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BIJNA

BAANTJES
Het begon met mijn zoon Ruben, hij
heeft een verstandelijke beperking en
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij
wilde net als zijn grote broer een bijbaan.
Wat een bijzondere vraag die mij als
ouder voor een dilemma stelde. Heeft hij
dezelfde kansen en mag hij ervaringen
op doen los van zijn verzorgers? Hoe
waardevol zou het zijn als hij
werkervaring kon opdoen. Een nieuw
project was geboren.

Directeur DVD afdeling
Ruben den Hartog.

We bouwden op de goede naam van
Bijzonder Gewoon, het bestaande
netwerk en de ouders die ons
vertrouwden. Het was een
vanzelfsprekende stap mee te
groeien met de wensen van de
jongeren van het eerste uur. Een
groot avontuur voor de jongeren, de
ouders en ook voor ons.

IK WIL EEN
BIJBAAN!!

GESCHREVEN DOOR ARINE VAN NEUTEGEM
(OP BASIS VAN DE EINDVERANTWOORDING VAN GERRY LEIJTEN FASE DECEMBER 2016 )
FOTOGRAFIE BEN NIENHUIS
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INLEIDING
Het project Bijnabaantjes heeft als doel de
afstand tot de arbeidsmarkt
voor jongeren met een
beperking te verkleinen. Dit
project voorziet in de behoefte
van jongeren en hun ouders
om in hun vrije tijd talenten te
ontdekken en te ontwikkelen
met als doel:

BOVEN
Profielfoto's van de BIjna-banerse

het verbeteren van de
zelfredzaamheid en het vergroten
van de kansen op de
arbeidsmarkt (pag. 8)
het koppelen van jongeren aan
bedrijven (pag. 11)
ontlasten van ouders van hun
zorgtaak(pag. 12)
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SAMENVATTING VAN HET
PROJECT
VOOR HET SUCCES VAN BIJNA-BAANTJES IS EEN HEEL DORP
NODIG
Met gepast e trots kijken wij terug
op de afgelop en anderh alf jaar.
Er is veel gebeu rd en door velen
ook heel hard gewerk t om Bijnabaantje s te doen slagen . Er waren
niet alleen fantast ische reactie s
vanuit het bedrijf sleven , ook
nieuwe vrijwill igers en
geïnte ressee rde jonger en hebbe n
ons benade rd. Het is fijn dat met
zoveel enthou siasme het project
wordt gedrag en.

MISSIE WERK VOOR
DE JONGEREN
Tijdens het project hebben we
informatie gekregen om de
participatie van de jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt te
realiseren. Er is missiewerk verricht
om organisaties zoals UWV,
WeenerXL, zorg, onderwijs,

maatschappelijke organisaties en
ondernemers mee te nemen in het
gedachtegoed van de Bijnabaantjes. (Zie credits pagina 14)

EIGEN KRACHT VAN DE
JONGERE

De werkwijze betekent dat we een
grote eigen verantwoordelijkheid
van de jongere en de ouder(s)
vragen. Wij gaan uit van eigen
motivatie en kracht. Ieder traject om
te komen tot een Bijna-baantje
wordt op maat afgestemd wat
betekent dat de werkwijze
meebeweegt met de behoefte van
de jongeren. Wat hebben zij nodig
in hun weg naar een Bijna-baantje?

BIJNA-BAAN
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WIE
BEN JIJ?

NIEUWSGIERIG

DOELEN

PROJECTPLAN
De doelstelling in het projectplan is
het organiseren voor 70 deelnemers
workshops/cursussen en 40 Bijnabaantjes over 2015 tot 2017. Er is
gerealiseerd: Voor 28 jongeren een
Bijna-baantje. 8 hebben deel
genomen aan een individuele
workshop en er zijn 12 werkbezoeken
geregeld en 1 kookworkshop. De
doelstelling bleek niet haalbaar
wegens juridische obstakels in het
arbeidsrecht. Daarnaast bleek het een
arbeidsintensief traject; de weg naar
en bijna-baantje.Het belangrijkste is
natuurlijk dat de Bijna-baantjes
bestaansrecht hebben verworven.
Het is een continu proces van het
opstarten van nieuwe baantjes en het
behouden van de huidige.

