Dan moet de 

ene jongere de andere ‘zekeren’. Dan komt het op vertrouwen 

aan. Op zo’n evenement bereiken jongeren zoveel. 

Sinds kort hebben we een vast onderdeel, waarbij ze werkpro-

jecten van WerkPro bezoeken en waar ze ook alvast ‘s een dag 

mogen meedraaien. Dan is de stap minder groot om na het 

intensieve groepswerk ergens alleen te gaan werken.

WerkPro is de beste omgeving voor deze jongeren. Daar word 

je niet direct afgeserveerd als je nog niet kunt presteren. Dat is 

zo belangrijk voor mensen die nog zoekende zijn en onzeker 

over wie ze zijn en wat ze kunnen.

Gek eigenijk, dat vinden we heel normaal bij WerkPro. We zou-

den daar best meer trots op mogen zijn en dat ook uitdragen.” 

Volle rugzak
Anja: “Het hele traject duurt 9 maanden. Een deel van de jon-

geren is nog bij WerkPro of op een externe werkervarings-

plaats aan het werk. Voor een aantal is dagbesteding nu nog 

het hoogst haalbare. Die hebben zo’n volle rugzak, dat moet 

eerst gesorteerd.

Een paar zijn weer retour naar school. We trekken daarin heel 

nauw op met leerplicht- ambtenaren, leraren, etc. We dwingen 

niks, maar ondersteunen natuurlijk van harte dat er weer start-

kwalificaties worden behaald. Zo zijn er 5 jongeren naar oplei-

dingen gegaan op MBO niveau 3 in de beveiliging, metaal, 

facilitair en de horeca. 

Een jongere zei laatst: Ik wil iets bereiken voor mijn ouders, 

mijn familie, maar vooral voor mezelf. Ik wil net als mijn vrien-

den de vlag uit kunnen hangen, omdat ik een diploma heb 

gehaald… 

Daar doen we het voor… en als de helft lukt, ben ik al blij. Ik 

ben echt niet zo naïef dat ik denk dat ze allemaal een glansrijke 

carriere zullen hebben, maar moet dat dan?

Er mogen zijn! Daar draait ‘t om.”

Anja: “Ik zeg altijd: Kom je bij Voorwerk, dan heb je wil nodig, 

maar vooral… LEF.”

Claudia ter Veen, manager Werktools bij WerkPro
Claudia: “Ik snap dat veel mensen die hele materie rondom 

Wajongeren niet goed begrijpen. Ook werkgevers niet. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij alle veranderingen en 

mogelijkheden zelf met ze bespreken. Er is vanaf 2015 veel ver-

anderd voor mensen met een arbeidshandicap.

Zij vallen nu onder de Participatiewet van gemeenten. Voor 

deze ‘nieuwe’ Wajongeren zijn er niet automatisch budgetten 

ter beschikking. De gemeenten richten zich alleen op die jon-

geren die tot het zogenoemde 'doelgroepenregister' behoren. 

Alleen dan kan een werkgever aan de participatiewetverplich-

ting voldoen en een afspraakbaan invullen. Het gevolg is dat er 

een aantal ‘Wajongeren van vroeger' tussen wal en schip zal 

vallen! Werkgevers durven zonder de extra subsidies deze 

groep niet aan te nemen.” 

Claudia: “Alleen de arbeidsgehandicapten die al vóór 2015 de 

status Wajong kregen, blijven tot hun herkeuring (uiterlijk 2018) 

die status behouden en onder het UWV vallen. Gelukkig heb-

ben we ook dit jaar weer trajecten bij het UWV gegund 

gekregen.

Helaas merken we als team dat wij door alle bezuigingen meer 

werk voor minder geld moeten doen. Daarom zijn we altijd 

hard op zoek naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld de 

‘afspraakbanen’ met een leercomponent bij werkgevers en 

nieuwe en aanvullende subsidies, om díe mensen begeleiding 

te bieden die vanwege bezuinigingen niet meer voor een tra-

ject in aanmerking komen.” 

Claudia: “2016 is voor ons nog te overbruggen, omdat we met 

een aantal subsidies en de middelen van de NAM ook voor 

deze jongeren iets kunnen doen. 

We hebben gemeenten een oriëntatiefase aangeboden waarin 

deze ‘praktijkschoolverlaters’ (grootste deel van de nieuwe 

Wajonggroep) met specifieke begeleiding werkervaring kun-

nen opdoen. Maar zoals ik al zei, de gemeenten hebben geen 

toereikend budget. We maken ons grote zorgen hoe dit in de 

toekomst moet...“

   Jongeren Event Week
Claudia: “In de laatste week van sep-
tember gaan we met een Jongeren Event 
Week speciale aandacht vragen voor 
jongeren zonder startkwalificaties of 
werk. 
We nodigen ouderen en jongeren uit, 
werkgevers, beleidsmakers, docenten en 
andere geïnteresseerden. De Jongeren 
Event Week is mede door jongeren 
bedacht en georganiseerd. In Drenthe, 
Friesland en Groningen worden thema-
dagen gehouden waarin ze zelf laten 
zien wat ze hebben geleerd en bereikt 
in hun traject. We willen positieve 
resultaten delen en trends laten zien 
op de huidige markt, maar ook aan-
dacht vragen voor de obstakels onder-
weg naar werk. 

We zoeken de dialoog op en willen 
gezamenlijk naar oplossingen zoeken 
voor deze kwetsbare jongeren. Natuur-
lijk hebben we zelf ook allerlei ideeën. 
Onze ervaring is, dat, ook al krijgen 
jongeren wel een traject aangeboden, 
ze niet van start kunnen omdat ze te 
veel zaken niet voor elkaar hebben.  
Bijvoorbeeld dat hun huisvesting niet op 
orde is of dat ze de huur niet kunnen 
betalen. WerkPro zou zo’n jongere in 
een corporatie kunnen onderbrengen, 
waar ze voor de huur aan het werk 
gaan. Zo tackelen we een probleem én 
kan er toch gelijk gestart worden met 
werken aan werk!“
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Enkele jaren geleden  
startte stichting Boer En 
Zorg Noord Nederland een 
laagdrempelig project, om 
jongeren zonder startkwa-
lificaties de kans te bieden 
een diploma te behalen op 
MBO 1 niveau in ‘Werken in 
het Groen’ en ‘Dierverzor-
ging’, en tegelijkertijd werk-
ervaring op te doen in een 
boerenbedrijf. De meesten 
zijn met een traject en een 
loondispensatieregeling wel 
plaatsbaar op de arbeids-
markt, maar dan moet je 
wel maatwerk bieden… 

Gerard Klein, projectleider BEZINN 

leerwerkprojecten:

“Van de 12 jongeren en 2 volwassenen 

die een dik jaar geleden in Eelde zijn 

gestart, hebben er 9 een mbo-diploma 

uitgereikt gekregen. Twee deelnemers 

hebben een certificaat behaald en 1 gaat 

zijn opleiding met de nieuw groep 

afmaken.”  

“De groep was qua samenstelling divers 

maar al snel ontstond een positief 

groepsproces. Dat is ook te danken aan 

de enthousiaste docenten van het Terra 

Next College en de boeren waar de deel-

nemers aan het werk zijn. 

De opleidingen ‘Werken in het groen’ of 

‘Dierverzorging’ zijn vooral op de praktijk 

gericht en laagdrempelig opgezet. De 

vakken nederlands en rekenen blijken 

voor de meesten een ’fikse klus’. Ze zijn 

echt van de praktijk. En voor sommigen is 

een jaar naar school ook te lang. Daarom 

zijn we met de werkgroep van BEZINN-

boeren in Groningen gestart om meer 

modulaire beroepsgerichte scholing aan 

te bieden. Dat is echt een succes. Inmid-

dels hebben we nu zo’n 35 deelcertifica-

ten kunnen toekennen in bosmaaien, 

kettingzagen, eenvoudige metaalbewer-

king en een aangepaste VCA-opleiding. 

