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In 2015 traden de Participatiewet en de Wet 
banenafspraak in werking. Doel: meer regulier 
werk voor mensen met een fysieke, psychische 
of verstandelijke beperking. De komende 
jaren realiseert het bedrijfsleven 100.000 
banen voor mensen met een arbeidsbeperking 
en de overheid 25.000. Bij het duurzaam 
invullen van deze ambitie kunnen bedrijfs- 
leven en overheid van elkaar leren. Dat was de 
inzet van het werkbezoek van minister Blok 
aan Wilkohaag Metaal BV op 11 april 2016. 
Tijdens dit werkbezoek wisselden de minister, 
sociaal ondernemers uit het bedrijfsleven en 
directeuren van rijksorganisaties ideeën uit. 
Deze brochure is hiervan een weergave en 
biedt inspiratie aan álle werkgevers.

Zo adviseren de sociaal ondernemers de 
rijksdirecteuren sociaal en kleinschalig aan te 
besteden. De invulling van de banenafspraak 
zou onderdeel van elke aanbesteding moeten 
zijn. Kleinschaligheid in aanbestedingen creëert 
ruimte voor ‘kleine spelers’ uit het MKB, met 
grote sociaaleconomische impact. Ook biedt het 

opnieuw kijken naar werkprocessen en ‘jobcar-
ving’ kansen. En voor alle werkgevers – klein of 
groot, publiek of privaat – geldt: ga bij mensen 
met een arbeidsbeperking, net als bij iedere 
werknemer, uit van hun talenten en mogelijk- 
heden, vanuit de overtuiging dat zij waarde 
toevoegen aan je organisatie.
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“Zoek de 
samenwerking 

op!”
 Minister Stef Blok en Janus van der Ende
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Iedere organisatie moet aan de bak, ook de 
Rijksoverheid! Dat zegt minister Stef Blok 
voor Wonen en Rijksdienst. Hij doelt op de 
banenafspraak tussen het bedrijfsleven en de 
overheid om werknemers met een arbeids- 
beperking zoveel mogelijk aan de slag te laten 
komen bij een reguliere werkgever.
Niet bij ieder onderdeel van de Rijksoverheid 
is dat eenvoudig. ‘We staan voor een opgave 
waar een tandje bij moet. Sta open voor de 
kansen.’ Het Team Inclusief is beschikbaar 
voor ondersteuning, hulp en adviezen. ‘Maak 
daar gebruik van. Probeer als leiddinggevende 
niet zelf het wiel uit te vinden. Zoek de 
samenwerking op.’

Instroom en begeleiding van arbeidsbeperkten 
is maatwerk, erkent minister Blok. “Daarom zijn 
er trainingen voor leidinggevenden en werk- 
begeleiders. Doe daar je voordeel mee.” 
Betrokkenheid op de werkvloer is van belang. 
“Voor een goede werkgever telt niet alleen de 
plaatsing, maar gaat het erom de nieuwe 
werknemer ook te behouden op de afdeling.” 

In praktijk gebeurt er al veel bij bedrijven, zo 
bleek tijdens het werkbezoek van minister Blok 
op 11 april aan het leerwerkbedrijf Wilkohaag in 
Den Haag. Het enthousiasme onder de werk- 
nemers is groot. “Ze zijn blij zijn met hun kans 
bij het bedrijf als opstap naar een betaalde baan. 
Dat motiveert.”

Een mooi voorbeeld waar het Rijk mogelijk van 
kan leren? Minister Blok: “Sociaal ondernemer 
Otto van Peer Administraties vertelde tijdens het 
werkbezoek over zijn goede ervaringen met 
hoogopgeleide medewerkers op financieel 
terrein. Daar zou bij het Rijk best ruimte voor 
kunnen zijn, bijvoorbeeld bij de auditdiensten en 
financiële directies en afdelingen.” 

