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houden, en de gevraagde werkzaamheden zonder

begeleiding, hoe miniem ook, zelfstandig uit te

voeren. Door af te stappen van het idee dat werk

altijd betaald moet worden, zullen er veel meer

mensen dan nu aan de slag kunnen. Door wel aan

het werk te gaan, kunnen ze zich verder ontwikke-

len en wellicht toegroeien naar een betaalde plek.

En ook wie nooit een loonwaarde zal kunnen "ver-

dienen", kan middels werk te verrichten wel die

zinvolle bijdrage leveren!

Samenwerking met andere partijen geeft arbeids-

bemiddeling een grotere kans van slagen. PSW

Werk heeft een uitgebreid netwerk. Er lopen werk-

trajecten op maat voor individuele personen en

voor groepen, bij meer dan 100 bedrijven in de

regio. Daarnaast werken wij in toenemende mate

samen met andere partners in de keten: onderwijs,

UWV, collega-reïntegratiebedrijven. Met als doel

een brede doelgroep van mensen die zelf niet

(meer) aan het werk komen, zo snel mogelijk een

passende plek op de arbeidsmarkt te kunnen bie-

den. In dit nummer van PSW Werk Info vindt u

veel voorbeelden van die samenwerking. 

erken is voor veel mensen heel belangrijk.

Een geschikte werkplek geeft je het gevoel

erbij te horen, zinvol bezig te zijn en iets te kun-

nen betekenen voor de samenleving. Dat geldt ook

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zij zijn niet of nog niet in staat om zelf een pas-

sende, betaalde baan te vinden. Maar zij kunnen

vaak wél zinvolle werkzaamheden uitvoeren. Dat

levert altijd een meerwaarde op voor de samenle-

ving. En een besparing van kosten, zelfs als het

onbetaalde werkzaamheden zijn. Mensen die wer-

ken, voelen zich beter en gezonder. Zij hoeven niet

doelloos rond te hangen; doen minder beroep op

samenleving en zorg; en dragen zelf iets bij aan

die samenleving.

Terecht dus dat arbeidsbemiddeling en begeleiding

bij het werken nadrukkelijker aandacht krijgen.

PSW Werk ziet daar voor zichzelf een goede rol

weggelegd, met name voor (jong)volwassenen met

beperkte mogelijkheden. Voor hen is "werk" be-

langrijker dan een "betaalde baan". De mensen op

wie onze begeleiding gericht is, zijn nu niet goed

in staat om een betaalde baan te vinden en te be-

psw werk info

Participatie is het motto! Bijna dagelijks verschijnen in de media berichten over de participatiesamenleving.

Alle burgers mogen, moeten zelfs mee gaan doen aan de samenleving. Verschillende nieuwe wetten zijn in

voorbereiding om dat mogelijk te maken. De Participatiewet is er een van en wordt volgens de planning van de

regering in 2015 ingevoerd. De wet is gericht op (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zet

in op een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. PSW Werk staat voor 100 procent achter deze visie. We gaan

ermee aan de slag, samen met andere ketenpartners in de regio.
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Begeleiding

PSW Werk onderscheidt zich van re-integratie-

en bemiddelingsbedrijven door de duurzame

begeleiding. Als voor een cliënt een plek is

gevonden en hij/zij is opgeleid en ingewerkt,

gaat de begeleiding op de werkplek door.

Frank Knols: 'Veel van onze cliënten hebben

altijd een vorm van begeleiding nodig, hoe

minimaal ook. Door die begeleiding op maat

kunnen we een duurzame arbeidsplek moge-

lijk maken, in nauwe samenwerking met

werkgevers, het UWV en eventuele andere be-

trokkenen.'

Duurzame plaatsing

De samenleving vindt het

steeds belangrijker dat mensen

meedoen in de maatschappij.

De Participatiewet sluit daarbij

aan. De regering wil dat bedrij-

ven meer mensen met een ar-

beidsbeperking in dienst

nemen. PSW kan daar een rol

in spelen. 

Ook de ontwikkelin-

gen in het onder-

wijs bieden kansen.

Via stagejobcoaching

wordt bijvoorbeeld

de overgang van

onderwijs naar werk

verbeterd. Dat be-

vordert duurzame

plaatsing van jongeren op de

arbeidsmarkt. Bovendien

brengen wij expertise en me-

thodieken mee die scholen

zelf niet in huis hebben.'

Frank Knols: 'Ik ben ervan

overtuigd dat ieder bedrijf mogelijkheden heeft

voor mensen met een arbeidsbeperking en dat

PSW Werk dit zo kan vormgeven dat alle be-

trokkenen tevreden zijn.'

lke cliënt krijgt bij PSW Werk een traject

op maat. Er wordt gewerkt op basis van

de participatieladder (zie afbeelding): een tra-

ject met 7 treden die geleidelijk in elkaar

overlopen. Aan het ene uiterste staat bele-

vingsgerichte dagbesteding; aan het andere

uiterste "gewoon" werken op de reguliere ar-

beidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden

en beperking van de individuele cliënt

stroomt hij of zij in bij een van de zeven tre-

den. Binnen de ladder kan de cliënt zich ver-

der ontwikkelen en mogelijk doorstromen

naar een andere trede. 

Ondersteuning in de samenleving

Maximale en duurzame arbeidsparticipatie 
Zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald aan het werk! Dat is goed voor de mensen zelf en voor de sa-

menleving. PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de ar-

beidsmarkt in de regio Midden- en Noord-Limburg. PSW Werk helpt hen bij het vinden van een werk en

begeleidt hen op de werkplek. Het doel is een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie.
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Samenwerken in de keten

Netwerk PSW Werk

e kracht van PSW Werk binnen die keten is

de kennis en ervaring op het gebied

van de doelgroep die (nog) niet kan wer-

ken op basis van loonwaarde, maar

wel inzetbaar is. Met de juiste bege-

leiding kunnen mensen met een

arbeidsbeperking echt van meer-

waarde zijn voor de organisatie

waar zij werken en zich daar

maximaal ontwikkelen. PSW

Werk werkt daartoe samen met

werkgevers, gemeenten, UWV,

SWV en onderwijs.