Dat kortdurend en modulair onderwijs 

willen we nog meer uitbreiden met veilig 

werken, technische vaardigheden, hout-

bewerking en lassen. Maar ook voor 

assistent fietsenmaker en assistent 

imker.”

Na een succesvolle projectopzet met de 

aangesloten boeren, het Drenthe College 

en het Friese Nordwin College, heeft het 

project een vervolg gekregen in de pro-

vincie Groningen met het Terra Next Col-

lege in Eelde. Inmiddels heeft de eerste 

groep de diploma-uitreiking al achter de 

rug en als het een beetje meezit gaat een 

nieuwe groep van start na de 

zomervakantie.

“Een 4-tal deelnemers is inmiddels 

geplaatst op een externe werkervarings-

plek die perspektief op betaald werk 

biedt. Alle deelnemers hebben het besef 

gekregen dat zij best veel kunnen, maar 

ook geleerd waar hun grenzen liggen. 

Hopelijk komt er vanuit de politiek de 

komende tijd meer aandacht en worden 

middelen beschikbaar gesteld voor deze 

kwetsbare doelgroep richting de arbeids-

markt. Via de Zorgboeren, gemeenten, 

UWV en de praktijkscholen is aandacht 

gevraagd voor dit project en op dit 

moment wordt alle energie ingezet om in 

september de tweede groep te laten 

starten in het kader van het Entree- 

onderwijs, de opvolger van het MBO 

niveau 1. Met minimaal 14 deelnemers 

kunnen we van start, 7 aanmeldingen zijn 

er al.” 

Op de zorgboerderij Calidad in Uithuizen 

wonen en werken mensen die ondersteu-

ning nodig hebben in hun dagelijkse 

leven. Aducta Meulman en Wim Dijkstra 

zijn de eigenaars. Zij woonden al op deze 

rustig gelegen boerderij met hun gezin, 

pleegkinderen en dieren. Zo ontstond het 

idee om meer mensen in deze omgeving 

te laten wonen en werken. De zorgboer-

derij Calidad bestaat inmiddels uit drie 

locaties in de directe omgeving van Uit-

huizen. Aan zo’n 90 mensen per jaar 

wordt woonbegeleiding, dagbesteding, 

logeeropvang en ambulante begeleiding 

geboden.

Marloes Huisinga, één van de begeleid-

sters, staat me al op te wachten bij de 

ingang van de boerderij voor dag- en 

logeeropvang. Zij gaat me meer vertellen 

over deze bijzondere plek en bewoner 

Roobin mag ik naar zijn ervaringen vra-

gen met de opleiding ‘Werken in het 

Groen’ bij Terra Next, via het project van 

stichting Boer en Zorg in Noord 

Nederland.

Eerst maak ik met Marloes een rondje 

over het terrein.  

Marloes: “Wij bieden zorg in een huise-

lijke sfeer, een veilige plek waar mensen 

zich op hun gemak voelen en zich kunnen 

ontplooien. Ondersteuning bieden maar 

ook ervaring op laten doen is een belang-

rijk principe voor het wonen, werken en 

logeren op onze zorgboerderij.”

In één van de schuren is een groepje  

creatief bezig en verderop wordt het erf 

geveegd.

In de stal zie ik 2 biggen en kippen. En in 

het weiland verderop staan een ezel, een  

pony en een koe.

Marloes: “Dat is onze knuffelkoe! Ze vindt 

het heerlijk om aangehaald en geknuffeld 

te worden… Verder hebben we hier plan-

ten, groenten, fruit en een kas. Maar daar 

kan Roobin je straks meer over vertellen.“ 

De deelnemers van de dagbesteding 

werken maximaal 9 dagdelen per week. 

En de begeleiders werken op vaste 

dagen op de verschillende groepen. 

Marloes: “Zo creëer je vaste structuur en 

duidelijkheid; maandag is Marloes op de 

dagbesteding, dat weet dan iedereen. 

We hebben een heel breed werkaanbod. 

Je kunt bij ons de dieren voeren, verzor-

gen en de stallen schoonhouden. Maar 

ook werken in de tuinen of de kas, huis-

houdelijke taken doen en houtzagen en 

kloven. Natuurlijk nemen we ook de tijd 

voor creatieve activiteiten en sport. 

Afwisseling van inspanning en 

ontspanning. 

Marloes: “Bij de intake is het allerbelang-

rijkste of je in de groep past. Dat is het 

criterium.

Iedereen kan hier werken aan zijn per-

soonlijke leerdoelen. Bij de start maken 

we samen een begeleidingsplan. Dat 

wordt afgestemd op de persoonlijke leer-

doelen van de client. 

Dus wat wil je hier leren, werken in het 

groen of in de dierverzorging?

Die doelen maken we heel concreet:  

bijvoorbeeld je doel is een stal kunnen 

uitmesten…

Maar ook werknemersvaardigheden 

zoals: je komt op tijd en omgaan met kri-

tiek. Door gesprekken te voeren over hoe 

het gaat en te evalueren wat al bereikt is, 

wordt het steeds persoonlijker. 

We maken ook gebruik van pictogram-

men om werkintructies te geven, omdat 

sommige mensen dat beter begrijpen 

dan geschreven instructies.“

Marloes laat me een aantal voorbeelden 

zien van zo’n werkinstructie met picto’s. 

BEZINN

Boer En Zorg Noord Nederland

Zorgboerderij Calidad
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De Drentse Zaak
In De Drentse Zaak in Assen worden ‘goede’ zaken 
gedaan. Sinds 2011 is hier een unieke samenwer-
king ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven. 
Accountants, ontwerpers en andere gevestigde 
ondernemers werken dagelijks vanuit hun prach-
tige ruimtes in het monumentale pand aan de Bei-
lerstraat in Assen. Zzp’ers zitten achter hun 
laptops op de flexplekken, of zijn in het loungecafé 
om te netwerken. In de luxe vergaderzalen worden 

congressen en workshops georganiseerd. Starters 
kloppen aan bij de ondernemersadviseurs, die 
namens de overheid ook subsidiemogelijkheden 
kunnen bieden. De Drentse Zaak is ook een prima 
leer- en werkomgeving voor mensen die net nog 
niet genoeg bagage hebben om zelfstandig een 
plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Dat is het 
project ‘Werken en Leren’ in de Drentse Zaak. 

Tiemen Ensink, operationeel leider van het project:

“We zijn in 2015 gestart om vooral horeca werk aan te bieden. 

We hebben een goed geoutilleerde keuken en een mooie bar. 

Ondanks de ongedwongen sfeer die hier in het pand heerst 

wordt er gewerkt aan een hoge standaard. De deelnemers 

moeten zich aan allerlei situaties leren aan te passen en natuur-

lijk altijd dienstverlenend zijn. Inmiddels hebben we het 

werkaanbod uitgebreid met schoonmaak- en receptiewerk en 

facilitair beheer onder de vakkundige begeleiding van onze 

leermeesters Diana, Maya en Eric. Ieder op zijn eigen vakge-

bied. Op basis van een zgn. Routekaart, die is vastgesteld tus-

sen de deelnemer, de jobcoach van werkplein de Drentse Aa 

en de leermeester van de Drentse Zaak, wordt vastgelegd 

welke waarde het werk hier toevoegt aan het traject richting 

werk.”  

“Er zijn al mooie successen geboekt. Op dit moment is een 

groep van 6 aan het werk. Daarmee komen we op een totaal 

van 25 vanaf de start. 9 hebben een baan en 1 is weer terug 

naar school. Dat zijn toch echte successen!

