INLEIDING
Hierbij weer een prachtig jaarverslag; waar wij als bestuur behoorlijk trots op zijn.
We mogen terugkijken op een succesvol jaar voor de Werkbank. Met meer dan 140 unieke
bezoekers, 25 bezoekers die werk vonden, ons 1-jarig bestaan met burgemeester Aart-Jan
Moerkerken en het winnen van prijzen bij de ING Bank en Rabobank. We kijken dankbaar terug op
dit mooie jaar en bedanken alle vrijwilligers en sponsors die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Bijzonder dank aan Op Smaak Catering en Vermeij Verhuur en Horeca.
Hieronder profielfoto’s van enkele bezoekers en een reactie van een bezoeker (statushouder), die
via de Werkbank een taalwerkstage vond.
Namens het stichtingsbestuur,
Herman Nieuwstraten, voorzitter
Arthur Moen, secretaris
Harold van der Burgh, penningmeester
Rischma Fagoe, 4e bestuurslid

52 keer per jaar geopend
(wekelijks)

140 unieke bezoekers

“Op mijn eerste dag waren ze erg vriendelijk. Ze gaf me
hulp en advies voor mijn ervaring op de Nederlandse
arbeidsmarkt Het waren tips op LinkedIn/ Maar ik vond
het belangrijk om de Nederlandse taal leren in een korte
tijd vonden ze me een zeer handige Stage in een bedrijf Ze
bleven bij me in alle interviews tot ik ervoor zorgde tot ik
geen hulp meer nodig had. Ze zijn echt geweldig”