Werkgevers

PSW Werk heeft een samenwerking

met ruim 100 werkgevers in Midden-

Limburg en dat aantal blijft groeien. Het

gaat om bedrijven en organisaties in heel

verschillende branches, zowel profit als non

profit, van klein tot groot. Voorbeelden zijn: Ver-

pleeghuizen, ziekenhuizen, kinderopvang, onder-

wijs, supermarkten, slagerij, kwekerij, gemeenten,

vrijetijdspark, etc. De werkgevers bieden werk aan

zowel individuele medewerkers als aan groepen.

Gemeenten

De gemeenten worden na 2015 de belangrijkste fi-

nancier van begeleid werken trajecten in het kader

van Wmo en Participatiewet. De gemeente heeft

daarbij de rol van regiseur en heeft zelf ook de ver-

antwoordelijkheid voor individuele burgers die niet

zelfstandig werk kunnen vinden of een baan kun-

nen behouden. PSW heeft cliënten begeleid werk

vanuit verschillende gemeenten in Midden- en

Noord Limburg.

UWV

PSW Werk voert verschillende trajecten uit in op-

dracht van het UWV: zowel IRO trajecten (individu-

ele reïntegratie ondersteuning> passend werk

zoeken en trainen/inwerken) als PO trajecten (per-

soonlijke ondersteuning > blijvende coaching op

de werkplek).

SWV

PSW Werk werkt zo veel mogelijk samen met de

sociale werkvoorzieningsbedrijven, met name voor

de doelgroep die wat betreft mogelijkheden net

tussen sociale werkvoorziening (werken met loon-

waarde) en AWBZ zorg (begeleid werken) invalt. Er

lopen momenteel diverse projecten.

Onderwijs

Het speciaal onderwijs werkt met 3 uitstroompro-

fielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

PSW Werk werkt met verschillende scholen samen

bij de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding.

PSW werkt zoekt en begeleid stages en kan leer-

lingen aanvullend trainen in het LeerWerkCentrum

in Ittervoort. Daarnaast werken verschillende bege-

leid werken cliënten van PSW in het onderwijs.

D
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Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking heeft grote kans van slagen als partners in de keten met

elkaar samenwerken. Iedere partner kan, vanuit de eigen rol en expertise, een bijdrage leveren aan geslaagde,

duurzame inzet van individuele personen op de arbeidsmarkt.
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erste stap is de aanmelding, waarna een

intake plaatsvindt door een trajectbege-

leider. Hierbij worden de wensen, mogelijkhe-

den en behoeften van de cliënt in kaart

gebracht. De gedragskundige kijkt mee en ad-

viseert waar nodig.

Daarna stelt de trajectbegeleider een traject-

plan op. Dit gebeurt in nauw overleg met de

cliënt zelf, de ouders en, indien aanwezig, de

persoonlijk begeleider. Hierin wordt vastge-

legd: wat is het einddoel en welke stappen

zijn nodig om dat te bereiken. Bekeken wordt

op welke trede van de participatieladder de

cliënt het beste tot zijn/haar recht komt. Dat

kan een groepsbegeleid werkplek zijn of een

individuele werkplek. Ook kan het zijn dat de

cliënt eerst naar het LeerWerkCentrum van

PSW gaat voor een gerichte training.

Vervolgens gaat de trajectbegeleider op zoek

naar een plek. PSW Werk heeft een breed

netwerk van meer dan 100 bedrijven waar

onze cliënten werken. De trajectbegeleider re-

gelt de plaatsing en coördineert alle zaken

rondom wet- en regelgeving.

Jobcoach

In deze fase komt de jobcoach in beeld. De

cliënt maakt kennis met de werkgever en de

werkplek. Als dat van beide kanten goed ver-

Aanmelding > plaatsing > begeleiding 

Het traject
Een cliënt meldt zichzelf aan of wordt aangemeld door ouders, het UWV, begeleider of school. PSW Werk start

het traject: op weg naar werk. 
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De kracht van PSW Werk zit in de begeleiding.

PS
W

vallend was dat iedere cliënt aangaf dat PSW

Werk gemaakte afspraken altijd nakomt. Zij

gaven PSW een 8,8!

De tevredenheidcijfers worden gepubliceerd

op de website van Blik op Werk: 

www.blikopwerk.nl.

m het Blik op Werk-keurmerk te behou-

den, wordt de organisatie ieder jaar op-

nieuw geaudit. Alle trajecten worden getoetst

op tevredenheid. Verschil met vorig jaar

waren de gesprekken met cliënten door de

auditor. Vijf cliënten zijn in een persoonlijk

gesprek bevraagd op klanttevredenheid. Op-

Met vlag en wimpel

Keurmerk Blik op Werk 
PSW Werk heeft opnieuw het keurmerk Blik op Werk verworven, het belangrijkste keurmerk in de branche.

PSW Werk scoorde een 8,2. 

O

Risse Groep en PSW

Intentieverklaring
Risse Groep in Weert en PSW hebben een intentieverklaring getekend. Zij hebben samen een

WerkLeerCentrum Weert opgezet. De pilot betreft het inrichten van een werk/leersituatie binnen het

ATC (ArbeidsTrainingsCentrum) van de Risse voor een gemengde doelgroep van cliënten van Risse

Groep en van PSW Werk. De pilot is gericht op een gemengde doelgroep die wordt gevormd

door cliënten uit de doelgroep van PSW Werk met relatief veel mogelijkheden en werknemers

uit de doelgroep van de Risse met relatief weinig mogelijkheden.