Stef Blok 5



Aly van Berckel, algemeen directeur bij de 
Douane, ziet de inzet van arbeidsbeperkten 
als een win-winsituatie: “Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt halen plezier uit 
hun werk en leveren een zinvolle bijdrage. 
Tegelijkertijd gaat bestaand personeel anders 
kijken naar inclusiviteit.” Jobcarving was 
daarbij echt een eyeopener voor Van Berckel: 
“Functies creëren uit bestaande taken helpt 
zittende medewerkers met het verminderen 
van hun werkdruk.”

Om de integratie van mensen met een arbeids-
beperking in de organisatie succesvol te laten 
verlopen, is apart geld vrijgemaakt bij de 
Douane: “Buiten vacatures om laten wij mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt instromen 
die het één à twee jaar bij ons mogen proberen. 
Daarna beslissen we over een dienstverband. 
Wij willen daarbij geen proces, geen functie en 
geen locatie van de Douane uitsluiten om 
arbeidsbeperkten aan werk te helpen,” aldus 
Van Berckel. Daarbij verliest ze het zakelijke 
aspect niet uit het oog: “We moeten deze 

mensen wel in staat stellen écht bij te dragen 
aan het resultaat van de organisatie.”

Van Berckel ervaart de strikte definiëring van de 
doelgroep als belemmerende bureaucratie rond 
de Participatiewet. Die maakt het vinden en 
binden van de juiste kandidaten lastig, en sluit 
mensen uit die met hun beperking ook een kans 
verdienen. “Benader de inzet van mensen met 
een arbeidsbeperking minder vanuit wetten, 
regels en labels en meer vanuit overtuiging,” is 
dan ook haar aanpak en oproep.

“Benader de inzet van mensen 
met een arbeidsbeperking minder 
vanuit wetten, regels en labels en 
meer vanuit overtuiging.”

Aly van Berckel6



Aly van Berckel Arnold van Vuuren

Otto Reuchlin
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“De Participatiewet kijkt naar wat mensen 
kunnen en niet naar wat ze niet kunnen,” is 
het beeld dat Arnold van Vuuren – directeur 
Scheepvaart bij de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) – bij de wet heeft. Daarbij kan 
hij zich vinden in een quotumafspraak, maar er 
schuilt volgens hem ook een gevaar in: “De 
Participatiewet is een instrument, staar je er 
niet blind op. Je moet niet de werkelijkheid 
gaan aanpassen aan een quotum. Dan verlies 
je het doel uit het oog.”

Anderhalf jaar geleden besloot het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu – waaronder ILT valt 
– tot de inzet van mensen uit de Wajong. ILT kon 
uiteindelijk 18 mensen succesvol plaatsen in een 
dienstverband. Van Vuuren maakt één van hen 
van nabij mee, een man met autisme. Zijn werk 
en werkplek zijn hierop aangepast en, zo merkt 
Van Vuuren: “Als je het goede werk op het juiste 
moment aanbiedt, gaat hij als een speer! Het 
vraagt aan de start meer aanpassing en 
begeleiding, maar vervolgens werkt hij tien keer 
zo snel en foutloos.” 

In het algemeen ervaart Van Vuuren: “Het is 
ontzettend maatwerk om iemand met een 
arbeidsbeperking tot bloei te laten komen, maar 
het levert ook op!” Los van de Participatiewet 
ziet hij de noodzaak van aanpassingen van werk 
door vergrijzing van zittend personeel. Geduren-
de hun loopbaan maken mensen heel wat mee, 
wat kan leiden tot arbeidsbeperkingen. “De 
toekomst is dat de inzet van mensen met een 
arbeidsbeperking niet meer weggaat. We zullen 
nooit meer zeggen ‘blijf jij maar thuis met een 
uitkering’.” 

“Het is ontzettend maatwerk om 
iemand met een arbeidsbeperking 
tot bloei te laten komen, maar het 
levert ook op!”

