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STICHTING WERKBANK
DRECHTSTEDEN

BIJ ONS IS IEDEREEN WELKOM
VOOR EEN STEUNTJE IN DE RUG
RICHTING WERK

VOORWOORD
Beste lezer,
2019 was een mooi jaar bij de
Werkbank.
Hierbij weer 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/ Vermeij Verhuur en de
Bibliotheek AanZet voor het
sponsoren van de ruimten van de
wekelijkse werkcafés.
Bestuur Stichting Werkbank
Drechtsteden,
Herman Nieuwstraten (voorzitter)
Arthur Moen (secretaris)
Harold van der Burgh
(penningmeester)
Rischma Fagoe (4e bestuurslid)
Theo Baars (5e bestuurslid)
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EVEN
VOORSTELLEN
Mijn naam is Theo Baars. Door mijn
werk heb ik meer dan dertig jaar
ervaring op technisch-commercieel
gebied en in consultancy, in functies
waardoor en waarvoor je een
netwerk opbouwt. Voor 2017 had ik
nog nooit van Stichting Werkbank
Drechtsteden gehoord. Tot een

sollicitatiebrief, helpen bij

aantal mensen uit mijn directe

contactleggen met werkgevers en

omgeving, mensen zonder netwerk,

uitzendorganisaties. Maar ook bij het

op zoek was naar werk. Omdat de

helpen bij het aanvragen van

meeste vacatures worden ingevuld

uitkeringen en het behouden ervan,

via een netwerk heb ik besloten om

omdat de processen bij instanties

het mijne te benaderen. Via dat pad

niet voor iedereen te begrijpen zijn

ben ik in contact gekomen met

en de websites vaak

Herman Nieuwstraten, één van de

ondoorgrondelijk. Inmiddels ben ik

grondleggers van ‘De Werkbank’.

naast vrijwilliger ook bestuurslid bij

Tijdens mijn eerste bezoek aan ‘De

Stichting Werkbank Drechtsteden

Werkbank’ leerde ik niet alleen het

en zet me ervoor in om onze

nut ervan kennen, maar ook de

organisatie niet te laten verdwijnen

unieke samenstelling van het team

door gebrek aan financiële

van vrijwilligers, elk met een eigen

middelen. Er zijn zoveel mensen die

netwerk en professionele

willen werken, maar door

achtergrond. Daarnaast viel het me

omstandigheden niet slagen op

op dat de bezoekers een doorsnede

eigen gelegenheid dat te vinden.

van de maatschappij vormden, met

Duurzaam werk! Werk waardoor
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/0?
hun
hulpvragen. Voor de

mensen een bestaan kunnen

hand liggende vragen zoals het
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maken van een cv, het schrijven van
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WEKELIJKSE
WERKCAFE'S
Wekelijks werd er op de
donderdagavond in Dordrecht en op
de donderdagmiddag in
Papendrecht een werkcafé
georganiseerd en bijna wekelijks
mochten we, net als vorig jaar per
locatie een unieke bezoeker
verwelkomen. Onze werkcafés

beperking, die het lastig maakt om

werden bezocht door ongeveer 5 tot

werk te vinden: taalachterstand,

15 bezoekers per keer.

cognitieve of fysieke beperking of
zijn digibeet. Veel bezoekers zijn

Bezoekers

NUGGER of hebben geen juiste

Onze bezoekers zijn werkzoekenden

indicatie of voorziening die ze kan

uit de hele regio Drechtsteden maar

helpen om de arbeidsmarkt op te

ook ver daarbuiten: Rotterdam,

komen, kortom ze krijgen geen of

Spijkenisse, Oud-Beijerland en de

ontoereikende hulp. Daarnaast
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kloppen ZZP-ers bij ons aan voor
hulp en advies.
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werkcafes .
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niet geldig zijn
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de vrijwilligers.
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We beginnen altijd op onze “rode

ondernemingsplan of krijgen van

bank” vanuit het uitgangspunt: Wat

nieuwe klanten

heb jij nou nodig om aan werk te

-Bezoekers worden niet alleen

komen ? ”

geholpen door de vrijwilligers, maar
helpen ook regelmatig elkaar.