Eén dame kwam bij ons in het project nadat ze jaren tevergeefs 

had gesolliciteerd. Ze had binnen no-time een baan. We zien 

dat het zelfvertrouwen weer groeit en dat ze zich weer ergens 

verantwoordelijk voor voelen. Op één deelnemer na is er dit 

jaar geen uitval geweest, dat zegt veel. De deelnemers zijn 

gemotiveerd en tonen inzet. Zo werken ze ook mee bij events 

buiten werktijden en doen mee zonder dat erom wordt 

gevraagd. Zij voelen zich betrokken, komen op tijd en er zijn 

nooit klachten van huurders over hun gedrag. 

Op dit moment zijn zo’n 14 private ondernemingen in het 

gebouw gevestigd. Het wordt al bijna te krap hier… Dit jaar zijn 

bij een flink aantal ondernemers nu extra werk-ontwikkelplek-

ken gerealiseerd die buiten dit project liggen. Ondernemers 

volgen het goede voorbeeld van de Drentse zaak. Er is dus 

sprake van een positieve spin-off van het project.“

Tiemen: “We willen onze waardering uitspreken voor het maat-

schappelijk verantwoord ondernemingsbeleid van de NAM. 

Veel meer ondernemingen in de private sector zouden dit 

voorbeeld moeten volgen!“

vervolg BEZINN

Hoe moet je in de juiste volgorde de 

afwas doen, je handen wassen, maar ook, 

hoe je de nagels van een konijn moet 

knippen.“

In de tuin staat Roobin al op ons te wach-

ten. Hij is inmiddels toch al een beetje 

zenuwachtig geworden voor het aange-

kondigde gesprekje…

Roobin is 23 jaar, woont en werkt al een 

aantal jaar bij Calidad en heeft net een 

paar maand geleden zijn diploma ‘Wer-

ken in het Groen’ gehaald bij Terra Next 

in Eelde.

Roobin: “Toen Gerard Klein van BEZINN 

aan Aducta de folder van de opleiding bij 

Terra Next in Eelde liet zien, vroeg ze aan 

mij of ik dat wilde…

Ik twijfelde tussen ja en nee. Toen zei ik, 

laten we het maar doen.

Ik had het er best naar mijn zin. Herman, 

Wietske en Eise waren leuke leraren. De 

één deed taal en de ander groen en zo. 

Het reizen was nog wel een ding. Eerst 

ging een stagiare van hier me met de 

auto steeds halen en brengen naar Eelde.

En ik ben ook nog een tijdje met de deel-

taxi geweest. Daarna heb ik geleerd hoe 

ik alleen de reis kon maken. Samen met 

de stagiare heb ik geoefend, met de trein 

en de bus. Dat ging goed en toen kon ik 

alleen gaan.

De les was iedere donderdag van 09.00 

tot 16.00 uur met zo’n 11 leerlingen.

Best lang dag, hoor, en dan nog de hele 

reis naar huis. Meestal hadden we geluk-

kig echt praktijkles. Grasmaaien, bos-

maaien, schoffelen, bloemen zaaien, 

verpotten enzo. Ik heb van alles geleerd. 

Bosmaaien vind ik het leukst. Daar heb ik 

nu ook een certificaat van.  

Voor het grote examen moest je een 

proef van bekwaamheid afleggen. Ik 

moest van alles laten zien. Hoe je een tuin 

goed onderhoudt: schoffelen, kanten ste-

ken of bladharken. Gerard Klein was ook 

op het examen. Hij zei nog: “Secuur wer-

ken en geen stukken overslaan Roobin…” 

Voordat ik een kijkje ga nemen op de 

andere woonvoorziening, laat Roobin nog 

de moestuin zien en de frambozen-

struiken.

Roobin: “Ik heb het hier naar mijn zin. Je 

kunt hier alle kanten op en er zijn veel ver-

schillende dingen te doen. De moestuin 

netjes maken en de frambozenstruik vind 

ik het allerleukst… Lachend: “Daar snoep 

ik steeds van, maar dat mag niet. 

Dan krijg ik op mijn kop!”

We rijden zo’n 2 killometer verderop naar 

de manege met woonvoorziening. Dat is 

de plek waar Roobin woont. 

Marloes: “Niet iedereen wil met paarden 

werken en Roobin wilde liever in de tuin.”

Ik mag Roobin’s kamer zien. 

Stom... vergeten om naar zijn hobby’s te 

vragen… Maar ik hoef niks meer te vra-

gen… Er staat een electrische piano, de 

toetsen zijn beplakt met verschillende 

kleuren en Roobin’s kamer hangt en staat 

vol met afbeeldingen van zijn idolen: 

Michael Jackson en Bob Marley!



12 Nieuwsbrief 9 - NAM Werkgelegenheidsprojecten 13Nieuwsbrief 9 - NAM Werkgelegenheidsprojecten

Driestenborg
Op het Borgterrein van Ewsum in Middelstum ben ik vaker 

geweest. Maar deze keer sla ik eerder af, het kronkelweggetje 

in, naar de boerderij de Driestenborg in Fraamklap aan het 

Boterdiep.

Nadat ik eerst op het verkeerde erf parkeer, kom ik dan toch 

op het goede adres.

De deelnemers zijn geïnformeerd over mijn komst, want ik 

word al vriendelijk begroet… Goedemorgen allemaal! 

Ik stap zo de houtwerkplaats in. Hier wordt gewerkt! Er staan 4 

prachtige houten banken klaar voor ‘t allerlaatste fijne 

schuurwerk.

Deelnemer Uri neemt gelijk de rol van gastheer op zich en ver-

telt trots over het werk. 

Uri is een vrolijke jongeman van 20 jaar. Hij woont thuis bij zijn 

vader, moeder en zusje en werkt 4 dagen in de week bij Werk-

Pro op de Driestenborg. Na zijn stage van de praktijkschool De 

Bolster mocht hij op het Ewsumproject blijven werken. 

Met de handen werken is hem met de paplepel ingegoten. 

”Toen ik 2 was stond ik met mijn kleine handjes al tussen de 

stukadoors mee te doen. Houtbewerking heb ik van onze 

begeleider Ger geleerd. Ik ben begonnen met houten planten-

bakken maken. En nu maak ik ook bakken voor de aardbeien-

plantjes. Ik heb ook meegewerkt aan de 4 tuinbanken die je 

hier in de werkplaats ziet staan. Die zijn eigenlijk klaar. We  

werken nog even de laatste randjes bij. Daar maken we er nog 

meer van. Het is een opdracht van het Groninger Landschap. 

Richting Noordwolde is een mooi pleintje met bomen. Daar 

komen die banken te staan met nog een tafel erbij. Ik werk hier 

4 dagen in de week. En vrijdag is mijn vaste vrije dag.  

We hebben het druk hoor. Er is nog best plek voor nieuwe 

collega’s.“

Groenprojecten Ewsum van WerkPro is gevestigd 
in de boerderij de Driestenborg en op het Borgter-
rein van Ewsum. Beide locaties liggen in rustig lan-
delijk gebied bij Middelstum. Er wordt gewerkt in 
het groen, hout en horeca met mensen voor wie de 
stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is. 
Tempo en werkzaamheden worden aangepast aan 
de mogelijkheden van de ruim 50 deelnemers.

Voordat ik doorrijd naar de boerderij de Driestenborg, spreek 

ik WerkPro-manager Berno Bremer op het hoofdkantoor in 

Groningen over de voortgang van het project Ewsum. 

Berno: “Onze belangrijkste zorg is natuurlijk dat de deelnemers 

díe begeleiding en aandacht krijgen die ze nodig en verdiend 

hebben… De begeleidingsvraag bij onze deelnmers is erg 

intensief. Daarom is gekozen om vanaf 1 januari dit jaar 8 uur 

extra trajectbegeleiding in te zetten. In het kader van de her-

financiering van de zorggelden is op gemeentelijk niveau een 

fikse bezuiniging per traject ingezet. Met de extra middelen van 

de NAM is dat nu eerst opgevangen en hebben we voldoende 

begeleiding kunnen geven in het eerste half jaar van 2016. 