Arnold van Vuuren8



Otto Reuchlin richtte eind 2013 Peer op, een 
administratiekantoor in Amsterdam. Vanuit 
zijn persoonlijke ervaring weet Reuchlin wat 
het betekent geen plek in de maatschappij te 
hebben. Dat is de reden dat hij met Peer banen 
schept voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Reuchlin heeft op dit moment zes medewerkers 
in dienst. Hoogopgeleide boekhouders die met 
hun chronische ziekte of autisme goed werk 
leveren. Elders waren ze misschien uitgevallen, 
“vanwege de te snelle economie en te snel 
beleid” De aanpak die Reuchlin daar tegenover 
stelt: “echte aandacht en zelf ook kwetsbaar 
durven zijn. Maar,” benadrukt hij, “verklaar deze 
mensen niet tot iets heel speciaals. Ik doe niks 
anders dan wat je als manager moet doen: 
kijken naar iemands talenten.”

Om zijn aanpak te verspreiden en meer mensen 
een kans te geven, wil Reuchlin vestigingen in 
meer steden. Mensen met een arbeidsbeperking 
vindt hij via re-integratiebureaus, patiëntenver-

enigingen en doordat hoogopgeleide arbeidsbe-
perkten hem zelf opzoeken. Niet via het UWV of 
sociale diensten: “Zij weten niet goed wat 
mensen wél kunnen, lijkt het.” Reuchlin stelt 
teams samen van mensen met verschillende 
kwaliteiten: “Geen eenheidsworst. Zo bouwen 
wij het werk rond de mensen, niet de mensen 
rond het werk.” 

“Het beleid voor de banenafspraak is klaar, we 
moeten nu gaan dóen,” aldus Reuchlin. “Zet 
iemand met een beperking naast je en werk 
samen. Neem als minister een assistent aan met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Alleen bij echt 
contact committeren mensen zich.”

“Verklaar deze mensen niet tot 
iets heel speciaals. Ik doe niks 
anders dan wat je als manager 
moet doen: kijken naar iemands 
talenten.”

Otto Reuchlin 9



Lisette Broersen is directeur Divisie Klantcon-
tact & Dienstverlening van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij be- 
grijpt dat het aanlokkelijk is om met beperkte 
budgetten en hoge doelstellingen te kiezen 
voor werknemers zonder arbeidsbeperking. 
Toch onderschrijft zij de doelstelling van de 
Participatiewet en de gedachte daarachter: 
“Iedereen heeft zijn eigen talenten en wan- 
neer we die centraal stellen worden mogelijk-
heden zichtbaar. Bovendien functioneren teams 
beter als medewerkers complementair zijn.”

Op dit moment vullen mensen met een 
arbeidsbeperking binnen de NVWA 10 fte in. 
In 2016 moet dat aantal fte’s stijgen naar 24. 
Broersen verwacht hier goed aan te kunnen 
voldoen: “Binnen de huidige organisatiestruc-
tuur en functieopbouw zijn werkplekken voor 
mensen met een arbeidsbeperking te creëren.” 
Doel voor 2023 is dat 2,4% van de medewerkers 
uit de Participatiewet komt, oftewel 88 fte. 
“Om dat grote aantal te kunnen bereiken is een 
andere aanpak vereist,” aldus Broersen.

Nieuwe baankansen voor mensen met een 
arbeidsbeperking brengt de NVWA in beeld door 
strategische personeelsplanning en een analyse 
van taken. Het verdwijnen van functies in lage 
schalen speelt daarbij een beperkende rol: 
“Functies die nu misschien ingevuld zouden 
kunnen worden door mensen met een arbeids-
beperking, maar niet toekomstvast zijn.” 
Broersen is geïnteresseerd in de manier waarop 
sociaal ondernemers vraag en aanbod van werk 
bij elkaar brengen, hoe zij zorgen voor échte 
banen in plaats van losse klusjes en wat 
plaatsingen bij hen succesvol maakt. “Want,” zo 
geeft zij aan, “ik ben pas tevreden als mensen 
met een arbeidsbeperking volwaardig deel 
uitmaken van onze organisatie en echt partici-
peren.”