WerkLeerCentra

PSW Werk heeft drie WerkLeerCentra: in Weert, gevestigd in het ATC van Risse Groep, in Roer-

mond, gevestigd in Intratuin, en in Venlo, gevestigd in de locatie van Geodis, een logistiek bedrijf.

loopt, volgt een inwerkperiode. De jobcoach

begeleidt de cliënt daarbij. De werkgever

wijst een co-worker aan: een medewerker die

de cliënt waar nodig kan bijstaan en contact-

persoon is voor de jobcoach. Na de proefperi-

ode volgt een evaluatie met de cliënt, de

jobcoach en de werkgever. Op basis daarvan

wordt besloten of de cliënt op de werkplek

blijft werken.

Ook na de proefperiode blijft de jobcoach in

beeld. Het doel is dat de cliënt zo zelfstandig

mogelijk gaat functioneren in het bedrijf. Vaak

komt de jobcoach in het begin wekelijks naar

de werkplek en wordt dat naderhand minder.

Maar altijd blijft de jobcoach op de achter-

grond aanwezig. Voor vragen en overleg, voor

zowel de cliënt als de werkgever.'

Aanmelding PSW Werk
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2. Opstellen trajectplan door trajectbegeleider 

1. Intake door trajectbegeleider, indien nodig/
wenselijk kijkt gedragskundige mee en adviseert 

3. Start traject onder begeleiding van een jobcoach 



m mensen met een arbeidsbeperking op-

timaal voor te bereiden op deelname aan

de reguliere arbeidsmarkt, heeft PSW Werk een

WerkLeerCentra opgezet. Ervaring leert dat

cliënten sneller en makkelijker leren in de prak-

tijk. In het WLC zijn leer/werkplekken voor cliën-

ten ingericht. Theorie kan direct gekoppeld

worden aan de praktijk waardoor de cliënt het

geleerde meteen kan toepassen. Leervragen

van de cliënt komen bovendien voort 

uit de praktijk. Door aan de slag te gaan en te

oefenen, merkt een cliënt waar hij/zij nog trai-

ning/scholing nodig heeft. 

Leertraject op maat

Rita Tegenbosch: ‘Na de kennismaking, staan in

de eerste zes weken onderzoek en beeldvorming

centraal. Het netwerk rondom de cliënt; de ou-

ders en persoonlijk begeleider, wordt hierin nauw

betrokken. We nemen enkele testen af om duide-

lijk in kaart te brengen wat de vraag van de

cliënt is, welk niveau de cliënt heeft en wat de

leerdoelen zijn. Op basis van de onderzoeken en

WerkLeerCentra

Voorbereiding op het werken in een bedrijf
De WerkLeerCentra bieden scholing of training aan (jong) volwassenen met een arbeidsbeperking die graag willen

werken op de reguliere arbeidsmarkt. In het WLC wordt gebruik gemaakt van methodes om de vaardigheden van

de cliënten beter in beeld te krijgen, met als doel ze beter te begeleiden naar werk: de INVRA en de MELBA. Rita

Tegenbosch, trainer WerkLeerCentra legt uit hoe ze te werk gaat in het WLC.

O het gesprek krijgt elke cliënt een leertraject op

maat geboden, vastgelegd in een individueel tra-

jectplan, met vooraf afgesproken leerdoelen. Ie-

dere cliënt werkt dus aan datgene waar hij of zij

nog in kan leren. Maar voor iedereen is het uit-

eindelijke doel een (groepsbegeleid) werkplek in

een regulier bedrijf of instelling.’

INVRA

In het WLC wordt vooral gewerkt met de INVRA-

test (INventarisatie Van Redzaamheids Aspecten).

Rita: 'Het is een vragenlijst die wordt gebruikt

om een duidelijk beeld te krijgen van competen-

ties, de aandachtspunten en de vorderingen van

de cliënt op het gebied van werken. Samen met

de cliënt vul ik op de computer deze vragenlijst

in. De cliënt kan de lijst ook alleen invullen. Op

die manier krijg ik een beeld van zijn of haar zelf-

inzicht. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk.

Meestal wordt de INVRA ingevuld als je iemand

al wat beter kent. Soms wordt ook de jobcoach

erbij betrokken. In het WLC gebruiken we de

INVRA-arbeid. Deze test kent drie onderdelen/ge-

bieden: arbeidsprestaties,

motorische vaardigheden en

arbeidshouding. De resultaten

geven veel informatie, het

geeft een beeld van iemand

en geeft duidelijkheid op

welke onderdelen de cliënt

nog begeleiding nodig heeft.

De kracht van de INVRA is dat

de cliënt zelf begrijpt waar

het over gaat, ontwikkelingen

zichtbaar worden en we ge-

makkelijk zichtbaar kunnen

maken wat er beheerst of 

gevraagd wordt.

Ik neem de testen af, maar

altijd in overleg met Elly 

Geraats (gedragskundige). Zij

geeft vervolgens een interpre-

Ritchie Nijs

Duidelijke vooruitgang

tatie aan de uitslagen van de test. We nemen de

test na een bepaalde periode nogmaals af om te

zien of er vooruitgang heeft plaatsgevonden.'

Combinatie

'De testen zijn een belangrijke leidraad en

maken veel duidelijk, we krijgen een goed

beeld van de cliënt. Toch kan er geen oordeel

worden gevormd zonder praktijk en observa-

tie', benadrukt Rita.'Door de cliënten mee te

nemen naar een werkplek en ze in de praktijk

bezig te zien, leren we veel over ze. De com-

binatie van testen en observatie is onlosma-

kelijk met elkaar verbonden. Dat is de kracht

van het WerkLeerCentra: theorie en praktijk

koppelen.'
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Ritchie Nijs gaat een dag per week naar een WerkLeerCen-

trum van PSW Werk. De andere dagen werkt hij op Groen-

centrum Genegenterhof en bij Spirit4Plants, de kwekerij in

Kelpen. Anderhalf jaar geleden deed Ritchie de INVRA-test

voor het eerst. Onlangs nam Rita Tegenbosch de test voor

de tweede keer af. 

n 2011 heeft Ritchie een INVRA test gedaan,

om persoonlijke vaardigheden en de arbeids-

houding in beeld te brengen. Uit de INVRA test

kwam een aantal aandachtspunten. Hij had bij-

voorbeeld moeite met kritiek ontvangen en zelf

het initiatief nemen om het werk op te pakken

als hij was afgeleid. Ook had hij moeite om

werkinstructies te volgen, hij trok vaker zijn

eigen plan. Op die punten krijgt Ritchie training.

