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Beste lezer,

2018 was een mooi jaar bij de Werkbank. Hierbij een prachtig 
jaarverslag; waar wij als bestuur behoorlijk trots op zijn.

We kijken dankbaar terug op dit mooie jaar en bedanken 
alle vrijwilligers en sponsors die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt. Bijzondere dank aan Op Smaak Catering / Ver meij 
Verhuur, Het Spectrum en Virginia Jobse voor het gro ten
deels beschikbaar stellen van de ruimten (de werkcafés).

Bestuur Stichting Werkbank Drechtsteden

voorzitter

Herman Nieuwstraten

secretaris

Arthur Moen

penningmeester

Harold van der Burgh

4e bestuurslid
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O p vrijdag 12 januari 2018 open de wet houder Peter 
Heijkoop het tweede werkcafé van de Stichting Werk

bank Drecht steden in de Thureborg Campus aan de Maurits
weg. Na verschillende toespraken en de officiële opening 
konden mensen hun cv laten checken door professio   nals, 
een goede profielfoto laten maken en in gesprek gaan met 
elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

WEKELIJKSE 
WERKCAFÉS

LOCATIE 
DOR
DRECHT

W ekelijks werd er op de 
woensdagavond in 

Dor d recht en op de donder
dagmiddag in Papendrecht 
een werkcafé georganiseerd. 
Bijna wekelijks mochten 
we per locatie een unieke 
bezoeker verwelkomen. 
Onze werkcafés werden 
bezocht door ongeveer 5 
tot 15 bezoekers per keer.

BEZOEKERS

Onze bezoekers zijn werk
zoek  enden uit de hele regio 
Drechtsteden maar ook 
ver daarbuiten: Rotterdam, 
Spijkenisse, OudBeijer
land en de Alblasserwaard.

Ze zijn vastgelopen in hun 
zoektocht naar werk, zitten 
soms al jaren thuis of weten, 
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door gebrek aan een netwerk 
niet waar ze moeten zijn voor 
informatie, hulp, advies, etc.

Bij veel bezoekers is er ook 
sprake van een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Soms 
hebben ze geen diplo
ma’s of diploma’s die in 
dit land niet geldig zijn.

Andere bezoekers hebben 
een beperking, die het lastig 
maakt om werk te vinden: 
taalachterstand, cogniti
eve of fysieke beper king 
of ze zijn digibeet. Veel 
bezoekers hebben ook geen 
juiste indicatie of voor
ziening die ze kan helpen 
om de arbeidsmarkt op te 
komen, kortom ze krijgen 
geen of ontoereikende hulp.

Ook kloppen ZZPers bij ons 
aan voor hulp en advies.

Naast werkzoekers weten 
werkgevers, recruiters, 
taalmaatjes, ouders en 
doorverwijzers als bij voor
beeld een sociaal team ons 
regelmatig te vinden en 
ontstaan daar door suc ces
vol le sa men wer kingen.

INTERVENTIES

Onder het genot van een bak 
koffie gaan de bezoekers 
in gesprek met de vrijwil
ligers. Vanuit het uit gangs
punt: “Wat heb jij nu nodig 
om aan werk te komen” 
wordt er hulp ingezet. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn:

 • Het maken van een cv.

 • Het schrijven van een 
profiel, waarin duidelijk 
beschreven wordt wie 
iemand is, wat iemand kan en 
wat iemand graag zou willen.

 • Er wordt vervolgens naar 
werk gezocht of het netwerk 
van de Werkbank wordt 
ingezet. Soms wordt er ook 
extra hulp ingezet door het 
inschakelen van bijvoorbeeld 
een sociaal wijkteam, Stich
ting Lezen en Schrijven, een 
fonds of stichting ANDERS.

 • Bezoekers krijgen ook 
altijd “huiswerk” mee, 
waar bij een volgend 
bezoek van het werkcafé 
op wordt doorgegaan.

 • Er is mogelijkheid voor 
o.a.: het maken van een 

profielfoto, het oefenen 
van sollicitatiegesprekken, 
hulp bij moeilijke brieven 
van de Sociale Dienst of 
het UWV of het ad vi se
ren bij het schrijven van 
een ondernemingsplan.

 • Bezoekers worden niet 
alleen geholpen door de 
vrijwilligers, maar helpen 
ook regelmatig elkaar.
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ONLINE BEZOEKERS

Naast het fysieke werkcafé is er ook groeiend aantal leden 
(300 +) in ons online werkcafé. In deze Face book groep worden 
er da ge lijks vacatures en sol li ci ta tie tips met elkaar gedeeld.