Actieve Samenwerkingspartners
De vrijwilligers van Bijna-baantjes
vallen onder het vrijwilligers beleid
van Cello. Divers ondersteunt ons
met de werving en selectie van
vrijwilligers, S-sport gebruikt hun
netwerk voor plaatsing van Bijnabanen. Er is een reclamecampagne
geweest ter vergroten van de
naamsbekendheid en een website
gevuld. Lees meer op
www.bijnabaantjes.nl
Er is een nauwe samenwerking met
Novalis in Vught. Door het bieden
van een vaste werkplek komen wij
professioneel over en kunnen wij
vrijwilligers een werkplek bieden.

BOVEN
Werkbezoek bij Rütchen

INITIATIE
DEFINITIE
REALISATIE
Bijna-baan
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AMBASSADEURS
MET

RIANNE BIECKMANN
SASKIA HORDIJK
BOVEN
Ter viering van het einde van pilot
periode waren de ambassadeurs
ook aanwezig .

Ambassadeurs zijn een
belangrijke schakel in de
plaatsing van de jongeren. Hun
grote netwerk en kennis van
zaken bespoedigt de
plaatsingen van de jongeren.
Rianne Bieckmann vertelt over
haar ambassadeurschap:
"Sinds mei ben ik trots
ambassadeur van Bijnabaantjes. Ik gun elke jongere
mooie dromen! Omdat ik hoop
dat alle jongeren meedoen.
Ieder op zijn manier en met
plezier.

Ik gun elke jongere een mooie
droombaan en alle waarmakers de
voldoening om te werken ‘met het
hart’!"
Saskia Hordijk vertelt: "Bijnabaantjes zorgt ervoor dat jongeren
de kans krijgen om hun droom na te
jagen. De waarmakers van Bijnabaantjes zorgen voor dit prachtige
proces en bedrijven openen hun
deuren voor deze jongeren.
Ik ben er trots op dat ik mijn
bijdrage mag leveren, zodat alle
jongeren hun dromen kunnen
realiseren!"

IK GUN ELKE
JONGERE
MOOIE
DROMEN!
Bijna-baan
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VERGROTEN VAN DE KANSEN
OP DE ARBEIDSMARKT.
MET EEN BIJNA-BAANTJE DOEN DE JONGEREN NIEUWE
ERVARING OP
Het project vergroot de
zelfredzaamheid van jongeren. in
gesprek, samen met de ouders,
bespreken we de wensen en
mogelijkheden van de jongere. Als
deze duidelijk zijn, wordt de
zoekopdracht door de coördinator,
met behulp van de ambassadeurs
uitgezet. In de nieuwe en reguliere
werkomgeving wordt in overleg
gekeken naar de mogelijkheden
van de jongere binnen het bedrijf.

ONTDEK JE
KWALITEITEN
Als de plaatsing gemaakt is blijft de
waarmaker op de achtergrond
beschikbaar en bezoekt met
regelmaat de werkplek. De training
van de jongere wordt dan
overgenomen door een begeleider
op het werk.

De combinatie van een geschikte
werkplek, waarmaker en
werkbegeleider zet jongeren in
hun kracht en stimuleert de
ontwikkeling. Evaluatie
gesprekken vinden regelmatig
plaats.

WAT IK NIET WEET,
WEET IK NIET
Jongeren leren werknemers
vaardigheden aan. De meeste
jongeren passen binnen het profiel
dagbesteding. Voor deze groep
jongeren is het tijdens de
schoolperiode niet gebruikelijk een
stage te zoeken in een regulier
bedrijf.
Bijna-baantjes heeft een belangrijke
ontwikkeling in gang gezet die
nieuw is in de participatie van deze
jongeren.

BIJNA-BAAN
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ACHTER DE
SCHERMEN
MET

DE

WAARMAKERS
EIGEN REGIE HET UITGANGSPUNT

De definitie van een
waarmaker: vrijwilliger van

Bijna-baantjes die een bijnabaner ondersteunt bij de
zoektocht van een jongere
naar een Bijna-baan en het
contact leggen en
onderhouden met het bedrijf.
Het is belangrijk dat
iedereen met dezelfde visie
werkt. Gelukkig kunnen
rekenen op de visie en
expertise van adviseur Geert
Bettinger.