We hebben bij Ritchie de afgelopen periode hard

gewerkt om deze werkvaardigheden te verbete-

ren. Bij de tweede test, anderhalf jaar later, was

een duidelijke vooruitgang te zien. Ritchie is echt

gegroeid in zijn werk.’, vertelt Rita Tegenbosch.

Leerkaarten

‘Het waren best moeilijke vragen’, vertelt Ritchie.

‘Maar Adrie (Greve, begeleider Groencentrum Ge-

negenterhof ) en Rita hebben me bij het invullen

geholpen. Ik ga al een hele tijd naar het Werk-

LeerCentrum. Samen met Rita heb ik leerkaarten

gemaakt. Die heb ik iedere dag gebruikt op het

werk. Ik heb er veel van geleerd: hoe ik me moet

gedragen op het werk en dat ik moet doorwer-

ken, niet mijn eigen plan trekken.' Rita: 'Ritchie

bedenkt vaak goede oplossingen, denkt heel

goed mee. Nu moet hij er nog aan denken om

dingen te overleggen. Ritchie gaat veel beter om

met kritiek. In het begin liep hij boos weg, nu

praat hij dingen uit. 

Praktijksituatie

‘Aan het eind van de dag vult Ritchie samen met

zijn begeleider op de werkplek een leerkaart in',

legt Rita uit. 'Daar komt op te staan wat goed en

minder goed ging. Ook schrijven ze op wat Ritchie

ervan heeft geleerd en hoe hij het een volgende

keer misschien anders kan doen. We zijn bewust

en gericht op bepaalde vaardigheden met de leer-

kaarten aan de slag gegaan op zijn werk. Door de

leerkaarten te koppelen aan een concrete praktijk-

situatie, blijft het beter bij hem hangen.'

Verder groeien

Ritchie: ‘Ik wil verder komen met werken. Ik wil

heel graag een individuele werkplek bij een be-

drijf en het liefste een betaalde baan. Ik werk nu

ook een dag in de week bij de kwekerij. Ik werk

niet in de groep, maar individueel. Zo kan ik al

oefenen op een individuele werkplek bij een

ander bedrijf. Om te groeien in het werk heb ik

leerkaarten gebruikt. En door de test heb ik ont-

dekt hoe ver ik ben en wat ik nog moet leren. De

test laat zien dat ik vooruit ben gegaan en dat

merk ik zelf ook goed. Het geeft een prettig ge-

voel. Ik hoop dat ik in de toekomst mijn droom

om te werken in een bedrijf kan waarmaken!' 

‘I



Ger en Jeanne Knoben

Begeleiding van een 
professional is onmisbaar
Ger en Jeanne Knoben zijn de ouders van Marco Knoben. Marco werkt in Activiteitencentrum Herten van PSW en

daarnaast twee dagen per week op basisschool 't Mozaïek in Roermond, onder begeleiding van een jobcoach van

PSW Werk. De ouders van Marco vertellen over zijn loopbaan en over de ondersteuning vanuit PSW Werk.

arco begon zo'n dertien jaar geleden bij

Activiteitencentrum Pappelhof. Daar kreeg

hij een begeleidster die zag dat hij meer in zijn

mars had. Voor die tijd kon niemand Marco goed

inschatten. Ook voor ons ging er een wereld open

toen zij met Marco aan de slag ging. Ze vond voor

hem een werkplek bij een bedrijf in zonweringen in

Echt. Twee dagen per week deed Marco daar allerlei

voorkomende werkzaamheden zoals kopiëren en

post rondbrengen. Hij had het er naar zijn zin, maar

moest na een tijdje weg vanwege bezuinigingen.'

Begeleiding

'Daarna kreeg Marco een werkplek bij het Groen-

huis in Roermond, achter de receptie. In het begin

was er dagelijks begeleiding van een jobcoach van

PSW Werk (toen nog Bureau Begeleid Werk). Hij

heeft Marco geweldig geholpen om zijn draai te

vinden in het werk, bijvoorbeeld door dingen te

herhalen en te visualiseren. Het is soms moeilijk

voor Marco om grenzen te stellen en aan te geven

wat hij wel en niet aankan. Het risico bestaat dat

hij overvraagd wordt en dat hij daardoor vervol-

gens in de problemen komt met het werk. Zeker

als Marco net begint op een werkplek, is het be-

langrijk dat een jobcoach hem daarbij helpt. Daar-

naast leerde de jobcoach hem om zelf met de

handbike naar zijn werkplek in het Groenhuis te

fietsen.'

Talenten

'In 2005 moest Marco weg bij het Groenhuis,

omdat er geen plek meer voor hem was. Gelukkig

vond zijn jobcoach een nieuwe werkplek voor hem

bij de post- en archief afdeling van gemeente Roer-

mond. Daar was Marco meteen vanaf het begin al

op zijn plek. Hij hoorde helemaal bij het team van

medewerkers en was echt één van hen. Marco

kreeg een nieuwe jobcoach met wie het minder

goed klikte, maar al snel kwam er een andere job-

‘M

et is een bijzonder moment; Revo 

Frencken die officieel afscheid neemt van

PSW Werk en zijn jobcoach Diny Jakobs. Vanaf

dit moment gaat hij zijn werk zonder begelei-

ding van PSW Werk uitvoeren. Frank Knols,

teamleider PSW Werk: 'Het is de visie van PSW

Werk om cliënten zo goed voor te bereiden op

de arbeidsmarkt dat ze uiteindelijk zonder 

ondersteuning van een jobcoach binnen een

bedrijf kunnen werken. Dat is echter niet voor

iedereen weggelegd. Revo heeft er altijd van

gedroomd om een betaalde baan te krijgen. 