VRIJWILLIGERS

De Werkbank kent veel vrijwilligers. Waaronder pro fes
sio nals uit het werkveld van arbeid (pro bono), er var ings
des kun dig en, werkzoekers of pensionados. Ook zijn er 
vrijwilligers die kunnen worden “ingevlogen” zoals: (oud)
on der ne mers, een arbeidsdeskundige of een boekhouder.

ONAFHANKELIJKE 
ONDERSTEUNING BIJ 
WERK

Als stichting merken wij dat 
veel bezoekers met vragen 
komen op het gebied van 
werk, die eigenlijk voor 
professionals bedoeld zijn. 
In de praktijk blijken deze 
professionals niet de kennis, 
kunde of de tijd te hebben 
om deze vaak kwetsbare 

groep te helpen. Ze worden 
van het kastje naar de muur 
gestuurd of worden on vol
doen de geholpen door in stan
ties of re in te gra tie be drij
ven vanwege ontoereikende 
vergoedingen of com mer ciël e 
belangen. We con sta ter en 
dan ook dat er in de Drecht
steden echt een gebrek is 
aan onafhankelijk on der steu
ning op het gebied van werk.
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“Ik ben heel gastvrij ontvangen.”

“Ik ben deskundig en en thou siast 
behandeld.”

“Ik heb prima tips en adviezen 
gekregen.”

 REAC
 TIES
 BEZOE
 KERS

“Elke werkcafé‑minuut was het investeren waard.”

“Men heeft een uitstekend luisterend oor.”

“Ik voelde mij meteen op mijn gemak.”

“Ik werd tevens al snel gekoppeld aan Rick die ook op 
zoek was naar een baan. Hij heeft mij de volgende dag 
geholpen met een 1,5‑kantje cv ‑ editie Wonen en editie 
Zorg.”

“Mijn eerste sollicitatiebrief (verkorte versie) in juli 2017 
heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik bij het sollici‑
tatiegesprek op 6 februari 2018 ben aangenomen voor 
het leer/werk traject BBL Verzorgende IG MBO niveau 3 
bij Aafje te Rotterdam met specialisatie Thuiszorg met 27 
uurscontract per 1 april 2018 (= geen grap!!!).”

SUCCESSEN

Er konden 40 successen worden gevierd in 2018. Dit 
varieerde van een betaalde baan, een taalwerkstage, 

opdrachten als ZZPer, een traject via Regionaal Bureau Zelf 
stan  dig  en of nieuw perspectief in een uitzichtloze situatie.

VOORBEELDVERHALEN

De namen zijn vanwege 
privacyredenen gefingeerd.

J o h a n  d e  I C T e r

Johan zat al jaren thuis op 
de bank. Hij had nog nooit 
gewerkt voor een baas 
en had geen vakdiploma 
gehaald. Inmiddels is hij 
eind twintig. Johan vindt het 
lastig om contact te maken 
met mensen en trekt zich het 
liefst terug in zijn kamer. Hij 
kwam bij de Werkbank na 
een UWV reintegratietra
ject wat niet opschoot en 
waarvan de begeleidingsuren 
veel te weinig waren. Bij 
de Werkbank zagen ze zijn 
talent om websites te bouwen.

Daar koppelden ze hem aan 
twee ondernemers die meer
dere websites nodig hadden 
voor hun bedrijf. Ook maakt 
hij de nieuwe website voor de 
Werkbank. Johan leerde zo 
wat het is om met opdrachten 
te werken ook ging hij beter 
in zijn vel zitten en was hij 
steeds meer belastbaar, 
hij kreeg meer energie.

Omdat zijn eigen computer 
erg gedateerd was, werd er 
een inzamelingsactie ge or ga
ni seerd om een nieuwe laptop 
te kopen. De ondernemers 
waren bereid iets terug te 
doen. Er werd met succes 
een fonds aan ge schreven en 
ook de Werkbank hielp een 
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We kregen een nieuwe website, gebouwd door een van 
onze bezoekers. Deze werkzoeker wilde graag oefenen 

in het maken van websites en leren hoe het is om te werken 
met opdrachtgevers. Ook werden er nieuwe flyers ontwor
pen door een bezoeker. Het motto van de stichting is “door en 
voor werkzoekenden”. Ook werkzoekers die wij helpen doen 
wel eens wat terug als dank voor hun hulp van de Werkbank.

WEBSITE
FLYERS

ICT
AVG

Met dank aan We4IT werd er een server aange
kocht en geïnstalleerd. Met deze server is het 

mogelijk om als stichting AVGproof te gaan werken.

handje. Begin 2019 mocht hij 
een nieuwe zeer pro fes sio
nele werklaptop ontvangen 
waar hij de komende jaren 
behoorlijk mee vooruit kan.

De laatste stap is een klein 
contract bij een werkgever en 
ook daar helpt de Werkbank 
hem bij. De verwachting is 
dat ook dit zal gaan lukken.