Geert vertelt:"Niet zorgen ‘voor’
maar zorgen ‘dat’ is mijn motto.
Zelfstandigheid en beperking zijn
geen tegenstrijdige begrippen,
integendeel. Vanuit mijn
interesse als mens, met de
nodige ervaring vind ik het een
bijzondere eer om een bijdrage te
mogen leveren, als bescheiden
adviseur, aan de doelstelling van
zowel het Veilige Huis*) als ook
de Bijna-baantjes".

BOVEN
Geert Bettinger, coach en
auteur van het boek 'Door stil
te staan kom je verder"
verzorgt de training

(*Wat is het Veilige huis?
Lees meer op
www.hetveiligehuis.nl.

WIJ WERKEN
MET EEN VISIE
bijna-baan
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WAAROM DOET PETER MEE?

EEN ANDERE MANIER
VAN ZORG

PETER VOS VAN EETCAFÉ 'T VOSJE , ONDERNEMER VAN HET EERSTE
UUR MET DRIE BIJNA-BANERS
BEKIJK HET FILMPJE VAN NINA EN PETER
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7YI9E5GHY28.
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KOPPELEN VAN JONGEREN
AAN BEDRIJVEN
HET KWETSBAARSTE PUNT IN HET HELE PROCES IS HET
AFSTEMMEN VAN DE WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN.
Na het huisbezoek spreekt de
waarmaker nog een aantal keer af
met de jongere. Zo ontstaat er een
band. Samen bespreken zij de
leerdoelen en mogelijke
werkplekken. Na een tijdje ontstaat
er een duidelijk beeld van wat de
jongere wil en kan. Online wordt er
een profiel aangemaakt en deze
wordt gedeeld binnen het netwerk
en op sociale media. Bekijk onze
website www.bijnabaantjes.nl

WE WERKEN MET
PERSONAL BRANDING
De ambassadeurs verspreiden het
profiel binnen hun netwerk en via
via worden er mensen aangedragen
die geschikt zijn als begeleider.
Zaken waar aan gedacht moeten
worden zijn:

-Wat kan deze jongere aan, -hoe
beschermd moet de werkplek
zijn, -hoe is de gezinssituatie, -hoe
gaat het met de jongere, -zijn de
ouders communicatief enz.

HET VOOR-TRAJECT IS
VAN GROOT BELANG

De coördinator benadert de
ondernemer. Vaak heeft deze al
vooraf informatie ontvangen. De
jongere en ouders worden op de
hoogte gesteld als het een
geschikte plek is. Dan volgt er een
eerste kennismaking waarna de
jongere gaat kennismaken op de
werkvloer. De waarmaker heeft een
belangrijke rol als schakel tussen de
jongere, ouder, ondernemer en de
coördinator.

BIJNA-BAAN
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JE KAN
HET!

EN ZOVEEL
MEER

OUDERS
EN KIND

BOVEN
Noortje aan het werk tijdens de
horeca opdracht van de
Haringparty

BIJNA-BAANTJES ONTLAST OUDERS NIET
VAN HUN ZORGTAAK MAAR BIEDT PERSPECTIEF
Er wordt veel gevraagd van
ouders als je zoon/dochter
mee doet met de Bijnabaantjes. Het gaat soms om
praktische dingen zoals
vervoer en de stap die een
jongere maakt naar werk in
het 'echte' bedrijfsleven. We
gaan samen in gesprek om
te kijken hoe we deze
overgang zo soepel mogelijk
kunnen laten verlopen.

Redenen om toch mee te doen
zijn:
- Hun zoon/dochter doet ertoe en
is van betekenis voor de omgeving.
- Hun zoon/dochter is talentvol en
kan functioneren binnen een
reguliere arbeidsplaats
- Er worden andere toekomst
perspectieven in beeld gebracht
-Er is sprake van onderliggende
problematiek waar ouders een
oplossing voor zoeken.