lke week minimal
een nieuwe bezoeker

25 mensen betaald werk, stageplek of ZZP-er
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WEKELIJKS WERKCAFE
Wekelijks werd er op de donderdagmiddag een werkcafé
georganiseerd aan de Kattestaart 2 in Papendrecht. Met gemiddeld
zo’n 5 tot 15 bezoekers per keer. Dit zijn werkzoekers, startende
zzp-ers, maar ook recruiters van uitzendbureaus en werkgevers
weten ons te vinden. Naast het fysieke werkcafé is er ook groeiend
aantal leden (300 +) in het online werkcafe van Facebook actief. We
zien elke week weer, dat er veel behoefte is aan het werkcafé. Veel
mensen lopen vast in hun zoektocht naar werk. Dit komt, omdat ze
niet computervaardig zijn, de taal niet spreken, geen netwerk
hebben, wanhopig zijn geworden, een beperking hebben of niet
weten wat het anno vandaag vraagt om jezelf te presenteren op de
arbeidsmarkt.
Hulp vanuit de Werkbank krijgt onder meer gestalte door: het
aanpassen van cv’s, coaching gesprekken, het begrijpbaar maken
van moeilijke brieven van UWV of Sociale Dienst, hulp bij
solliciteren per computer, oefenen van sollicitatiegesprekken en
het maken van professionele profielfoto’s of videosollicitatiefilmpjes. Wij gaan altijd uit van de vraag: “Wat heb jij nou nodig om
aan werk te komen?” Onze vrijwilligers zijn: (oud)ondernemer,
jobcoach, arbeidsdeskundig, jurist, raadslid of ervaringsdeskundig.
1-JARIG BESTAAN
Met Burgemeester Aart Jan Moerkerken als gast werd ons 1-jarig
jubileum van locatie Dordrecht gevierd. RTV Papendrecht maakte
hiervan een sfeervolle reportage.
PRIJZEN
Met meer dan 300 stemmen en een keurige 3e plek heeft de
Werkbank € 2000,- gewonnen bij de actie “help Nederland vooruit”
van de ING Bank. Daarnaast mochten we een prijs in ontvangst van
€ 3000,- nemen tijdens de ledenavond van de Rabobank
Drechtsteden “Campagne aandeel in elkaar.”
WORKSHOPS
Afgelopen jaar zijn er voor de werkzoekers diverse workshops
georganiseerd in het werkcafé. Deze workshops werden gegeven
door “pro bono professionals”: professionals die vanuit hun vak
en/of expertise als vrijwilliger deze workshop gaven. De volgende
workshops werden gegeven;
-Solliciteren - met Olympia uitzendbureau
-Succesvolle Mindset - met Jij onderneemt het
-Startersmiddag - met Regionaal Bureau Zelfstandigen
-CV en sollicitatiebrief - met Staat van Dienst
-Onepager - met Solliciteren met je hart
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INTERVENTIES
De kracht van de Werkbank zat afgelopen jaar ook het in direct
actie ondernemen en schakelen tussen diverse professionals en
instanties ter plaatse. Enkele voorbeelden van afgelopen jaar:
- Er is een samenwerking ontstaan tussen de Sociale Dienst
Drechtsteden (consulent Papendrecht) en de Werkbank bij het
vinden van taalwerkstages.
- Hulp bij opstarten van een eigen bedrijf, acties ondernomen voor
enkele ondernemers richting Regionaal Bureau Zelfstandigen.
- Het werkcafé als ontmoetingsplek voor statushouders en hun
taalmaatjes die voor het eerst op zoek zijn naar werk.
- Voor een werkzoeker een aantal ondernemers gevonden voor het
bouwen van websites in het kader van activering (werkfit worden).
- Laptop geregeld voor een ondernemer die in nood zat en daardoor
mogelijk zijn onderneming moest stoppen.
- Inzetten van de juiste hulp in samenwerking met Sociale Teams,
Leger des Heils, Stichting lezen en schrijven, Stichting Anders, en
Uitzendbureaus.
FINANCIEN
Het afgelopen jaar zijn er diverse positieve ontwikkelingen geweest.
We mochten gebruik maken van de ruimte aan de Kattestaart;
beschikbaar gesteld door Vermeij Verhuur & Catering. Het is op dit
moment nog niet mogelijk de locatie volledig te huren. We betalen
huur op het moment, dat we dat als stichting ook daadwerkelijk
kunnen. Op dit moment zijn onze inkomsten daartoe niet
toereikend. Het is mooi nieuws om te melden dat er een fonds is
gevonden die structureel gaat bijdragen, daarnaast hebben we een
vrijwillige fondsenwerver gevonden om nog meer fondsen aan ons
te binden. Meer informatie over onze financiën vindt u in balans
baten en lasten 2017.
TWEEDE LOCATIE DORDRECHT
De tweede locatie kwam in een stroomversnelling, toen nieuwe
vrijwilligers zich meldden en er door een ondernemer een locatie
beschikbaar werd gesteld in Dordrecht. De opening werd verricht
door wethouder Peter Heijkoop op 12 januari 2018.
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Sociale Dienst Drechtsteden
De Werkbank is ketenpartner van de Sociale Dienst. We hebben veel ingewikkelde casussen, die
maatwerk vragen ook vanuit de gemeenten. Deze casussen kunnen we direct overleggen met een
speciaal team van de Sociale Dienst.
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Normaalste Zaak/ 99 van de Drechtsteden
De Werkbank is mede-initiatiefnemer en partner van dit
ondernemersnetwerk met als ambitie: groeien naar een inclusieve
onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig
deel van uitmaken. De Normaalste Zaak inspireert en innoveert;
brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en
komt op voor gezamenlijke belangen.
Leerwerkloket
De Werkbank is aangesloten bij het netwerk van het Leerwerkloket
Drechtsteden. Wanneer bezoekers bijvoorbeeld graag een opleiding
willen volgen, dan wordt dit loket ingeschakeld. Het Leerwerkloket
Drechtsteden geeft informatie, inzicht, advies en begeleiding
omtrent alle vragen op het terrein van Leren en Werken.
Samen Veerkrachtig
Een trefpunt voor mensen met een arbeidsbeperking.
Gespreksgroepen, geleid door ervaringsdeskundigen, hebben enkele
keren plaatsgevonden in het werkcafé.
Stichting Maatschappelijk ondernemen
Bij dit netwerk komen bedrijven en maatschappelijke organisaties
samen met als doel elkaar verder op weg te helpen. We mochten
deelnemen aan een maatschappelijke beursvloer, waarbij er
bedrijven zijn gekoppeld aan de Werkbank met als doel elkaar
versterken.
Dress4succes
Bezoekers van de Werkbank mogen wanneer ze een
sollicitatiegesprek hebben, gratis een setje kleding uit zoeken bij dit
initiatief. Wanneer er een dienstverband ontstaat zelfs een tweede
set kleding.
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