“Ik ben pas tevreden als mensen 
met een arbeidsbeperking vol-
waardig deel uitmaken van onze 
organisatie en echt participeren.”

Lisette Broersen10



Rob van Lint

Lisette Broersen Donne Bax
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“De Participatiewet biedt kansen 
voor zowel sociaal ondernemers 
als de overheid. Wel moeten goede 
voorbeelden binnen en tussen 
beide sectoren beter gedeeld 
worden.”

Samen met een vriend richtte Donne Bax eind 
2014 Stichting Building Better People (BBP) op. 
BBP begeleidt kwetsbare jongeren tussen de 
17 en 27 jaar (terug) naar opleiding of werk. 
“Deze jongeren hebben vaak al zoveel 
meegemaakt, dat het voor hen extra belang-
rijk is nieuwe teleurstellingen te voorkomen.” 
Daarom bereidt BBP ze met een uitgebreid 
programma van sport, structuur en sociale 
ontwikkeling voor op het werkende leven.

Naast de Stichting hebben Bax en zijn partner 
bedrijfsactiviteiten in bouw, horeca en beveili-
ging opgezet, met banen voor de jongeren. Ook 
koppelt BBP, als lokaal franchiseondernemer van 
SelectiePunt, jongeren als uitzendkracht aan 
werkgevers. “Afspraak is wel dat dit voor 
minimaal zes maanden is, anders werkt het niet 
voor onze doelgroep,” aldus Bax. In 2015 
begeleidde de Stichting ruim een derde van de 
145 jongeren die zich aanmeldden, naar werk.

BBP realiseert in direct contact met werkgevers 
vaste banen voor haar jongeren. Zo is de Stichting 

betrokken bij ‘Jongeren in de lift’, een initiatief 
van MKB Den Haag, gemeente Den Haag en 
Stichting Boschuysen. Tijdens deze netwerkbij-
eenkomsten ontmoeten werkgevers en werkzoe-
kende jongeren elkaar. Het mooie aan dit initiatief 
vindt Bax: “Niemand verlaat het pand voordat er 
een keiharde afspraak voor een vervolg is.” 

De Participatiewet biedt volgens Bax kansen 
voor zowel sociaal ondernemers als de overheid. 
Wel vindt hij dat goede voorbeelden binnen en 
tussen beide sectoren beter gedeeld kunnen 
worden. Gedegen kosten-batenanalyses zijn 
daarbij belangrijk om inzichtelijk te maken wat 
investeringen opleveren: “Als je een jongere uit 
een uitkeringssituatie houdt, is dat financieel én 
maatschappelijk pure winst.”

Donne Bax 13



“Pak die eerste kans! Het is je 
opstap naar groei.” 

Met een HBO-diploma op zak, belandde 
Laura Klaassen als gevolg van ingrijpende 
leukemiebehandelingen, op haar negen-
tiende in de Wajong. Na een jarenlang 
medisch traject vond zij op haar negenen-
twintigste met begeleiding van Stichting 
Studeren&Werken Op Maat (SWOM) een 
betaalde baan op MBO-niveau. Klaassen 
raadt iedereen met een arbeidsbeperking 
aan: “Pak die eerste kans! Het is je opstap 
naar groei.”Inmiddels vervult ze zelf een 
HBO-functie bij SWOM: “Nu begeleid ik 
arbeidsbeperkten naar werk. Mijn rol is 
enorm uitdagend en ik krijg er energie van.” 
Openheid over je beperking, vindt Klaassen 
belangrijk: “Zo creëer je begrip bij colle-
ga’s.” Daarnaast noemt zij als tip het 
inplannen van een vaste afspraak met je 
leidinggevende: “Dat verlaagt de drempel 
om barrières te benoemen en tijdig bij te 
sturen.”