OPVANG IS
ÉCHT IETS
ANDERS DAN
EEN BIJNABAANTJE.
Bijna-baan

pagina 12

FINANCIËN EN BORGING
VAN HET PROJECT
HET PROJECT BIJNA-BAANTJES HEEFT BESTAANSRECHT!

Het project heeft ons veel wijsheid
gebracht. De pilot heeft laten zien dat
Bijna-baantjes ertoe doen en van
betekenis zijn voor de jongeren,
ouders en ondernemers. Er is nog wel
veel nodig voordat we daadwerkelijk
de juiste dingen kunnen doen voor alle
jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Een vooruitgang zou zijn
als ondernemers, die mee doen, gevrijwaard worden van alle risico's.

NO RISK VOOR
ONDERNEMERS!
Om het project te ontwikkelen zijn er
kosten gemaakt voor: de project
leiding en -ondersteuning,
communicatie, betaalde coach,
website, content, cursusleider,
marketingcampagne en de
zomerschool.

De kosten zijn onder meer gemaakt
om de doorstart van de Bijnabaantjes na de subsidie periode te
waarborg-en. De eenmalige
verstrekte subsidie vanuit het
Maatschappelijk Innovatieven Fonds
bedroeg over drie jaar €79.882,00
de totale uitgaven zijn
€88.712,07. Het verschil is bijgelegd
door Stichting Bijzonder Gewoon
Na 3 jaar pionieren zijn de Bijnabaantjes al niet meer weg te denken.
Om een doorontwikkeling voor de
Bijna-baantjes te realiseren wordt in
begin 2018 een eigen stichting
gevormd zodat het initiatief financieel
en bestuurlijk een stevig fundament
krijgt en het voor de komende jaren
geborgd kan worden. Wij danken de
gemeente
's-Hertogenbosch voor het gestelde
vertrouwen.

BIJNA-BAAN
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DAT KAN ALLEEN MAAR SAMEN

CREDITS
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Ondernemers met een Bijna-baner/Bijna-baner proeven: Eetcafé ‘t Vosje-de
Hooghe Clock-Perron-3-FC Den Bosch-Best Zoo-Sluisveld Staalbouw-Plus EmpelKringkracht-Andy Sauwer-Jongerencentra 4West-Ministerie van Defensie-Bibliotheek
Rosmalen-Hutten-Prenatal-Divers-Maaspoort Events-Dierentehuis Den Bosch-KanteelECC ’t Sparrenbosch-Bomenpark Heesch-BWC Pictures-Hutten-Kanteel-Novalis
Samenwerkingspartners: Gemeente ’s-Hertogenbosch-Novalis-Cello-Divers-12Change-Artishock-De Rijzert-Hub Noord Brabant-Supermarkt en Bakkerij CelloKeramiek Atelier-Bossche Hoeve-X-Pant-Lions club Den Bosch-MB TrainingenRabobank-'S-Sport- Gemeente Vught-24/7 chauffeursdiensten-FC Den Bosch-BWC
Pictures, Taxperience, Focken Accountancy-de Meester-Cello Ambitie-Hoffspoor
notarissen-Raptorpit-Great match
Netwerkpartners: Holla-Snijders-Centric-Avans Afdeling pedagogiek en marketingAvans afdeling Industrie en Informatica-Fontys pedagogiek-Rüttchen-Lions club Den
Bosch-Opmaat-Jumbo Maaspoort-Amarant-Netstitch-Van Lanschot-Mooi zo Goed zoRaket-Aa en Maas-Weener-UWV-Villa Pardoes-Prenatal- Bossche Omroep-Press to
play-Gamma-Volvo garage-'n warm huis-ABC Leer Mee
Alle jongeren met hun ouders: Nina-Hugo-Bas-Ruben-Ramon-Bas- Bobbie-ChantalDevin (2 keer)-Daan (2 keer)-Carmen-Peter (2 keer)-Sam-Boy-Mika-Jan-Noortje-JolijnBram-Gilles-Kevin-Jari-Jeroen-Kim-Steven-Ben-Brian De vrijwilligers: DaphneWendy-Ton-Sarah-Jordy-Colette-Levina-Inge Ambassadeurs: Saskia-Rianne
adviseur: Geert

!