Voorbeelden
-Het maken van een CV

Online bezoekers

-Het schrijven van een profiel,

Naast het fysieke werkcafé is er ook

waarin duidelijk beschreven wordt

groeiend aantal leden (400 +) in ons

wie iemand is, wat iemand kan en

online werkcafe. In deze

wat iemand graag zou willen soms

facebookgroep wordt er dagelijks

wordt er zelfs een

vacatures en sollicitatietips met

“gebruiksaanwijzing’ geschreven

elkaar gedeeld.

met de bezoeker.
-Er wordt vervolgens naar werk

Vrijwilligers

gezocht of het netwerk van de

De Werkbank kent veel vrijwilligers.

Werkbank wordt ingezet.

Waaronder professionals uit het

-Soms wordt er ook extra hulp

werkveld van arbeid (probono),

ingezet door het inschakelen van

ervaringsdeskundigen, werkzoekers
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of pensionado’s. Ook zijn er

stichting Lezen en schrijven, een

vrijwilligers die kunnen worden

fonds om een opleiding gaan te

“ingevlogen” zoals: (oud)-

vragen of wordt er in het netwerk

ondernemers, een

van stichting Anders gezocht.

arbeidsdeskundige of een

-Bezoekers krijgen ook altijd

boekhouder.

“huiswerk” mee, waar bij een
volgend bezoek van het werkcafé
op wordt door gegaan.
-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
adviseren bij het schrijven van een
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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.
Workshop profielfoto
Maandelijks is er in het werkcafé een professionele fotograaf aanwezig.
Paulien Hak fotografie en Fotograaf Erik maken maandelijks belangeloos
profielfoto’s van de bezoekers voor op het cv of LinkedIn.
Workshop ontdek je talent
Talent, iedereen heeft een talent. Jouw talent ontdekken, dat wilde je altijd al.
Grijp dan nu je kans bij Werkbank Drechtsteden.
Samen met Goedegebuure Consultancy gaven wij de workshop: “Ontdek je
talent.” Weet je nog niet wat werk je wil gaan doen of is je huidige baan niet
de juiste? Maak dan gebruik van de mogelijkheid te ontdekken wat jouw talent
is en hoe je dit in kan zetten. Een interactieve workshop voor iedereen die
meer over zichzelf te weten wil komen
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HEROPENING
DORDRECHT
Samenwerking Bibliotheek AanZet
En dan is het zover ons eerste werkcafe in de bibliotheek in Crabbehof.
Mooie vorm van samenwerking tussen Werkbank Drechtsteden en de
Bibliotheek AanZet. Afgesproken is om een pilot te starten in de bieb in
Crabbehof om de te kijken of een samenwerking waarde heeft voor
werkzoekenden in Dordrecht. Wij spreken op dit moment met bibliotheek Aan
Zet over een verregaande vorm van samenwerking om in meerdere plaatsen
in de Drechtsteden een werkcafé vorm te geven. Daar is echter wel een
betaald coördinator voor nodig.
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HEROPENING
DORDRECHT
Steeds meer bezoekers
Dan zit je daar de eerste donderdagavond en je vraagt je af: zou er iemand
komen? Met vier vrijwilligers zit je naar de deur te kijken terwijl je een slok
van je koffie neemt. Daar zal je een bezoeker hebben, hé nee het is iemand
die zijn boek terug komt brengen dat valt tegen. Even later iemand die
vraagt zijn jullie van de Werkbank of zoiets.' Ik ben gestuurd door het
sociaal team hier in Crabbehof . Die wisten dat er nu ook in Dordrecht een
werkcafé is, hoop dat jullie mij kunnen helpen, ben namelijk op zoek naar
werk."
"Joh, kom zitten klinkt het uit vier monden, wat kunnen wij voor je doen ?
Kijk alsjeblieft eerst naar mijn cv die kan wel een update gebruiken en dan
misschien samen zoeken naar een baan." Terwijl Femke aan de slag gaat
met zijn cv lopen er al nieuwe bezoekers binnen, komen geen boeken ruilen
maar zijn op zoek naar de Werkbank. Tijd om een banner te bestellen zodat
bezoekers zien waar wij zitten in de toch wel ruime bibliotheek.
Het lijkt er op dat de start van het Dordtse werkcafé ons moed geeft om
ook de volgende donderdag weer present te zijn. Een dame vraagt te
helpen met het invullen van haar werkmap van het UWV want ze is niet zo
computervaardig. We hebben haar gelijk geattendeerd op de diverse gratis
computercursussen. Ondertussen zijn wij een aantal maanden verder en de
bezoekersaantallen nemen toe en de eerste resultaten zijn bemoedigend.
Ook hebben een aantal bezoekers mede door onze hulp een baan of
opleiding gevonden. Iedere derde donderdag van de maand was ook onze
huisfotograaf Erik van de partij voor het maken van mooie foto’s voor op de
diverse cv's, zeker geen overbodige luxe.
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FINANCIEN
In Papendrecht mochten we weer gebruik maken van de ruimte aan de
Kattestaart 2; beschikbaar gesteld door Vermeij Verhuur & Catering.
Het is op dit moment niet mogelijk de locatie te huren. Ook In Dordrecht
mochten we kosteloos gebruik maken van de locatie van de Bibliotheek AanZet
in de wijk Crabbehof.
Het lukt op dit moment niet om met structurele fondsen de noodzakelijk
coördinator in dienst te nemen.
We hopen dit jaar met hulp van de gemeente en fondsen dit toch voor elkaar te
krijgen. We zijn anders bang voor het voortbestaan van de stichting.
Meer informatie over onze financiën vindt u in onze balans baten en lasten
2019.
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ONAFHANKELIJKE
ONDERSTEUNING
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 onvoldoende geholpen door instanties of re-integratiebedrijven
vanwege ontoereikende vergoedingen of commerciële belangen. Veel banen
duren vaak maar een half jaar. We constateren dat er een gebrek is aan
onafhankelijk ondersteuning op het gebied van werk.