Alle deelnemers hebben net weer een voortganggesprek 

gehad. Er is gekeken naar ontwikkeling en daar waar mogelijk 

meer verantwoordelijkheid te geven.

Twee van onze deelnemers zijn doorgestroomd naar betaald 

werk.”

Technisch Lego
“Het allerliefste werk ik met machines. Dan voel ik me op m’n 

best. Ik heb een hele dure hobby, technisch lego. Ik heb al wel 

van alles, maar je hebt natuurlijk nooit genoeg. Zo heb ik ook 

een kraan in elkaar gezet op rupsbanden. De cabine kun je 

apart laten draaien. 

Ik heb hier ook mijn trekkerrijbewijs gehaald. Wel met wat hulp, 

hoor…” We gaan naar buiten. Daar laat Uri nog even één van 

z’n favoriete machines van de Driestenborg zien: een Ferrari-

frees en -ploeg! Begeleiders Ger en Heleen halen me op. 

Jij gaat met ons mee naar de groententuin? Eerst een overall 

aan. Onder leiding van Heleen ga ik mee met Geert, Michel en 

Harko om onkruid weg te halen tussen de wortelen en de uien 

in de tuin. Uri is vast vooruitgelopen om de aardappels te 

behandelen tegen phytofhtora. En Bart rijdt achter ons aan op 

de zitmaaier met aanhanger.

We lopen naar het enorme terrein bij de boerderij. Als je op 

het erf staat heb je geen idee hoe groot het hier is en wat er 

allemaal bij de boerderij hoort. Een grote kas en nog een 

schuur en 1,5 hectare land, weilanden, een tuin, bos en een  

vijver. Het is vandaag schitterend weer… lekker buiten bezig 

zijn… kom maar op met dat onkruid. 

De jongens lachen me uit als ik toch wat moeizaam op mijn 

knieen ga zitten om in de aarde te wroeten. Niks gewend, hè… 

Heleen geeft aanwijzingen. Hier voorzichtig schoffelen, dat is 

net opgekomen. En de oogst is al niet zo best dit jaar. Te nat, 

te koud, geen zon!

De jongens van de groententuin zijn niet van het rustige soort. 

Er wordt constant gekletst en kleine plagerijtjes aan elkaar uit-

gedeeld. Maar er wordt ook doorgewerkt. Heleen is de rust 

zelve. Die breng je niet zomaar van haar stuk.

De Driestenborg
Berno: ”We kunnen weer terugkijken op een paar mooie hoog-

tepunten dit afgelopen halfjaar. Het zijn voorbeelden van een 

mooie samenwerking van profit en nonprofit. Samen met 

Hooghoudt en het Groninger Landschap. Zo is er op het ter-

rein van de borg Ewsum een Hooghoudt-kruidentuin aange-

legd. Hooghoudt ondersteund ook de werkzaamheden die 

hieruit voortvloeien. Deze zichttuin, die ongeveer 30 verschil-

lende kruiden vertegenwoordigt, geeft zowel Ewsum als 

Hooghoudt meer naamsbekendheid. Het Groningse karakter 

van Hooghoudt is dan ook een mooie regionale verbinding 

met de kruidentuin. 

De uitbreiding van de parkeerplaats bij de borg is ook klaar. 

Dit betekent een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen 

voor de bezoekers van het Middelstummerbos en de borg 

Ewsum. 

O ja, en we hebben een nieuwe website ontwikkeld en online 

gezet. www.opewsum.nl.“ 

...kom maar op 
    met dat onkruid...

WerkPro - Groenprojecten Ewsum
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Eind september vindt de eerste oplevering plaats 
van de renovatie aan het oude Be Quick stadion 
aan de Esserberg, op de grens van Haren en Gro-
ningen. Einddoel is het stadion voor meer multi-
functioneel gebruik. De hoge nood van een tekort 
aan kleedkamers en de slechte staat van de sta-tri-
bunes waren een belangrijke drijfveer. Voor deze 
omvangrijke klus is het bestuur van de werkgroep 
Be Quick Restauratie in zee gegaan met het Alfa-
college. In een zgn. Gilde Traject werken én leren 
vroegtijdige schoolverlaters op de Esserberg. 
’s Morgens is er les in het clubhuis van Be Quick en 
’s middags wordt gewerkt in de bouw. De jongens 
krijgen begeleiding door een mentor van het UWV, 
en een praktijkbegeleider doet naast de aannemer 
de dagelijkse aansturing. 

Wolter Groenendal, voorzitter werkgroep Be Quick restauratie:

“De bouwwerkzaamheden vorderen nu snel. De onoverdekte 

tribune ziet er al prachtig uit. Nog een paar laatste betonklus-

sen en dan is dat klaar.”

In het project is aan duurzaamheid gedacht door stevige isola-

tie en een dakbedekking met zonnepanelen. Binnenin het 

gebouw zijn alle vloerverwarmingen aangebracht en wordt 

gewerkt aan de vloeren. 

Groenendal: “De Be Quick kleuren zijn overal duidelijk aanwe-

zig, ook in de betegeling van de natte ruimtes. De eerste 

kleedkamers zijn nu zover klaar. 12 van de 15 startende leerlin-

gen zijn overgebleven. De motivatie was heel verschillend. De 

helft van de groep liet verbetering zien op allerlei leerpunten, 

de anderen bleven hangen in desinteresse en zagen de gebo-

den kansen niet. Toch mogen we ook blij zijn met de resulta-

ten. Alle jongens hebben een VCA-diploma gehaald en er zijn 

er 6 bevorderd naar MBO 2 niveau. 1 van de jongens heeft 

gekozen voor een betaalde baan.” 

Bijzondere interesse voor het Gilde Traject kwam onlangs uit 

Scandinavië. In het kader van een Europese kennisuitwisseling 

met betrekking tot de doelgroep van het project, heeft een 

delegatie Finnen en Noren het project bezocht. 

Groenendal: “Ook in de Scandinavische landen zijn er natuur-

lijk vroegtijdig schoolverlaters en dit Gilde Traject is kennelijk 

in het oog gesprongen. In een boeiende sessie werd een och-

tend lang uitgebreid gesproken over het project en werden 

ideeën uitgewisseld.”

Op dit moment worden de banken van de overdekte tribune 

geschaafd bij een hout-opleidingsplaats in Delfzijl. Daarna kun-

nen ze door de jongens worden geverfd en geplaatst. 

Groenendal: “Eerst maar eens beginnen met de de helft, want 

het vergt nogal wat tijd. Met middelen van o.a. de NAM, kon 

deze Gilde pilot plaatsvinden. Met alle lessen van de afgelo-

pen tijd willen we nu een vervolg inzetten. 

Daarvoor zijn de eerste gesprekken gevoerd met het Alfa-col-

lege en die zullen na de zomervakantie worden voortgezet. 

Maar eerst moeten we nog wel de financiële middelen vinden 

voor de leerlingen-coaches. Een functie die bij deze doelgroep 

onontbeerlijk is!”

Be Quick 1887vervolg Driestenborg

Ik ga nog even bij Uri kijken die een stuk verderop op het aard-

appelveld aan het werk is. “Er is een virus dat flink schade kan 

aanrichten aan de aardappelplant en dat kunnen we niet 

gebruiken.” 

Samen met begeleider Ger ga ik de courgette-oogst inspecte-

ren. Er kan flink geplukt worden. Ger werkt al vele jaren bij 

WerkPro. Een doorgewinterde begeleider met bakken vol 

geduld, gouden handen en het hart op de goeie plek. Een 

echte Groninger, en dat hoor je. Met mijn Limburgse achter-

grond moet ik me toch echt even concenteren. Wat zeg je Ger? 