Hij heeft deze droom nooit losgelaten en heeft

hem nagestreefd. Ik ben er heel trots op dat

het hem gelukt is. Ik ben er ook van overtuigd

dat hij er helemaal klaar voor is om op eigen

kracht op deze afdeling te werken.'

Hele weg afgelegd

Revo heeft een hele weg afgelegd om dit doel

te bereiken. Op school begon hij met het

lopen van stages via het project stagejob-

coach van het UWV (Uitvoeringsinstituut

Werknemersverzekeringen). Bij dit project krij-

gen leerlingen van ZMLK-scholen de mogelijk-

heid om tijdens hun laatste schooljaar stage

Hoogste trede op de participatieladder

Zonder begeleiding verder
Revo Frencken is 22 jaar. Hij werkt bijna drie jaar op de afdeling logistiek in het Sint Jans Gasthuis (SJG), een

kleinschalig en dynamisch ziekenhuis in hartje Weert. Revo werd bij zijn werk begeleid door een jobcoach van

PSW Werk; eerst met een vrijwilligerscontract, later met een arbeidscontract. Hij heeft zich in die jaren goed

ontwikkeld. Hij doet zijn werk zo goed, dat hij vanaf januari 2013 zonder ondersteuning van een jobcoach van

PSW Werk in het ziekenhuis verder gaat werken. 

H te lopen onder begeleiding van een jobcoach.

Ook ging Revo naar het WerkLeerCentrum van

PSW Werk, waar hij vaardigheden leerde die

hij nodig had om binnen een bedrijf te wer-

ken. Hierna ging Revo werken op de afdeling

logistiek in SJG Weert. Zijn werk bestaat uit

het sorteren van gewassen uniformen van

medewerkers en deze op nummer in kastjes

te leggen. Daarnaast sorteert hij de OK (ope-

ratiekamer)-pakken en haalt hij infuuszakken

uit dozen die hij vervolgens in kratten legt.

Aanvankelijk was dit werk op basis van een

vrijwilligerscontract en kreeg hij een Wajong-

uitkering van het UWV. In juni 2011 tekende

Revo een arbeidsovereenkomst en was hij

vanaf dat moment in dienst van het SJG, nog

altijd met ondersteuning van de jobcoach. In

gezamenlijk overleg is besloten om hem door

te laten stromen naar een betaalde baan zon-

der jobcoachondersteuning.

Droom uitgekomen

Revo: 'Het was een droom, waarvan ik niet

verwacht had dat deze ooit uit zou komen. Ik

vind het fijn en tegelijk spannend om nu defi-

nitief zonder PSW Werk verder te gaan. Maar

Wil Silvertant, hoofd logistiek: ‘Revo werkt

zelfstandig en doet zijn werk echt prima. En

hij is goed ingeburgerd in het team, een fijne

collega. Ik ben blij voor hem en trots dat hij

nu zonder ondersteuning verder gaat.’

Ook Esther Frencken, de moeder van Revo is

trots: 'Ik vind dit een heel speciaal moment.

Ik heb het altijd voor hem gehoopt, het was

zijn wens. Maar het allerbelangrijkste vind ik

dat hij het naar zijn zin heeft in het werk dat

hij doet. En dat heeft hij hier.'

Nazorg

Frank Knols: 'Hoewel Revo nu zelfstandig gaat

werken, wil ik wel benadrukken dat hij altijd con-

tact op mag nemen met ons. Het is de nazorg die

PSW Werk biedt. Diny is bijna iedere dag in het

ziekenhuis omdat er cliënten van PSW Werk bij

verschillende afdelingen werken. Revo kan Diny

altijd vragen stellen als hij dat wil.'

ik weet dat het me zal lukken. Ik voel me hier

helemaal op mijn plek.' Deze beslissing komt

natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, ver-

telt Diny Jakobs, voormalig jobcoach van

Revo. 'Revo deed zijn werk zelfstandig, pakt

werkzaamheden snel op en is een goede

kracht binnen de afdeling. Ik hoefde Revo ei-

genlijk niet meer te begeleiden in zijn werk

en kwam nog maar weinig op zijn werk. Hij

heeft dit helemaal zelf verdiend, maar hij

heeft ook de kans gekregen van zijn collega's

op de afdeling om zich waar te maken.'
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coach die hem wel goed aanvoelde. Zij heeft in het

begin veel naast Marco gezeten, tot hij het ritme

van het werk te pakken had. Marco ging steeds

meer met de computer doen. Hij had daar veel ple-

zier in en het bleek dat hij er ook talent voor had.

Kortom, Marco had daar een hele fijne werkplek

waar hij zijn talenten kon inzetten.'

Teleurstelling

'Helaas moest Marco in 2012 weer weg bij de ge-

meente, vanwege bezuinigingen. Het gedwongen

vertrek was extra wrang omdat Marco zelf had

meegeholpen met de voorbereidingen voor de ver-

huizing van de afdeling naar het nieuwe stadskan-

toor. En toen het zover was, mocht hij niet mee

naar de nieuwe werkomgeving. Dat heeft Marco

veel pijn gedaan en dat heeft zijn vertrouwen 

beschadigd. Het was zelfs zo erg dat hij niet meer

wilde werken bij een regulier bedrijf of instelling.

Toen zijn jobcoach een nieuwe werkplek vond bij

een basisschool, wilde Marco aanvankelijk niet

eens gaan kijken, bang als hij was om opnieuw te-

leurgesteld te worden. Pas na verschillende ge-

sprekken met zijn jobcoach en met mensen in zijn

persoonlijke omgeving ging hij overstag en wilde

hij wel gaan kijken bij de school.'