VRIJWILLIGERS
UITJES
Dit jaar hadden we met onze
vrijwilliger ons jaarlijkse uitje een
uitstapje naar Palm Party House.
Voor een bowlingpartij en een
heerlijk diner. In december is er voor
alle vrijwilligers een kerstontbijt
georganiseerd.
We zijn enorm trots op onze
geweldige, talentvolle en
enthousiaste club vrijwilligers.
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TIP- EN MELDPUNT
PARTICIPATIEWET
DRECHTSTEDEN
Waarom een tip- en meldpunt
Wij, als Stichting Werkbank Drechtsteden, constateren na 4 jaar, dat er nog
steeds veel mensen tussen wal en schip vallen, uit beeld zijn van de instanties,
geen hulp meer krijgen of vast lopen in het "systeem". We hebben daarom
besloten dit Tip- en Meldpunt te starten. Je kunt hier als werkzoeker, ouders,
betrokkene of begeleidende instantie melden waar je tegen aanloopt in je
zoektocht naar werk of het starten van een bedrijf (ZZP).
Wat doen we met een tip of melding
We zullen proberen met je mee te denken naar oplossingen en nodigen je na
een tip en- of advies uit in ons werkcafé om er samen mee aan de slag te gaan.
We zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. We zullen je tips en
meldingen meenemen in de gesprekken die we als onafhankelijke organisatie
hebben met de wethouders, de Sociale Dienst Drechtsteden en het UWV
Drechtsteden, zodat we tot structurele oplossingen kunnen komen.

12/18

MAATJES
TRAINING
In samenwerking met een erkend opleidingsinstituut liggen er plannen voor
een maatjestraining. Een maatje die helpt om aan werk te komen. Maar ook
een maatje op de werkvloer zelf. We denken daarbij een aanvulling te
kunnen maken op het bestaande aanbod. De inhoud van de training is niet
alleen brede kennis van de doelgroep, wet -en regelgeving,
coachingsvaardigheden maar houdt ook intervisiemomenten in. Een
gedeelte van het benodigde bedrag voor de ontwikkeling hiervan is
inmiddels geschonken door de Rabobank. Er is op dit moment nog 7500,euro hier voor nodig.
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NIEUWE
HUISSTIJL