”Kest mie tog wel verstoan? We hebben deze boerderij hele-

maal zelf opgeknapt. We zijn nooit klaar natuurlijk en ik heb 

nog zoveel plannen. Hier om de vijver moet een mooi pad en 

nog een bruggetje naar ‘t lutje-eiland…” 

‘s Middags ben ik te gast bij een andere afdeling op de 

Driestenborg waar dierenvoeding wordt ingepakt.  

Jouri, Sander, Janko, Samantha en Jan zijn druk bezig. 

“Hier is altijd werk, zomer en winter… dit is de allerleukste 

afdeling!!! We werken met 6 tot 8 deelnemers, maar er is echt 

plek voor meer collega’s.“

Samantha, een vlotte meid van 23, geeft aanwijzingen aan haar 

collega: mag ik je een tip geven hoe je met het stanleymes die 

zak het beste openmaakt? 

Handige donder is het en ze staat haar mannetje. Ze maakt ook 

tuinbanken. Dat heeft ze op de Driestenborg geleerd.

Jan neemt even de leiding en leidt me rond. “We werken hier 

in opdracht voor het bedrijf Petcorn, uit Beilen. Het zijn 

meestal bestaande producten die wij professioneel verpakken. 

De opdrachtgever zorgt voor de distributie. Konijnenvoer, 

maisstengels voor kippen of bijvoorbeeld trosgierst. “Dat hang 

je hoog op. De haan of kip moet dan een sprongetje maken 

om er bij te kunnen… Da’s goed tegen de verveling.” 

Jan: “We hebben ook zelf een product ontwikkeld, waar we 

wat aan kunnen verdienen. Kleine wilgenhoutjes om op te kau-

wen, voor papagaaien, cavia’s en konijntjes. Die houtjes komen 

van de wilgen uit het Middelstummerbos. Janko: “Die zijn 

knoeterhard. Van de lange stengels worden bundels gemaakt 

en precies op maat afgesneden en verpakt.“ 

Meneer Petcorn mag supertevreden zijn. Iedereen lacht. 

“Hij heet echt geen Petcorn, Marita. Hij is de baas en heet 

Hessel.”

“Iedereen bepaalt zijn eigen tempo,“ zegt Jan. “Ik kan er 

slecht tegen als mensen worden opgejut. Maar dat is natuurlijk 

mijn eigen geschiedenis. De opdrachtgever moet begrijpen 

dat het hier geen regulier bedrijf is. We doen wat we kunnen.”

 Youri: “Ger en Jan zijn soms net zelf een dier… die pakken 

gewoon een handjevol meelwormen en stoppen dat in hun 

mond… baaah!!” 

Ik sluit het bezoek bij de Driestenborg af door nog even in het 

zonnetje na te zitten met Jan. “Je zou het misschien niet zeg-

gen, Marita, maar toen ik hier 2 jaar geleden kwam, vanuit 

behandelaar Lentis, was ik een trillend blad. Ik kon niks meer. 

Al mijn zelfvertrouwen kwijt. Na jaren in de hectiek van de ICT 

met moordende werktijden ging het licht uit: een psychose. 

Dan moet je van ver komen. Mede door deze plek op de 

Driestenborg en de fantastische begeleiding en de collega’s 

ben ik er weer bovenop gekrabbeld.”  

Ik ben er even stil van… en trots op WerkPro en op mijn colle-

ga’s. Dat we dat kunnen betekenen in een mensenleven. Ik 

word uitgezwaaid en vertrek luid toeterend. Die smile gaat 

voorlopig niet van mijn gezicht af…
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Mammoetpad in de Heemtuin Nu, anderhalf jaar verder, zijn we allemaal 

zoveel wijzer en ik ook natuurlijk door alle 

adviezen en hulp die we krijgen van ‘De 

vrienden van de Heemtuin’, Staatsbosbe-

heer en Herman, onze groenvrijwilliger.

Laatst hebben de Vrienden van de Heem-

tuin voor ons twee workshopavonden 

verzorgd over wat nou eigenlijk een 

Heemtuin is en het onderhoud daarvan. 

Binnenkort komt 

nog een ‘praktijk-

dag’ hier op ‘t ter-

rein. Drie van onze 

jongens raakten zo 

enthousiast dat ze 

nu toestemming 

hebben van de 

gemeente om een opleiding in het groen 

te gaan volgen bij het TerraNext College. 

Van Landschapsbeheer hebben we een 

training gekregen over composteren en 

hoe je kunt werken met respect voor de 

natuur. Dat past hier natuurlijk 

uitstekend!”  

WerkPro hecht veel waarde aan samen-

werking en een goede relatie met de 

gemeenschap in en in de omgeving van 

Muntendam. Zo wilde de plaatselijke 

Baptisten Gemeente de jaarlijkse lichtjes-

route, waar het kerstverhaal wordt nage-

speeld, graag in de Heemtuin houden. 

De Heemtuin zou voor warme chocolade-

melk zorgen voor iedere bezoeker aan 

het eind van de wandeling.

Ondanks de voorgenomen sluiting met 

de kerstdagen zegde het personeel van 

de Heemtuin toe. Met vereende krachten 

en de flexibele medewerking van vrijwilli-

gers en een groep deelnemers moest het 

lukken. 

Wietske: “We hadden op 200 à 250 man 

gerekend. Het werden er 1200! Het hele 

verkeer was ontre-

geld en we hadden 

het ongelooflijk druk 

met de drankjes en 

het schoonmaken 

van onze toiletten 

etc.” 

Lachend: “Het was 

hier een puinhoop. Maar wel superleuk 

en zo goed om dit samen te doen. Vol-

gend jaar weer en dan wel met verkeers-

regelaars en zo. 

En van het één komt het ander. De Bap-

tistenkerk heeft de opbrengst van een 

volleybaltoernooi aan ons geschonken en 

ook van het Groene Kruis hebben we 

sponsoring ontvangen om onze beweg-

wijzering nog duidelijker te maken. 

Inmiddels is er ook een goede relatie met 

de gemeente opgebouwd. De consulen-

ten weten steeds beter hun weg naar de 

Heemtuin te vinden voor het aanmelden 

van nieuwe deelnemers. 

Wietske: “Want er is nog genoeg plek 

voor nieuwe instroom! We zijn heel laag-

drempelig. Er is eigenlijk voor iedereen 

hier wel een werkplek. Niemand heeft bij 

ons een stempel. 

We werken hier met elkaar en dat is onze 

kracht! Voor de horeca moet je wel een 

beetje stressbestendig zijn en bereid zijn 

om af en toe in het weekend te werken. 

En netjes verzorgd zijn, want je bent 

immers het gezicht van de Heemtuin!”

De Heemtuin Muntendam en natuurpark Tussen de 
Venen is een prachtig natuurgebied aan de rand van 
Muntendam. Bezoekers kunnen er heerlijk wandelen, 
fietsen en genieten van een hapje of een drankje. 
Sinds kort is er een nieuwe attractie geopend: het 
Mammoetpad. Een uniek natuur- en speelpad voor 
jong en oud! Het pad kenmerkt zich door speelsheid, 
natuurlijke materialen en een afwisseling van bouw-
werken op het land en in het water. Het geheel is 
gemaakt met een knipoog naar de prehistorie. 

De Heemtuin heeft, naast haar 
functie als natuur- en recreatie-
gebied, nadrukkelijk de functie 
van werkervaringsplek voor een 
brede deelnemersgroep die niet 
of nog niet regulier aan de slag 
kan. De gemeente en instellin-
gen, zoals Noorderbrug, VNN, 
Limor, Novo en Lentis plaatsen 
hier hun clienten in het groenon-
derhoud, schoonmaak, natuur-
educatie of horeca. Inmiddels 
werken meer dan 75 mensen 
mee onder professionele leiding 
en met de ondersteuning van 
vele vrijwilligers. 