M o h a m m e d  d e 
k l e e r m a ke r

Daar ben je dan veilig in 
Nederland, gevlucht uit 
het onveilige Syrië. Na de 
periode in het AZC kom je in 
Papendrecht wonen en start 
je met inburgeren. Onder
tussen spreek je redelijk 
Nederlands en weet je al 
iets van onze gebruiken.

Omdat je niet stil kan zitten 
en je in Syrië een heel 
goede kleermaker was, ga 
je op zoek naar een baan 
als kleermaker. Dat blijkt 
niet makkelijk te zijn en na 
een heel aantal sollicitaties 
zonder resultaat maak je een 
nieuw plan. Een eigen zaak; 
een kleermakerij, dat is de 
oplossing. Dan ben je niet 

meer afhankelijk van een 
uitkering. Een hele uit da
ging, je hebt hulp nodig en 
via je taalmaatje kom je 
bij de Werkbank terecht, 
tij dens hun wekelijks werk
café maken de vrijwilligers 
je wegwijs in de mo ge lijk
he den en de valkuilen.

Eerst maar een workshop 
bij Regionaal Bureau Zelf
standigen in Rotterdam. 
Tijdens deze workshop blijkt 
een ondernemersplan een 
eerste vereiste te zijn.

Gelukkig is daar weer de 
Werkbank. Die hebben je 
weer op het juiste spoor 
gezet. Door hun hulp is 
je ondernemersplan klaar 
en kan de volgende stap 
gezet worden, de zoek
tocht naar een bedrijfs
ruimte en het aanvragen 
van een startsubsidie en 
inkomensondersteuning.

In het volgende jaarver
slag laten we jullie graag 
weten hoe het hem verder 
is vergaan en of hij de 
zaak geopend heeft.
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Afgelopen jaar zijn er voor de werkzoekers diverse work
shops georganiseerd in het werkcafé. Deze workshops 

werden gegeven door “pro bono pro fes sio nals”: professionals 
die vanuit hun vak en/of ex per tise als vrijwilliger deze work
shop gaven.

WORKSHOP 
PROFIELFOTO

Sinds de zomer van 2018 is 
er maandelijks een pro fes
sio nele fotograaf aanwezig. 
Paulien Hak Fotografie 
maakt belangeloos pro fiel
fo to’s van de bezoekers 
voor op het cv of LinkedIn.

WORKSHOPS IN 
SAMENWERKING MET 
STICHTING ANDERS

Om werkzoekenden te 
helpen in hun zoektocht 
naar werk hebben Stich
ting Werkbank Drecht ste
den en Stichting ANDERS 
de handen ineen gesla
gen om een drietal mooie 
workshops te organiseren.

Het doel is om werkzoeken
den nieuwe frisse ideeën mee 
te geven. Een nieuwe impuls 
rich ting werk! Voor de work
shops werden drie bedrijven 
uit het netwerk van stich
ting ANDERS benaderd om 
belangeloos mee te werken.

 • 11 juni Talentassessment.nl 
in de Portier in Alblasser
dam een workshop over; “hoe 
ontdek ik mijn talenten?”.

 • 18 juni uitzendbureau 
Werken met Passie in de 
Bibliotheek van Sliedrecht: 

“hoe maak ik een goed cv?”.

WORKSHOPS

 • 25 juni uitzendbureau 
Artiflex in Sportbedrijf 
Papendrecht” workshop 
over “hoe voer ik een suc ces
vol sollicitatiegesprek’.

SPEEDDATE VRACHT
WAGEN CHAUFFEURS

Omdat er enkele bezoekers 
waren die graag vracht
wagen chauf feur wilden 
worden, werd het bedrijf 
Consolid gevraagd voor een 
speeddate. Zo kwamen er 
zes potentiële vracht wa
gen chauf feurs in gesprek 
met een intercedent.

LOPEND STILSTAAN

Donderdag 29 november 
jl. werd door de Werkbank 

Drechtsteden in Papendrecht 
de Workshop “lopend stil
staan” georganiseerd. John 
van der Sluis van het ge lijk
nam ige coachingsbureau uit 
Papendrecht verzorgde een 
inspirerende ochtend op basis 
van zijn persoonlijke ervarin
gen. De deelnemers hebben 
tijdens een wande ling in het 
bos onder lei ding van John 
verschillende oefeningen 
gedaan. Hierdoor hebben 
de deelnemers een stap 
gezet om hun zelfvertrouwen 
te vergroten en met meer 
overtuiging hun zoektocht 
naar werk voort te zetten.