Fijne werkplek

'Inmiddels werkt Marco twee dagen per week bij

basisschool 't Mozaïek. Opnieuw heeft hij daar een

fijne werkplek gevonden. Hij doet er receptiewerk

zoals kopiëren, post verzorgen en documenten op-

maken in de computer. Hij geniet van het werk en

van de contacten met collega's en met de kinde-

ren, die open en eerlijk op hem reageren. We

hopen dat Marco er binnenkort drie dagen per

week kan werken. De andere dagen van de week

gaat hij naar Activiteitencentrum Herten. Dat is be-

langrijk voor hem, vanwege de rust en de sociale

contacten die hij daar heeft.'

Overleg met ouders

'Als ouders zijn we altijd nauw betrokken bij het

werkproces van Marco. De jobcoach houdt ons op

de hoogte van ontwikkelingen en overlegt met ons

als er iets speelt. We krijgen per mail verslagen

van de bezoeken van de jobcoach aan de werk-

plek van Marco. Ook de overstappen die hij heeft

gemaakt naar andere banen, zijn in overleg met

ons gebeurd. Het is niet makkelijk om een pas-

sende en blijvende werkplek te vinden voor ie-

mand als Marco. Wat dat betreft nemen we ons

petje af voor de jobcoaches van PSW Werk. Voor

ons als ouders blijft het moeilijk om te zien dat je

kind het zwaar heeft als hij weer een keer weg

moet bij een werkplek waar hij het naar zijn zin

heeft. We begrijpen zo goed dat hij daar wel eens

moedeloos van wordt. Tegelijk willen we hem blij-

ven stimuleren en motiveren voor het werk.'

Ontwikkelingen

'We weten niet wat de toekomst zal brengen. Er is

veel onzekerheid over de veranderingen die gaan

komen rondom de Wmo, het vervoer en de nieuwe

participatiewet. Daar komt bij dat overal bezuinigd

moet worden. In onze ervaring betekent dat vaak

dat mensen als Marco als eerste weg moeten. Wat

dat betreft houden we wel onze zorgen over

Marco. Zelf krijgt hij ook veel mee van alle ontwik-

kelingen. Hij volgt het nieuws en hoort ook veel

via zijn werk in de cliëntenraad van PSW. Dat

maakt hem wel eens onrustig. Gelukkig heeft zijn

jobcoach daar ook aandacht voor en praat zij re-

gelmatig met hem over dat soort dingen.'

Evenwicht

'Op dit moment gaat het goed met Marco. Hij is in

evenwicht en het werk op de school is heel be-

langrijk voor zijn gevoel van eigenwaarde. Het is

goed dat hij professionele begeleiding heeft en

blijft krijgen. Dit betekent niet dat er continu een

jobcoach op zijn werkplek aanwezig moet zijn.

Maar wel dat er iemand is op wie hij kan terugval-

len als hij in zijn werk ergens tegenaan loopt. En

dat de jobcoach ook de directeur van de school

kan adviseren in het werken met Marco. We zijn al

met al blij met hoe het nu gaat. Als het goed gaat

met Marco, zijn wij ook gelukkig.'
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Gerrie Feijen

Al dertien jaar op haar plek 
in zorgcentrum Beek en Bos
Gerrie Feijen (57) werkt al ruim dertien jaar via PSW Werk bij zorgcentrum Beek & Bos in Heythuysen. Ze werkt er

op basis van een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast werkt ze één dag per week bij zorgcentrum de Kreppel in

Heythuysen. Gerrie krijgt begeleiding van jobcoach Diny Jakobs. Tijdens het werk bij Beek & Bos krijgt ze onder-

steuning van co-workers Ine Reinders en Lisette Cupers. 

edere maandag werkt Gerrie in zorgcentrum

Beek & Bos. Haar werkzaamheden bestaan uit:

tafels schoonmaken en poetsen, stofzuigen, nieuwe

vuilniszakken in de afvalbakken doen, de afwaskar

opruimen en mangelen. Gerrie: 'Was door de man-

gel halen doe ik in de waskeuken. Die is beneden

en dat vind ik heel leuk om te doen.' 

Pionier

'Gerrie is eigenlijk een pionier', vertelt jobcoach

Diny Jakobs. 'Ze was een van de eerste cliënten van

PSW die begeleid ging werken. Gerrie ging naar Ac-

tiviteitencentrum 't Zonnehuis in Weert voor dagbe-

steding. Ze begon één dag in de week bij een gezin

dat tegenover het activiteitencentrum woont, te

poetsen. Dat was eigenlijk de eerste begeleid werk-

plek. Daarna heeft ze een tijdje in de kantine van

de Albert Heijn gewerkt. Dertien jaar geleden legde

haar toenmalige begeleider contact met Beek &

Bos met de vraag of er mogelijkheden waren om

Gerrie een werkplek te bieden.'

Zelfstandig

Inmiddels werkt ze er nog steeds. En nog altijd met

veel plezier. Gerrie: 'Ik heb het goed naar mijn zin

hier. Ik vind het fijn werken.' Gerrie werkt zelfstan-

dig. Diny Jakobs blijft echter altijd beschikbaar. 

I

‘Gerrie of een van de co-workers kunnen me altijd

bellen als er vragen zijn. Het is prettig dat ik af en

toe langskom. Dat biedt de gelegenheid om kleine

dingen te bespreken.'

Te voet

Op dinsdag werkt Gerrie in zorgcentrum de Kreppel

in Heythuysen. Dat doet ze tien jaar en haar werk-

zaamheden zijn vergelijkbaar met het werk bij Beek

& Bos. Diny: 'In de Kreppel hoorden ze dat ze hier

doet mangelen. De co-workers zijn komen kijken in

Beek & Bos hoe ze dat doet. En nu is dat ook een

van haar taken geworden in de Kreppel!'