Op een prachtig verborgen terrasje van 

de Heemtuin praat ik met Wietske, één 

van de vier professionele begeleiders van 

de Heemtuin.

Wietske: “Toen WerkPro het hier overnam 

en ik bij hen in dienst kwam, had ik al wel 

veel ervaring in het werken in de zorg, 

maar van groen had ik helemaal geen ver-

stand. Ik kon nog net het verschil zien tus-

sen een madeliefje en een paardenbloem 

en daar was dan ook alles mee gezegd. 

Toen ik voor het eerst ging schoffelen 

dacht ik hup, al het onkruid eruit en alles 

lekker strak zwart maken!”

Lachend: “Nou, dat was echt niet de 

bedoeling. Onkruid moet je plukken en 

sommige soorten mogen best blijven. 

Schoffelen doe je dus in een groentetuin!

...het hele verkeer 
    was ontregeld...

...met elkaar 
    is onze kracht...

WerkPro - De Heemtuin
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vervolg Heemtuin

Omdat er in de wintermaanden minder 

buitenwerk is, is er extra aanbod ontwik-

keld. Zo kan er kleding gesorteerd wor-

den voor de textielkringloop van WerkPro 

en worden vogelhuisjes en insectenhotels 

gemaakt voor de verkoop. 

 Wietske: “Van het Doe Museum van de 

gemeente Veendam krijgen we alle 

gebruikte legostenen. Die moeten uitge-

sorteerd op maat en kleur. Voor onze 

deelnemers met autisme is dat een prima 

klus. De re-integratie en vooral ook de 

ontwikkeling van onze mensen vinden we 

heel belangrijk. Niet iedereen kan het aan 

om weer een echte opleiding te volgen. 

Daarom geven we ook de mogelijkheid 

voor deelcertificaten, zoals kettingzagen 

en bosmaaien. Ik ben nu bezig om een 

clubje VCA te laten doen.” 

In Zuidbroek is een kleine haven die 

wordt gerund door deelnemers van de 

Heemtuin.

lelijk wit bromding. Dat past toch hele-

maal niet in deze omgeving. We zoeken 

naar andere opties, zoals een kelder gra-

ven in de tuin als natuurlijke koelruimte… 

Super-idee toch?” 

Samen met Wietske maak ik tot slot nog 

een korte wandeling over het terrein. 

Het valt me op dat je zo postief bent. Zijn 

er eigenlijk nog dingen waar jullie je zor-

gen over maken?

Wietske: “Er is hier pas weer ingebroken. 

Er was zoveel kapot gemaakt. Alle deuren 

en kozijnen in het gebouw waren vernield 

en omdat alle koelingen openstonden 

moesten we de hele inhoud weggooien. 

Zo zonde… Dat hakt er bij ons als perso-

neel goed in. Maar het ergste vinden we 

de reactie van onze deelnemers. Die 

waren zo van slag. Onze gebouwen zijn 

natuurlijk beveiligd, maar dat is op het 

terrein veel lastiger en het ligt ook erg 

afgelegen.”

Wietske: “Een clubje van 7 kan dat inmid-

dels helemaal zelfstandig. Eén van onze 

deelnemers is zo gegroeid dat hij zelf de 

roosters maakt. Hij heeft het helemaal 

onder controle.”

Op 10 juni j.l. is onder grote belangstel-

ling door burgemeester Rein Munniksma 

van de gemeente Menterwolde het Mam-

moetpad in de Heemtuin geopend. 

Dit natuur- en speelpad is tot stand geko-

men in nauw overleg met de gemeente 

Menterwolde en is financieel onder-

steund door de gemeente Menterwolde 

en Leader-gelden (Europese gelden voor 

plattelandsvernieuwing). Het is aange-

legd door het Kunstenaarscollectief uit 

Delfzijl.

Naast het aantrekken van publiek zijn er 

op het pad ook werkzaamheden voor de  

medewerkers van de Heemtuin, zoals 

onderhoud en de begeleiding van groe-

pen op het pad.  

Wietske: “De openingsdag was geweldig. 

Iedereen heeft zo zijn best gedaan om er 

een mooie dag van te maken. Er is hard 

gewerkt en we hebben ook veel lol 

gehad.“ 

Af en toe stoppen we bij bijzondere plek-

ken in de tuin. Wietske kan er bevlogen 

over vertellen en maakt me attent op een 

mooie plant of bloem. We onmoeten col-

lega’s en deelnemers en brengen een 

bezoekje aan de creatieve dagbeste-

dingsgroep. Wietske heeft voor iedereen 

een woord en een grapje. Haar enthousi-

asme werkt aanstekelijk! Ik kom hier 

graag nog ‘s wat langer terug. En dan in 

mijn eigen tijd.

Wietske: “Afgesproken! Je bent van harte 

welkom… hier, neem nog wat verse 

groente uit onze tuin mee.”

Het Mammoetpad heeft een eigen ver-

haal. Dat is geschreven door Remko 

Schepel. 

In dit verhaal kun je kennismaken met 

Koning Quagga, Dodo Dorien, Henri de 

Holenbeer en Madiba de Mammoet. 

Voor de opening van het pad zijn kleding 

en attributen in het oerthema gehuurd. 

Dat bleek een enorm succes. Het is zo 

goed bevallen dat er misschien vaker 

deelnemers verkleed de begeleiding op 

het pad gaan doen.

Wietske: “We moeten dan gewoon die 

spullen zelf in huis hebben. Ik vond het 

geweldig dat aan aantal deelnemers zich 

durfden te verkleden. We zien zo ook 

onverwachte kanten van onze mensen. 

Prachtig!” 

WerkPro heeft nog veel plannen voor de 

toekomst van de Heemtuin. Zoals een 

inpandige verbouwing om plaats te 

maken voor een mooie dagbestedings-

plek en een grotere keuken. Maar ook 

meer aandacht voor sfeervollere 

aankleding van de expositieruimte en het 

restaurantgedeelte. 

Wietske: “We hebben eigenlijk een grote 

koelcel nodig voor onze eigen groente- 

en fruitoogst, maar willen liever niet zo’n 

 

...onverwachte 
kanten...

...dat hakt erin...

...lelijk wit         
bromding...

Natuur- en Milieu-Educatie

NME de Heemtuin ontwikkelt diverse educatieve producten die een beroep 

doen op hoofd, hart en handen. Het NME-team werkt daarbij samen met 

diverse opdrachtgevers en partners. Er wordt natuur- en milieu-educatie voor 

basisscholen in opdracht van de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde,  

Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde verzorgd. Daarnaast 

levert NME de Heemtuin een bijdrage aan natuur- en milieu-educatie voor 

bezoekers van De Heemtuin.

De missie: het behoud van de aarde is een basisbehoefte en daarom is het van 

levensbelang dat er jonge mensen worden opgeleid tot duurzaam handelende 

burgers. Dit wordt bereikt door hen via eerstehands ervaringen met al hun  

zintuigen aan te zetten tot verwondering, respect en reflectie. Dit bewustwor-

dingsproces is een noodzakelijke stap tot duurzaam handelen en daarom een 

onmisbaar onderdeel van het onderwijs.
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Irma: “Toen het een aantal jaren geleden 

minder goed ging met REACT Twente en 

het hele bedrijf in Nijverdal er slecht voor 

stond, ben ik met de directeur van Krön-

nenzommer in gesprek gegaan. Zij voelde 

wel voor het idee om onze deelnemers 

hier aan het werk te zetten. 

Het paste goed bij de visie van ZorgAc-

cent om meer interactie met de buiten-

wereld aan te gaan.” 

De buitenwereld
Krönnenzommer was vroeger een TBC-

sanatorium. Alle gebouwen zijn in één en 

dezelfde bouwstijl gebouwd uit begin 

1900 en vallen onder monumentenzorg. 