Laura Klaassen14



“Onze dienst staat altijd onder grote druk, het 
laatste jaar zeker. Toch moet je ook in een 
crisissituatie zaken door laten gaan. Zoals het 
aannemen van mensen met een arbeidsbeper-
king,” aldus Rob van Lint, hoofddirecteur 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  
“Het is belangrijk dit als directie uit te dragen, 
zowel aan de managers, die mensen aanne-
men, als aan HR en andere medewerkers.”

De IND is al een aantal jaar bezig mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op 
verschillende niveaus. De doelstelling om in 
2016 24 fte aan het werk te hebben is nu, aan 
het begin van het jaar, bereikt. Van Lint benoemt 
daarbij dat dit niet het totaal aantal mensen met 
een arbeidsbeperking binnen de IND is: “Als 
iemand het bij ons goed doet, zit je al gauw 
boven de loongrens die de Participatiewet stelt. 
Deze persoon telt op den duur niet meer mee 
voor de banenafspraak en verdwijnt voor de wet 
uit beeld.”

Van Lint benadrukt dat het aannemen van 
mensen met een arbeidsbeperking blijvend 
aandacht vraagt: “Het makkelijkst is het om de 
beste aan te nemen, die niets extra’s nodig heeft 
en direct productief is. Maar wij willen zeker ook 
een veilige en inspirerende werkomgeving 
bieden aan mensen die wat meer begeleiding 
nodig hebben.” Dat een gemengd team beter 
werkt, is een goede stimulans: “Het zit ‘m vooral 
in de inspiratie en energie die het binnen een 
team geeft: te zien dat iemand die het moeilijker 
heeft dan jij, ook lekker aan de slag is en goed 
werk levert.” 

Het aannemen van mensen met 
een arbeidsbeperking vraagt 
blijvend aandacht: “Het is belang-
rijk dit als directie uit te dragen, 
zowel aan de managers, die 
mensen aannemen, als aan HR en 
andere medewerkers.”

Rob van Lint 15
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Harmen HarmsmaLouis Wildenberg

 Janus van der Ende
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Met zijn bedrijf Ledconomy in Monster 
ontwikkelt Janus van der Ende hoogwaardige, 
industriële ledverlichting. De productie 
besteedt hij sinds vier jaar uit aan Patijnen-
burg in Naaldwijk, een groot sociaal werkbe-
drijf. Van der Ende kwam in contact met dit 
bedrijf via één van zijn ingenieurs: “Deze 
medewerker heeft zelf een dochter met een 
verstandelijke beperking, die via Patijnenburg 
in een bakkerij werkt.”

Het sociaal werkbedrijf verzorgt de werving, 
selectie en begeleiding van mensen met een 
arbeidsbeperking. De zoon van Van der Ende 
brengt de technische kennis van een bepaalde 
lamp over aan de teamleiders van Patijnenburg. 
Van der Ende benadrukt dat dit een wederkerig 
proces is: “Bij het ontwerp houden we er 
rekening mee dat deze mensen het moeten 
kunnen maken.” Ook signaleerde zijn zoon 
bijvoorbeeld dat de werkplek van een visueel 
beperkte medewerker slecht verlicht was: “Toen 
hebben we zelf contrastrijke ledverlichting 
aangebracht.”

Via Patijnenburg werken er tussen de twee en 
twintig mensen met een arbeidsbeperking voor 
Ledconomy. Deze manier van produceren gaat 
langzamer dan met machines. “Maar,” zegt Van 
der Ende, “het gaat ons niet om de snelheid, wel 
dat deze mensen met de juiste begeleiding 
kwaliteit kunnen leveren. Waarom zou je geen 
gebruik maken van deze menskracht, als je 
kostprijs concurrerend blijft?” 