Gerrie woont in een appartement in woonbegelei-

dingscentrum Magdalenastraat in Heythuysen. 

Vanwege de bezuinigingen op het vervoer die de

overheid heeft opgelegd, zoekt PSW naar mogelijk-

heden om cliënten dichtbij hun woonplaats te laten

werken of dagbesteding aan te bieden. Voor Gerrie

is het werken in Heythuysen, vlakbij haar woning,

dus ideaal. 'Ik ga altijd te voet naar Beek & Bos en

de Kreppel', vertelt Gerrie. 'Helemaal alleen. Dat

gaat heel goed. Het is niet ver wandelen.'

Werk uit handen

Tijdens het werk in zorgcentrum Beek & Bos krijgt

Gerrie ondersteuning van Ine Reinders en Lisette

Cupers. Ine Reinders: 'Een van ons is altijd bij Ger-

rie. Als ze iets vergeet of vragen heeft, kan ze altijd

bij ons terecht. Dat gaat goed. We hebben veel

hulp aan Gerrie, ze neemt ons veel werk uit han-

den. En ze is nooit te laat, nooit ziek en zeer be-

trouwbaar en loyaal. Ik ken Gerrie al vanaf het

begin dat ze hier kwam werken. Na zoveel jaar ken-

nen we elkaar door en door. Ik weet dus ook hoe

Gerrie het beste functioneert, wat wel en niet werkt.

Ze heeft bijvoorbeeld moeite als ze uit haar struc-

tuur of patroon wordt gehaald. Ik ben eerlijk; als ik

de dag met Gerrie heb gewerkt, ben ik vermoeider

dan een andere dag. Maar ik zou haar voor geen

goud willen missen!'
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SW Werk werkt nauw samen met veel

bedrijven in Midden- en Noord-Limburg.

We hebben een groot netwerk en zijn altijd

op zoek naar bedrijven die cliënten van PSW

Werk in hun bedrijf willen aannemen. Werkge-

vers zijn zich veel bewuster geworden van het

maatschappelijk verantwoord ondernemen en

staan vaak open om iemand met een arbeids-

handicap in hun bedrijf te hebben. 

Zinvol werk

'PSW Werk ondersteunt werkgevers bij het

zoeken van de juiste mensen met een ar-

beidshandicap en begeleidt hen daarna bij

het werk. We bekijken altijd samen met de

werkgever naar mogelijkheden binnen het be-

drijf. We geven advies over hoe iemand met

een arbeidshandicap in te passen is in het

bedrijf. Er zijn veel goede krachten die nu

langs de zijlijn staan, die heel graag willen en

kunnen werken. De cliënten zijn niet alleen

maar aanwezig in het bedrijf, ze doen ook

echt zinvol werk. Ze hebben alleen meer be-

geleiding bij het werk nodig.' 

Voordelen

'Werkgevers die cliënten van PSW Werk in

dienst hebben, zijn enthousiast. Ze zien veel

voordelen. Het zijn gemotiveerde medewer-

kers, die graag willen werken en zich goed in-

zetten. Ook het maatschappelijk verantwoord

ondernemen speelt een grote rol. Maar er zijn

nog meer voordelen. Lager geschoold werk,

werkzaamheden die door bezuinigingen zijn

weggevallen of werkzaamheden waar het 

Samenwerking met werkgevers

Meedenken en ondersteunen
Werkgevers die een cliënt van PSW Werk in dienst nemen, kunnen rekenen op een goede en betrokken onder-

steuning vanuit PSW Werk. Sander Ramakers, teamleider PSW Werk, legt uit hoe die samenwerking eruit ziet

en wat PSW Werk kan betekenen voor werkgevers.

bedrijf geen mogelijkheden voor heeft (denk

aan kantinewerk, receptiewerk of schoon-

maakwerk), kunnen op een goedkope manier

door onze cliënten worden uitgevoerd.'

Jobcarving

'We denken ook mee met de werkgever op

het gebied van jobcarving; het aanpassen van

de functie of proces zodat het werk door ie-

mand met een arbeidshandicap kan worden

gedaan, zonder de kwaliteit te verliezen. Ook

kunnen sommige taken van 'duurdere' mede-

werkers, zoals poetsen of papier ophalen,

overgedragen worden aan een arbeidsgehan-

dicapte, zodat de medewerker meer tijd heeft

voor de eigenlijke taak. Dit zijn processen en

overwegingen die we in goed overleg met de

werkgever doen en waar we advies over

geven indien mogelijk en gewenst.'

Begeleiding tijdens werk

'PSW Werk ondersteunt de werkgever met

alle zaken rondom wet- en regelgeving. Ook

zorgt PSW Werk voor het inwerken van de

cliënt en begeleiden we hem of haar via een

jobcoach bij het werk. In ieder traject is en

blijft altijd begeleiding in beeld. Dat betekent

niet dat de jobcoach altijd aanwezig is. Op de

werkvloer zetten we een co-worker in, een

medewerker van het bedrijf die het eerste

aanspreekpunt is voor de cliënt en die altijd

contact kan opnemen met de jobcoach. Het

doel van PSW Werk is om de cliënten zo

goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt

dat ze uiteindelijk zonder ondersteuning van

een jobcoach binnen een bedrijf kunnen wer-

ken. Dat is echter niet voor iedereen wegge-

legd. Het is dan belangrijk om ons niet te

laten leiden door bezuinigingen, maar op in-

houd beslissingen durven te nemen, die ten

goede komen aan de cliënt en de werkgever.'

meer wetenpsw werk
www.pswwerk.nl
0475 474 400
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‘P
cht jaar geleden begon één cliënt in Intra-

tuin Roermond. Hij werkte in het maga-

zijn. Al snel daarna begon nog een groep

cliënten; ze werken in het magazijn en onder-

houden de parkeerplaats. Sinds een jaar heb ik

de kwekerij in Kelpen overgenomen. Ik dacht

meteen: hier kan ik cliënten van PSW Werk bij

inzetten. Gezien de ervaring die ik had opge-

daan met PSW Werk in Intratuin, wilde ik dat

proberen. In de kwekerij werkt een kasbeheer-

der. De overige werknemers zijn cliënten van

PSW Werk en hun begeleider. Het blijkt een

schot in de roos; het gaat uitstekend.' 

