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

DE VOORZITTER
BLIKT TERUG EN
KIJKT VOORUIT
De vrijwilligers stonden net als het
bestuur ook in 2020 te trappelen om
weer aan de slag te gaan en de
plannen voor 2020 uit te gaan
werken. Januari en februari zorgde
zowel in Papendrecht als in Dordrecht
weer voor veel aanloop van
werkzoekenden.
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DE VOORZITTER BLIKT
TERUG EN KIJKT
VOORUIT (VERVOLG)
werk verloren en onze hulp hard nodig hadden Een jaar waarin wij
geprobeerd hebben te overleven en zoveel mogelijk mensen te helpen.
Vaak niet zoals ze van ons gewend waren.
Op naar 2021
We hebben de afgelopen 5 jaar van ons bestaan veel kennis en ervaring
opgebouwd. Veel verhalen gehoord van mensen die tussen wal en schip
vielen en geen hulp (meer) konden krijgen. We hopen met onze fantastische
vrijwilligers ons ook komend jaar weer in te kunnen zetten voor iedereen die
een steuntje in de rug nodig heeft voor het vinden van werk.
Financien
We hebben veel plannen om ook in deze nieuwe tijd van betekenis te
kunnen zijn. Dit vraagt ook nieuwe werkvormen. We hebben inmiddels al
wat uitgewerkte plannen en hopen daar in 2021 voldoende geldstromen
voor binnen te krijgen, om deze plannen ook daadwerkelijk te kunnen
ontwikkelen.
Herman Nieuwstraten

5 JARIG BESTAAN
Speciaal voor deze gelegenheid maakten wij een compilatiefilmpje van de
afgelopen 5 jaar. We bedanken al onze sponsors en vrijwilligers, die dit
mogelijk hebben gemaakt
YouTube
Het filmpje is te vinden onder de naam: 5 jaar Stichting Werkbank
Drechtsteden

VRIJWILLIGERSUITJE
Afsluiting seizoen met onze topvrijwilligers
Wat een fantastisch BBQ was dat gisteren met de vrijwilligers van de
Werkbank !Met grote dank aan Vermeij Verhuur & Horeca en Op Smaak
catering

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.

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
Hier vond het werkcafe Dordrecht plaats. In Papendrecht is er veel
doorverwijzing naar elkaar.