“Bij ons is iedereen 
welkom voor een 
steuntje in de rug 

richting werk”

“Bij ons is iedereen 
welkom voor een 
steuntje in de rug 

richting werk”
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De Papendrechtse VVD 
zette zich tijdens de 

NL Doet dag in voor het 
goede doel. De ruimte van 
Stichting de Werkbank was 
dringend aan een nieuw 
verfje toe. Samen met een 
paar andere vrijwilligers is 
de hoofdlocatie in Papen
drecht flink opgeknapt.

I n Papendrecht mochten 
we gebruik maken van 

de ruimte aan de Kat te
staart; grotendeels beschik
baar gesteld door Vermeij 
Verhuur & Catering. Het 
is op dit moment nog niet 
mogelijk de locatie te huren.

Ook in Dordrecht mochten 
we kosteloos gebruik maken 
van de trainingsruimte van 
Virginia Jobse en daarna 
het inloopcentrum van het 
Spectrum: de Prinsemarij.

Met een vrijwillige fond
sen wer ver is er een 
start gemaakt met het 
werven van fondsen.

Op dit moment zijn er enkele 
fondsen die structureel of 
eenmalig bijdragen. En er zijn 
er enkele sponsors. Samen 
maken zij het mogelijk de 
onkosten van de stichting te 
dekken. Meer informatie over 
onze financiën vindt u in de 
balans baten en lasten 2018.

FINANCIËN

NL DOET
DAG
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SAMEN VEERKRACHTIG

Een trefpunt voor mensen 
met een arbeidsbeperking. 
Gespreksgroepen, geleid 
door ervaringsdeskundigen, 
hebben enkele keren plaats
gevonden in het werkcafé.

STICHTING 
MAATSCHAPPELIJK 
ONDERNEMEN

Bij dit netwerk komen 
bedrijven en maat schap
pe lijke organisaties samen 
met als doel elkaar verder 

SOCIALE DIENST 
DRECHTSTEDEN

De Werkbank is keten
partner van de Sociale 

Dienst. We hebben veel 
ingewikkelde casussen, die 
maatwerk vragen ook vanuit 
de gemeenten. Deze casussen 
kunnen we direct overleg
gen met een speciaal team 
van de Sociale Dienst.

UWV DORDRECHT

Er is nauwe sa men wer
king met het UWV. Veel 
bezoekers worden er door
ge stuurd. Ook zal de Werk
bank te zien zijn op de licht
krant in de wachtkamer.

NORMAALSTE ZAAK 
DRECHTSTEDEN

De Werkbank is medei ni tia
tief ne mer en partner van dit 
ondernemersnetwerk met als 
ambitie: groeien naar een 

inclusieve onderneming waar 
mensen met een ar beids be
per king 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 aan ge slo
ten bij het netwerk van het 
Leerwerkloket Drecht ste
den. Wanneer bezoekers 
bijvoorbeeld graag een 
opleiding willen volgen, dan 
wordt dit loket ingeschakeld. 
Het Leerwerkloket Drecht
steden geeft informatie, 
inzicht, advies en begeleiding 
omtrent alle vragen op het 
terrein van Leren en Werken.

SAMENWERKINGS
VERBANDEN



op weg te helpen. We mochten deelnemen aan een maat
schap pe lijke beursvloer, waarbij er bedrijven zijn ge kop
peld aan de Werkbank met als doel elkaar te versterken.

DRESS4SUCCES

Bezoekers van de Werkbank mogen wanneer ze een 
sollicitatiegesprek hebben, gratis een setje kle ding 
uitzoeken bij dit initiatief. Wanneer er een dienstver
band ontstaat zelfs een tweede set kleding.

WERK PLUS ERVARING

We verwijzen regelmatig bezoekers, boven de 50 jaar door naar 
deze organisatie. Ook delen we informatie over workshops die 
voor bezoekers van beide stichtingen aantrekkelijk kunnen zijn.

STAPJEFITTER

Werkbank is voor de deelnemers een “Meet & Greet” en inter
ventie in de toekomst.
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FOTO’S

Pa u l i e n  H a k  f o t o g r a f i e
www.paulienhakfotografie.com

F o t o p e r s b u r o  B u s i n k
www.fotobusink.nl

S a m e n  Ve e r k r a c h t i g
samenveerkrachtig.nl

We r k b a n k  D r e c h t s t e d e n

VORMGEVING

P i e t e r  H u u r m a n
( B e z o e k e r  v a n  We r k b a n k )

huurman.me 
hoi@huurman.me

http://www.werkbankdrechtsteden.nl
mailto:info%40werkbankdrechtsteden.nl?subject=Reactie%20via%20het%20jaarverslag%202018
https://www.paulienhakfotografie.com
http://www.fotobusink.nl
https://samenveerkrachtig.nl
https://huurman.me
mailto:hoi%40huurman.me?subject=Hoi%2C%20een%20reactie%20op%20het%20Werkbank%20jaarverslag%21
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