“De Participatiewet is nodig, omdat het op basis 
van vrijwilligheid niet is gelukt,” aldus Van der 
Ende. Hij is ervan overtuigd dat er met creativi-
teit ook binnen de overheid op alle niveaus 
baanmogelijkheden zijn voor mensen met een 
arbeidsbeperking.

“Waarom zou je geen gebruik 
maken van deze menskracht, als 
je kostprijs concurrerend blijft?”

Janus van der Ende 19



Louis Wildenberg is sinds 2005 directeur van 
Wilkohaag Metaal BV, een bedrijf dat oude 
metalen in- en verkoopt, auto’s demonteert 
en recyclet. Om zijn medewerkers te helpen in 
hun ontwikkeling, besloot Wildenberg hen 
zelf te gaan opleiden en begeleiden. Daarvoor 
richtte hij in 2010 de stichting Leerwerkcen-
trum Milieu Duurzaamheid en Techniek 
(LMDT) op. 

Sinds die tijd zijn 10 werknemers, die de 
opleiding succesvol doorliepen, in vaste dienst 
gekomen. Veertig mensen zijn naar werk buiten 
Wilkohaag begeleid. De duur van de begeleiding 
stelt Wildenberg op zes maanden fulltime en 
vervolgens twee jaar enkele uren per maand. De 
begeleiding richt zich naast de opleiding op de 
bijkomende problemen van medewerkers: “Die 
lopen uiteen van schulden tot geen verblijfplaats 
tot psychische problematiek. Er is geen vast 
programma, het is één-op-één maatwerk.”

Om dit te kunnen blijven doen, zet Wildenberg 
zich in voor meer samenwerking tussen 

werkgevers en overheden. Zo ziet hij bijvoor-
beeld kansen in de koppeling van leerwerkcen-
tra aan het facilitaire bedrijf van de overheid. 
“Door mensen vanuit een leergedachte in een 
bestaande werksituatie te plaatsen, ontstaan er 
als vanzelf passende functies. Daarvoor moet 
wel het systeem van aanbesteden worden 
aangepast, zodat ook het MKB als dé banenmo-
tor kan meedoen,” aldus Wildenberg.

“Koppel leerwerkcentra aan het 
facilitaire bedrijf van de overheid. 
Daarvoor moet wel het systeem 
van aanbesteden worden aange-
past, zodat ook het MKB als dé 
banenmotor kan meedoen.”

Louis Wildenberg20



“De Participatiewet helpt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt goed in te zetten 
én brengt het denken rond inclusiviteit op 
gang,” aldus Harmen Harmsma, algemeen 
directeur van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO). In de praktijk ziet hij 
wel beperkingen aan de mogelijkheden van 
het Rijk om instroom te organiseren. Er zijn 
bijvoorbeeld bindende afspraken met 
vakbonden over boventalligheid. Deze laten 
weinig ruimte over voor het creëren van banen 
voor arbeidsbeperkten.

Tot nu toe zijn binnen de RVO 12 mensen met 
een arbeidsbeperking succesvol geplaatst. Om 
dit aantal volgens RVO’s doelstellingen te laten 
toenemen, is er contact met het SW-bedrijf en 
het UWV. Harmsma ziet een uitdaging in het 
vinden van de juiste kandidaten: “Er zijn 
afspraken met bepaalde uitzendbureaus en 
vanuit de aanbesteding is werven via andere 
bureaus lastig.” RVO zet ook creatieve manieren 
van werving in, zoals het organiseren van 
rondetafelgesprekken voor personeel met en 

zonder beperking. Medewerkers stimuleren 
elkaar om in het eigen netwerk naar potentiële 
kandidaten te zoeken.

Voor het slagen van de Participatiewet ziet 
Harmsma veel in een (sociaal) ondernemende 
houding, zowel in het publieke als het private 
domein. “De participatiewet moet je gewoon 
doen. Ervaringen maken dat het normaler wordt 
en dat mensen geen schroom hebben om elkaar 
te vinden.”