Het was een klein dorp op zich, zo’n 

beetje self-supporting en erg naar binnen 

gericht. Dat is door de jaren heen natuur-

lijk veranderd en er is steeds meer 

behoefte aan röring op het terrein en 

interactie met de ‘buitenwereld’, tenmin-

ste voor zover dat kan. De gebouwen her-

bergen verschillende groepen en 

Maar hij heeft ook van ons geleerd. Men-

sen hebben soms hun beperkingen en 

dan moet je ze positief benaderen. Zo 

krijgen ze weer zelfvertrouwen en zijn dan 

tot de mooiste dingen in staat.” 

Derk: “En ik vind het nog leuk ook! Ik ben 

onlangs gecertificeerd als PSO-adviseur. 

Dat betekent dat ik bedrijven kan advise-

ren over hoe ze aan de quotumregeling 

kunnen voldoen voor het aannemen van 

personeel met belemmeringen.”

Twente D ecadente
Irma: “We hebben nog een bijzonder 

nieuwtje. Vandaag hebben we groen 

licht gekregen voor de opstart van  

een chocoladefabriekje ‘Twente Deca-

dente’, hier op het terrein.” 

Tijdens een vakantie in Ierland ont-

dekte Irma het chocoladefabriekje 

‘Skelligs’ en was direct verkocht. 

Irma: “Binnen wachtte ons een verras-

sing. Het leek wel of we bij Sjaakie in 

de Chocoladefabriek waren beland… 

Alles bewoog!

Na een hartelijk welkom met een cho-

colaatje werd je via het winkeltje door 

de fabriek geleid. Iedereen droeg 

dezelfde kleding en was heel dienstver-

lenend. Ik wist het meteen, dit gaan we 

ook doen, samen met onze deelnemers!  

De voormalige instellingskeuken op dit 

terrein hebben we al toegewezen 

gekregen. En mooie houten tweede-

hands kasten voor de inrichting van het 

winkeltje hebben we ook al. Nu nog de 

financiele middelen om met een groep 

deelnemers echt van start te gaan.

Dus, Marita, kunnen we je tot slot van 

dit bezoek nog verleiden tot een kijkje 

in onze toekomstige chocolaterie?”

 

Voor chocolade laat ik me tot alles 

verleiden…

opvallend is de huiselijke sfeer en dat 

iedereen hier elkaar groet.

Irma: “Natuurlijk is het soms wel wat raar 

voor onze deelnemers als een oudere in 

paniek raakt of de weg kwijt is. Maar wij 

zien juist dat ze veel meer begrip voor 

hun omgeving krijgen en dat ze heel 

behulpzaam en geduldig zijn. 

Op dit moment zijn er 56 deelnemers hier 

aan het werk in de horeca, schoonmaak, 

logistiek en het groenonderhoud. Vooral 

groenonderhoud is een hele grote klus, 

omdat het terrein vele hectaren groot is. 

We hebben nu ook wat meer arbeidsma-

tige dagbesteding erbij. Niet iedereen is 

geschikt om door te stromen naar regu-

lier werk. Maar dat is wel altijd het doel. 

Onze denk- en werkwijze is vanuit een 

ontwikkelmodel. We vinden het belang-

rijk om plekken te creëren waar de deel-

nemer zich kan ontwikkelen.“  

Functieprofielen
“Samen met Tonnie Hamelink, directeur 

Werkwijzer, maken we ons sterk voor de 

jonge doelgroep van het nieuwe project 

‘Kom op voor werk’. Alle jongeren starten 

eerst met een intensief traject binnen een 

leer-werkomgeving van React Twente of 

bij de Werkwijzer. Daar kunnen een basis-

opleiding of meer beroepsgerichte 

modules aan toe worden gevoegd. 

Er worden 10 concrete functieprofielen 

ontwikkeld. Betaald werk bij werkgevers 

in de regio door middel van deze functie-

profielen is het einddoel. De Werkwijzer 

zit in gemeenten Oldenzaal, Enschede en 

Hengelo. En wij in gemeente Almelo, Hel-

lendoorn en Rijssen-Holten. Zo bestrijken 

we een heel gebied, waarvan nog zoveel 

jongeren zonder werk zijn. We hebben 

het UWV vierkant achter ons staan en 

hebben weer trajecten gegund gekregen 

via de aanbesteding.

Zij hebben vertrouwen in ons omdat we 

altijd goede resultaten laten zien. Ons 

hoogste waarderingscijfer was een 8,2 en 

we hadden een uitstroompercentage van 

76%. Dat is echt heel hoog!

Natuurlijk moeten ook de gemeenten 

over de brug komen met deelnemers. Wij 

hebben goede plekken en willen het 

avontuur graag aangaan met deze doel-

groep. Niet eenvoudig, want ze zijn niet 

heel erg gemotiveerd om te gaan werken. 

Tenminste, zo worden ze afgeschilderd. 

Wij denken dat dat anders gaat worden 

zodra we met hen in contact zijn. Maar 

dat moet dan nog wel eerst gebeuren. 

Dus hebben we voor de start en aanmel-

ding een PR-bureau ingeschakeld om ons 

daarin te adviseren. Verder hebben we al 

veel in de steigers staan, zoals afspraken 

met het ROC Twente en intentieverklarin-

gen van werkgevers.”

Relatie met bedrijfsleven
Derk Vosgezang, locatieleider van React, 

is aangeschoven: “Ik werk al enige jaren 

voor React en kwam uit het bedrijfsleven 

waar ik een enorm netwerk heb opge-

daan. Werken bij React was wel even 

wennen. Ik kijk met een werkgeversbril 

naar de mensen. En vond natuurlijk dat 

het niet echt opschoot…”

Irma: “Dat is goed, een ander gezichts-

punt. Het moet ook af en toen botsen. 

We hebben juist van elkaar geleerd en 

van Derk’s contacten kunnen profiteren. 

We zijn nu echt bekend in de omgeving. 

De Werkwijzer en React Twente

Kom op voor werk

Het verpleeghuis Krönnenzommer van ZorgAccent is een gecombi-
neerd verpleeghuis, prachtig gelegen in de bossen van Hellendoorn  
in Overijssel. Op het uitgebreide terrein, dat doet denken aan een 
Zwitsers bergdorp, wordt aan bijna 300 cliënten verschillende soorten 
verpleeghuiszorg geleverd. 
Onderhoud aan het terrein, horeca- en logistieke werkzaamheden 
wordt hier uitgevoerd door deelnemers van REACT Twente, een leer-
werkbedrijf voor re-integratie en activering. React Twente en Werkwij-
zer uit Oldenzaal zijn een partnerschap aangegaan voor een nieuw 
project ‘Kom op voor werk’. Onlangs heeft de NAM financiële midde-
len toegekend aan dit project om minimaal 40 jongeren met een zeer 
grote afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans op werk te geven. 
Deelnemers kunnen met hun traject starten op een leerwerkplek zoals 
bij Krönnenzommer. 
Irma Ruiter, directeur van React Twente, kan meer over deze bijzon-
dere werkomgeving vertellen.

...het UWV staat   
     vierkant achter ons...

...tot de mooiste 
     dingen in staat...
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Het project Waterwerk in Assen biedt  
leer-werkplekken voor mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt, zoals 
Wajongeren en schoolverlaters. Op de 
Assense rondvaartboot De Fluisteraar,  
die sinds kort in de vaart is genomen,  
kun je kapitein Jan Felix assisteren als 
schippersmaatje of ervaring opdoen in  
de catering. Op een kleine werf worden 
bootjes opgeknapt en gebouwd.

Vanmiddag mag ik samen met een aantal deelnemers en 

partners van het project Waterwerk meevaren op de nieuwe 

rondvaartboot voor een tochtje op de Assense Vaart. Maar 

eerst onmoet ik Eddy Gelhever op zijn kantoor in Assen, 

directeur van Meesterwerk en intitiatiefnemer van het project.

