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Overzicht van de sessies

Ronde I: 13.00-14.00
Inspiratiesessie: Begeleiding naar werken vak apart? Do’s en Dont’s
Steeds meer ondernemende bewonersinitiatieven laten zien dat het anders kan. Ze willen bijdragen
aan een sociale, duurzame en inclusieve maatschappij en arbeidsmarkt. De wijk en de diverse
wijkinitiatieven blijken een prima plek voor de volgende stap naar betaald werk. Voor mensen die
moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt komt daar wel vaak de nodige begeleiding bij kijken.
Hoe organiseer je als initiatief deze begeleiding? Wat komt daar bij kijken? Waar moet je rekening
mee houden? Wat zijn do’s en don’ts? Wat kan de rol van vrijwilligers zijn? In deze lekker praktische
en interactieve inspiratiesessie maakt sociaal ondernemer Froukelien IJntema van Nolitha dit
inzichtelijk aan de hand van haar jarenlange ervaring en geleerde lessen in het begeleiden van
mensen naar werk en met bewonersinitiatieven. Neem vooral ook je eigen verhalen en tips mee!
Ervaringssessie: Wijkbedrijf Selwerd, uitvoeringsbureau in wijk. Ontmoeten, meedoen, leren en
werken.
Het Wijkbedrijf Selwerd is de plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de
wijk vooruit te helpen. Het is een plek waar je kunt meedoen, leren en werken. Bewoners kunnen
aan hun plan werken of aansluiten bij een van de vele projecten. Startende ondernemers kunnen er
terecht om te werken en elkaar te ontmoeten. Als wijk halen we zelf betaalde opdrachten binnen,
zodat wijkbewoners betaald aan de slag kunnen. We hebben grote opdrachtgevers waaronder de
gemeente, woningcorporaties, zorgorganisaties en aannemers. In deze sessie vertelt voorzitter
Haaije Koenders van Wijkbedrijf Selwerd graag meer over onze ervaring. Hoe kwam de
samenwerking met diverse partijen in de wijk tot stand. Hoe combineren wij commerciële
activiteiten met maatschappelijke doelen.
Inspiratiesessie: Zoek de ruimte als gemeente
De gemeente is een belangrijke partner voor bewonersinitiatieven als het gaat om werk in de wijk.
Andersom worden initiatieven van onderop ook steeds interessanter voor gemeenten. Hoe kan je als
gemeente initiatieven faciliteren en stimuleren, waar ligt de meerwaarde? De gemeente Haarlem
heeft hier de nodige ervaring mee. Zo organiseerde de gemeente een regelarme zone voor de opzet
voor de sociale coöperatie. Maar kijken ze ook op welke manier mensen met behoud van uitkering
aan de slag kunnen. Beleidsadviseur Frans van Buren (afdeling Werk en Inkomen) van de gemeente
Haarlem vertelt over zijn aanpak en zijn ervaringen in deze sessie. Doe inspiratie op!
Uit de praktijk sessie: Lessen van een sociale ondernemer
"De sociale onderneming MEO combineert een professioneel mediabureau met een leerwerkbedrijf,
dat jongeren met een beperking helpt om een afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Hoe is zij
gekomen van initiatief op een antikraak locatie zonder betaalde medewerkers tot een volwassen
bedrijf zonder de sociale doelstelling uit het oog te verliezen?" In deze sessie vertelt oprichter Edwin
Teljeur over kansen bieden en creëren, valkuilen en lessen, over begeleiding en structuur. Waar
begin je als initiatief?

Ronde II 14.15-15.15
Ervaringssessie: Werk in de wijk en re-integratie, hoe doe je dat? De ervaringen van Wijkwerk075.
WijkWerk075 biedt een breed scala aan diensten aan bewoners, gemeente en woningcorporaties
met als doel de wijk leefbaarder en socialer te maken. Te denken valt hierbij aan afvalinzameling,
groenvoorziening, schoonmaak en voorlichting. Tevens zijn er diensten in ontwikkeling op het gebied
van zorg en welzijn. WijkWerk075 laten mensen ‘scharrelen’ zodat ze hun eigen talenten weer
kunnen ontdekken. Erwin Stam, coördinator van Wijkwerk075, zal zijn ervaringen delen met het
opzetten van een wijkbedrijf en hoe je werk in de wijk re-integratie kan organiseren. Onder andere
de volgende vragen komen aan bod. Hoe is WijkWerk075 opgezet? Wat zijn de succesfactoren en
geleerde lessen? WijkWerk075 is onderdeel van een bewonersbedrijf in Zaanstad en is gericht op
'werken aan werk' door middel van werkervaringsprojecten maar ook door werk weer lokaal te
maken.
Ervaringssessie: Ondernemen met behoud van uitkering; het voorbeeld van de sociale coöperatie.
Steeds vaker bundelen mensen met een bijstandsuitkering hun krachten in een sociale coöperatie.
Samen naar vermogen ondernemen in een sociale coöperatie, biedt mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt perspectief op werk en inkomen. Op eigen kracht een onderneming starten is een
grote stap. Bij coöperatief ondernemen gaan mensen samen aan de slag en versterken ze elkaar. In
deze sessie zal nader worden ingegaan op het concept van de sociale coöperatie. Aan de hand van
het voorbeeld van de Blauwe Paraplu in Amersfoort nemen Maarten Rector, Diet Grosheide en
Jessica de Ruijter je mee in hun dagelijkse praktijk. Hoe start je een sociale coöperatie, wat zijn de
voordelen voor de leden, relatie met de gemeente, en wat zijn de geleerde lessen. Mieke van Tilburg
van Cordaid zal ervaringen delen vanuit hun landelijk programma Coöperatief Ondernemen in
Nederland waarin ze startende sociale coöperaties ondersteunen.
Workshop: Wet en regelgeving, hoe zit dat?
De op 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet beoogt mensen die hulp nodig hebben om
op de arbeidsmarkt mee te doen die hulp te bieden. De regie daarbij is in handen van
gemeenten. Die zoeken in het kader daarvan vaak de samenwerking met werkgevers. Logisch, want
werkgevers hebben immers banen 'in de aanbieding'. Maar betekenisvol werk kan natuurlijk ook
voortvloeien uit burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld sociale coöperaties of wijkbedrijven. Waar
moet je nou rekening mee houden als je bij de uitvoering van zo'n initiatief mogelijkheden ziet voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat kan er eigenlijk allemaal, en wat kan er niet? Bij
wie moet je zijn als je een idee hebt of misschien zelfs al wel plekken? Hoe pak je 't aan? De
workshop waarin op die (en andere) vragen wordt ingegaan, wordt verzorgd door John Kerstens. Van
2012 tot dit voorjaar was hij als lid van de Tweede Kamer nauw betrokken bij de Participatiewet. En
met z'n eigen bedrijfje 'Kerstens Werkt' houdt John zich ook nu bezig met het bieden van kansen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Rondleiding in De Nieuwe Stad
Mocht je aan het eind van de dag in beweging willen komen dan is dit je kans! Paul Hansum van
Beleef de Nieuwe Stad geeft inspirerende rondleidingen in De Nieuwe Stad. Dit is een innovatieve en
historische plek in een (oude) industriële sfeer in Amersfoort. De voormalige Prodentfabriek was hier
gevestigd. Paul Hansum kan daarnaast ook zijn eigen ervaringen vertellen hoe het is om te
ondernemen met behoud van uitkering vanuit een sociale coöperatie. Beleef de Nieuwe Stad is lid
van de sociale coöperatie de Blauwe paraplu en verzorgt rondleidingen en arrangementen in dit
uniek stukje Amersfoort.