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe herkenbare huisstijl ontwikkeld.
De afgelopen jaren zijn er diverse vrijwilligers geweest die aan onze huisstijl
gewerkt hebben. Dit leidde echter tot diverse huisstijlen. Met de nieuwe
huisstijl is er weer eenheid en herkenbaarheid. Ook heeft het logo een
update gekregen.
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VOORBEELDEN
Supermarkt MAHA
Paul de Leeuw was er voor zijn
nieuwe tv show genaamd
“De kleinste TV show” op
uitnodiging van de Werkbank
En dan staat opeens Paul de Leeuw bij je in de
winkel, je schrikt en je denkt wie ben jij dan, want als vluchteling uit Syrië heb
je nog nooit van hem gehoord. Even later volgt er ook nog een hele
cameraploeg, mensen van de make-up en een heel catering team. En dat in
jouw toch al niet grote winkel. Het is allemaal de schuld van Werkbank
Drechtsteden. Zij mailde dat jij, Rateb, wel wat hulp kan gebruiken om je
omzet wat omhoog te krijgen. Daar gaat Paul de Leeuw voor zorgen. Paul de
Leeuw heeft een retail-deskundige meegenomen die neemt jouw winkeltje
onder handen en ik ga Papendrecht in om iedereen te vertellen dat jij de
lekkerste baklava hebt en ook nog de gezondste. Jij hebt baklava licht met de
helft minder suiker en dat weet straks heel Papendrecht. De burgemeester
komt straks ook die gaat helpen, en aan het eind van de middag is er nog een
grote verrassing. Maar eerst Papendrecht in met die lekkere baklava. Een
dolle middag; heel Papendrecht op zijn kop. Overal kwamen mensen vandaan
naar jouw winkel, want iedereen wilde weten wat Paul kwam doen. Je winkel
werd opnieuw ingericht overal werden posters opgehangen met jouw baklava
daarop. En voor dat je het wist was het vijf uur en tijd voor de heropening van
je opnieuw ingerichte zaak. Dat was even schrikken; daar was de
burgemeester met in zijn kielzog Janny en Robert van Heel Holland bakt. Zij
gingen voor de camera jouw winkel heropenen. Het heeft zeker 5 dagen
geduurd voor je van de schrik bekomen was, maar je omzet ging met
sprongen omhoog. De uitzending van de show is te zien waarschijnlijk medio
2021.
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VOORBEELDEN
Bezoeker (verslag van vrijwilliger)
En dan is het weer donderdag de dag in
de week die mij blij maakt. Om ongeveer
12.30 meld ik mij in de Kattestaart 2
waar ons werkcafe is.
Koffie apparaat vullen, water koker aan zetten
om straks voor de bezoekers die dat willen een kopje thee te maken.
En dan de laptops en printer aanzetten zodat alles klaarstaat als de
vrijwilligers en bezoekers binnen druppelen. Even na 13.00 u. zit ik op onze
rode bank voor mijn eerste intakegesprek met een bezoeker uit Zwijndrecht
die ondanks een fikse regenbui ons toch heeft kunnen vinden.
Zou graag weer aan het werk, maar weet niet waar te beginnen, wat heb je
zoal gedaan is mijn eerste vraag. Zal ik je vertellen, er volgt een verhaal over
zijn werkzame leven en de pech die hij heeft gehad.
Na een flink aantal jaren voor een werkgever te hebben gewerkt de overstap
gemaakt naar een eigen onderneming, dag en nacht gewerkt de crisis
overleefd en dan loopt je vrouw weg, de vrouw waarmee je je bedrijf
opbouwde je steun en toeverlaat .Veel dingen moeten geregeld worden
aandacht voor het bedrijf is dan wat minder , financieel gaat het dan ook niet
goed en moet je je bedrijf stoppen. Gelukkig zonder schulden kon je stoppen
en nadenken over hoe nu verder, en dan hoor je over de Werkbank.
Marcel wil jij eens naar zijn cv kijken en hier en daar aan vullen, kijk ik even bij
een van onze contacten die laatst belde of wij een kandidaat hebben voor een
vacature bij dat bedrijf. Nadat zijn cv weer up-to-date was hem voorgesteld
bij onze contactpersoon ,afspraak gemaakt voor een gesprek en hem op pad
gestuurd .Week later een telefoontje, twee dagen proef gedraaid en het
beviel van beide kanten, handtekening is gezet onder een jaarcontract .
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SAMENWERKINGS
VERBANDEN
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.
UWV Dordrecht
Er is nauwe samenwerking met het UWV. Veel bezoekers worden er
doorgestuurd. Ook zal de Werkbank te zien zijn op de lichtkrant in de
wachtkamer.
Normaalste Zaak 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. Normaalste Zaak
Drechtsteden is eind 2019 gestopt.
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.
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SAMENWERKINGS
VERBANDEN
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.
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
beiden stichtingen aantrekkelijk kunnen zijn.
Bibliotheek Aanzet
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