Eddy: “Waterwerk is een leerwerkbedrijf met twee 

invalshoeken. Enerzijds biedt het werkplekken voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, anderszijds ontplooit het 

activiteiten om de rol van het ‘water’ in en rond Assen te 

promoten. 

In eerste instantie wilden we een eigen eventbureau opzetten. 

Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een samenwerking 

met partijen die al een goed netwerk in de regio Assen 

hebben. Waterwerk kan zelf de boot aanbieden voor de vaste 

vaartijden. Op dit moment is dat de woensdagmiddag, maar 

we hopen dat de zaterdagmiddag er ook bijkomt.

Voor arrangementen werken we nu samen met Surprising 

Holland, een ervaren partij voor het organiseren van 

groepsevenementen. 

De individuele boekingen en toeristische aanvragen doen we 

samen met de VVV Assen.”

bouwen hun eigen sloepen en hun deelnmers kunnen nu ook 

bij ons aan het werk.” 

Bart: “De kandidaten zien het als een mooie opstap richting 

regulier werk. Men kan ervaring opdoen in de praktijk en er is 

veel aandacht voor begeleiding. De jongens die actief zijn op 

De Werf en als maatje op de boot, hebben voldoende werk 

om 32 uur ervaring te kunnen opdoen en voelen zich enorm 

verantwoordelijk voor het project. Johan is daar een prachtig 

voorbeeld van. Hij is zo gegegroeid!” 

Johan Raatjes is 22 jaar en is bij het project gekomen via 

Phusis, waar hij eerst in de tuinen heeft gewerkt. Maar dat was 

niet wat hij wilde. Het werken op de werf in Oosterwolde 

bevalt hem beter. Samen met andere jongens heeft hij een 

sloep gebouwd die hij nu verft. 

Vandaag, net als elke woensdag, vaart hij mee als matroos op 

de Fluisteraar. Het is een drukke taak. Hij moet veel naar 

buiten en draagt daarom het verplichte zwemvest. Tijdens het 

gesprek moet hij weg om te helpen bij het afmeren van de 

boot bij één van de bruggen in het kanaal. 

“Je moet de boot afdrukken, anders krijg je schade aan de 

boot,“ zegt Johan enthousiast. “Het zijn volle dagen. Soms 

ben je pas om 8 uur thuis. Dan ben je echt moe.”

Ik word geroepen door kapitein Jan: “Even aan het roer, 

Marita?”

Tuurlijk! De lekkere broodjes moeten maar even wachten! 

Inmiddels is Waterwerk ook gestart met het opzetten van een 

werf. Daarvoor wordt eerst gebruik gemaakt van een loods in 

Oosterwolde, waar een sloep wordt opgeknapt en 

fluisterbootjes in verschillende maten worden gebouwd.

“We kiezen voor deze pragmatische oplossing“, zegt Eddy, 

“omdat op dit moment de ’Blauwe As’ wordt gerealiseerd in 

Assen. Dat wil zeggen, dat de Vaart èn het Kanaal straks een 

verbinding vormen door en langs Assen. Op de plek die wij op 

het oog hebben voor onze werf wordt nu nog druk gebouwd.” 

Eddy: “Het laatste halfjaar is de doorstroom van kandidaten 

goed op gang gekomen, zowel naar werk als naar scholing.

We zien bij alle kandidaten een postieve ontwikkeling voor wat 

betreft de motivatie. De deelnemers ervaren de geboden 

structuur als zeer positief; men heeft weer een doel. Dit blijkt 

ook uit het grote aantal deelnemers dat weer een opleiding 

heeft opgepakt. Er hebben 12 deelnemers vanaf de start in het 

project meegewerkt, waarvan 5 nu een baan hebben en 7 

deelnemers doen naast het project ook weer een opleiding. 

Dat vinden we heel belangrijk, zoveel mogelijk kwalificaties 

halen.”

De boot ligt mooi midden in het centrum van Assen, tegenover 

de Nieuwe Kolk en vlakbij het Pannenkoekenschip. Als ik 

samen met Eddy aan boord ga staat ons een heel gezelschap 

op te wachten: Henk Cremer van Werkplein Assen, Jan Kok van 

Stichting Varen, Bart de Bruin, directeur van Phusis, met 

begeleider Erik Luurtsema. En natuurlijk leermeester Jan Felix, 

de kapitein van de boot, met de deelnemers Anja en Johan.

Kapitein Jan: “Dit is effe ander weer dan bij de officiele 

opening in november toch? Uitvaren was toen te gevaarlijk.  

Maar vandaag is het mooi rustig en zonnig vaarweer. Trossen 

los!” Deelnemer Johan duwt ons af en luidt de scheepsbel. 

Een beetje onzeker nog pakt hij de microfoon en vraagt onze 

aandacht. We krijgen instructies voor de veilgheid en het 

gebruik van het toilet. 

Deelneemster Anja Kloosterman heeft jaren als verkoopster 

gewerkt in een kledingzaak. Nu serveert ze hier heerlijke 

hapjes en een drankje.  

Anja: “Ik raakte mijn baan kwijt en dan kom je op mijn leeftijd 

niet meer aan de bak. Ik was op zoek naar werk en werd via 

Werkplein geplaatst bij het Duurzaamheidscentrum in het 

Asserbos in Assen.” 

In het centrum kun je terecht voor informatie over 

duurzaamheid en er vinden allerlei activiteiten en exposities 

plaats. Het is de hele dag open en er is veel aanloop. Anja 

werkt in het restaurant samen met de cliënten van Phusis.  

Anja: “Dat was wel even wennen. Ze houden erg vast aan hun 

eigen taakjes. Je moet niet in hun vaarwater zitten. Maar ik wil 

best in zo’n omgeving blijven werken. Ik vind vooral het 

serveren heel leuk. Ik werk ook hier op de rondvaartboot. Dat 

is voor mij een nieuwe ervaring. Je moet je dienstbaar 

opstellen, met mensen kunnen omgaan.” 

Eddy: “Ik ben blij met de samenwerking met Bart de Bruin van 

Stichting Phusis. Phusis heeft al ervaring met botenbouw. Zij 

Waterwerk

Meesterwerk en Stichting Phusis
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WerkPro
WerkPro voert sinds 2001 in opdracht van de NAM B.V. het advies en beheer uit voor de NAM Werkgelegenheidsmiddelen. 

WerkPro is een brede, vraaggestuurde organisatie die zich beweegt op de snijvlakken van werk, zorg, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening. Binnen deze markten is WerkPro al meer dan 25 jaar een actieve speler, die samenwerkt 

en verbindingen creëert tussen verschillende partijen. De klant staat bij WerkPro centraal, maar het is de opdrachtgever die 

bepaalt.  

WerkPro vindt dat werk essentieel is voor iedereen. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling, en 

geeft maatschappelijke status en waardering.

Door te werken nemen mensen (weer) deel aan het maatschappelijk verkeer en ontstaat het gevoel mee te tellen in onze samenle-

ving. Het zorgt voor sociale contacten en zelfrespect. Tot slot biedt betaald werk de zekerheid van een vast inkomen en financiële 

zelfstandigheid. 

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief leest u onder meer over de start van een aantal nieuwe projecten en natuurlijk ook over de voortgang 

van de lopende projecten. U kunt deze nieuwsbrief februari 2017 verwachten.

Informatie & colofon 
Deze nieuwsbrief is met veel zorg samengesteld. Mocht u desondanks fouten ontdekken, dan kunt u deze melden bij Marita Schaaps, 

m.schaaps@werkpro.nl.

Tekst en beeldmateriaal Projectverantwoordelijken, Marita Schaaps

Eindredactie Marita Schaaps

Vormgeving en DTP MP Producties en Marita Schaaps
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