“De participatiewet moet je 
gewoon doen. Ervaringen maken 
dat het normaler wordt en dat 
mensen geen schroom hebben om 
elkaar te vinden.”

Harmen Harmsma 21



Vijf jaar geleden liep Prashant Jagroep vanuit 
het Praktijkonderwijs stage bij Wilkohaag 
Metaal BV. Na zijn stage ging hij huizen 
opknappen en was hij een tijd werkloos. In die 
tijd stapelden zijn schulden zich op. Dat gaf 
hem veel stress: “Dan kreeg ik wéér een brief 
op de mat.” Bij het UWV noemde hij Wilko-
haag als bedrijf waar hij heel graag zou willen 
werken. Inmiddels zijn we een jaar verder en 
heeft Jagroep er een vast contract: “Ze waren 
trots op me!” Met het salaris dat Jagroep bij 
Wilkohaag verdient heeft hij zijn schulden 
kunnen aflossen. Waar hij nog van droomt? “Ik 
wou altijd dat mijn leven op de rit was. En zo is 
het nu” 

“Ik wou altijd dat mijn leven op de 
rit was. En zo is het nu.” 

Prashant Jagroep22



Als jongen uit een gezin met problemen in de 
Schilderswijk, ging Ian Smeyers met zijn opa 
Nelis mee glazen wassen: “Ik leerde van hem 
de schoonmaaktechniek, de kunst van het 
ladderen en het omgaan met klanten.” Ook 
andere jongens uit de buurt leerden op deze 
manier van opa Nelis. Hij nam ze op sleep-
touw, bracht ze vaardigheden bij én gaf ze het 
gevoel dat ze ertoe deden. Geïnspireerd door 
zijn opa, startte Smeyers op zijn twintigste de 
HydraGroup. Een schoonmaakbedrijf waar-
voor hij van het begin af aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en inzet.

Vijf jaar geleden richtte Smeyers Stichting Nelis 
op om steun te kunnen zoeken voor zijn sociale 
ambities bij gemeentes. Ondanks de erkenning 
en waardering voor zijn aanpak, heeft hij deze 
samenwerking vaak als frustrerend ervaren: 
“Het ad hoc, korte termijn karakter van subsidie-
projecten, te nauwe definities van doelgroepen 
en het moeten concurreren met facilitaire 
diensten van de gemeente zelf.” Toch heeft 
Stichting Nelis sinds 2011 250 jongeren in 14 

gemeentes succesvol kunnen opleiden en 
begeleiden naar werk in de schoonmaakbran-
che.

“De Participatiewet biedt veel mogelijkheden 
om als sociaal ondernemer de markt op te 
gaan.” Smeyers helpt vanuit HydraGroup steeds 
meer grote organisaties invulling te geven aan 
de Participatiewet. Ook draagt hij zijn kennis en 
ervaring uit via de Werkfabriek, een werk- en 
ontmoetingsplek voor sociaal ondernemers in 
de Haagse Binckhorst. Naast de Participatiewet 
ziet Smeyers kansen in een aparte rechtsvorm 
voor Social Enterprises: “Deze kan de eerste 
barrières in het samenwerken met maatschap-
pelijke organisaties wegnemen.” 

“Een aparte rechtsvorm voor 
Social Enterprises kan de eerste 
barrières in het samenwerken met 
maatschappelijke organisaties 
wegnemen.” 
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Sociaal ondernemen bij de overheid... dat kan...!?
Denk en werk met ons mee
Mail goede voorbeelden, tips, vragen etc. naar:
sociaalondernemen@minbzk.nl

 v.l.n.r.: Ad de Ruijter (BZK/Team Inclusief), Emilie Schreuder, Marja van der Werf, Françoise Jeukens, 
Adri Stet (BZK/DG Overheidsorganisatie)