Hoge kwaliteit

'In de kas moet een bepaalde productie worden

gedraaid. En de producten moeten van hoge kwa-

liteit zijn. Dat brengt werkdruk met zich mee.

Maar de cliënten kunnen dat prima aan. Deze

groep haalt dezelfde productie als 'normale' werk-

nemers, alleen doen zij de werkzaamheden met

meer mensen. Het feit dat het lukt en dat het

goed gaat, ligt voor een groot deel in handen van

de begeleiding. Zij zorgen ervoor dat het maxi-

male uit de cliënten wordt gehaald. De begelei-

ding bepaalt de kwaliteit van de cliënten. De

medewerkers hebben een grote passie voor de

kwekerij en dragen de verantwoordelijkheid voor

het bedrijf en de cliënten. Zij bepalen het proces.' 

Investering

'Ik heb meegedacht over aanpassingen in de pro-

ductieprocessen. Het bleek dat de gangpaden in

de kwekerij te smal waren voor de cliënten die in

een rolstoel zitten. Ik heb ervoor gekozen om

Peter Stox, eigenaar Intratuin en Spirit4Plants

Een schot in de Roos
Peter Stox is eigenaar van Intratuin Roermond, Heerlen en Venlo en van de kwekerij in Kelpen, Spirit4Plants. In de

vestigingen werken cliënten van PSW Werk. Peter Stox vertelt over de samenwerking met PSW Werk.

een strook minder plantjes te plaatsen, om zo

het gangpad te verbreden. Ook vonden de cliën-

ten het moeilijk om het midden van een potje te

bepalen om er een plantje in te kunnen stoppen.

De machine die de aarde in de potjes doet, boort

nu ook automatisch een gaatje in de aarde. De

cliënten kunnen op deze manier hun werk goed

verrichten. Ook hebben we de potten waar de

plantjes in worden gestekt, vergoot. Het zijn een

paar investeringen, maar ze leveren veel op.'

Vervoer

'Ik run een commercieel bedrijf en denk ook

commercieel. PSW Werk moet daar soms nog

aan wennen, maar ik denk dat hier nog veel

winst te halen is voor PSW Werk. De gedachten

kunnen een stuk commerciëler en er kan meer

gedacht worden in kansen. Zo denk ik ook mee

over de bezuinigingen op het vervoer. Ik denk

dat we onderschatten hoeveel cliënten zelfstan-

dig kunnen reizen naar hun werk. Daarnaast

zijn we samen aan het bekijken of de begelei-

ders de cliënten mee kunnen nemen. Ook ben

ik in gesprek met gemeente Leudal om te be-

kijken of werklozen in deze gemeente taxi-

chauffeur kunnen zijn voor deze cliënten.'

Kans bieden

'Ik zie veel in deze mensen. Ze zijn 100% inzet-

baar en hebben absoluut een meerwaarde. In

de toekomst zie ik zeker mogelijkheden voor

uitbreiding. We moeten kijken naar hun moge-

lijkheden. Soms moeten we aanpassingen doen

of iets op een andere manier of vaker uitleggen,

maar dat is geen belemmering. Daarnaast zijn

de cliënten eerlijk en open, ze werken met pas-

sie en plezier, zijn gedreven en zorgen voor een

goede werksfeer. Ik vind het belangrijk om hen

de kans te bieden. Ze willen niets liever dan

normaal gevonden en behandeld te worden.' 

Spirit4Plants, PSW Werk en gemeente 

Leudal zijn een samenwerking aangegaan 

binnen de kas in Kelpen. 

Op pagina 17 leest u verder over dit project. 
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Groepsbegeleid werken

Kwekerij Spirit4Plants
Spirit4Plants, een kwekerij in Kelpen, wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf

kweekt verschillende soorten planten, die o.a. bestemd zijn voor de verkoop in Intratuin. Vijf dagen per week wer-

ken er cliënten in de kassen. We nemen een kijkje tijdens de werkzaamheden.

in een bakje. Daar kunnen zes plantjes in. Die

gaan op de kar. Ik moet goed opletten of er

onkruid bij het plantje zit. Dat moet ik eruit

halen, want dat is niet mooi.' Ook de slechte

blaadjes worden van de plantjes gehaald en

gesorteerd op kwaliteit. De plantjes worden,

voorzien van prijssticker, later opgehaald en

naar de een vestiging van Intratuin gebracht.

In het midden

Tot het wegbrengen naar Intratuin, heeft een

plantje een heel traject doorlopen. Ruud Ba-

kers geeft een rondleiding en legt uit hoe ze

te werk gaan bij de kwekerij. 'De lege plastic

bloempotjes doen we in een grote machine.

Daar ligt potgrond in. Het is een lopende

band; de potjes worden gevuld met pot-

grond. Een van ons vult de potjes aan, een

ander de potgrond. En vier van ons staan aan

de lopende band om er een plantje in te

stoppen. Dat is best moeilijk; het plantje

moet namelijk recht en in het midden worden

gestopt. En niet te diep en niet te hoog. We

vonden het best moeilijk om het midden te

vinden. Na een cliëntenvergadering heeft

Johan daar iets op bedacht. Er zit nu een

kleine boor in de machine die een gaatje

voorboort. Daar moeten wij een plantje in

stoppen. Johan zet de plantjes daarna in een

warme kas. Daar kunnen ze groeien. Als ze

groot genoeg zijn, gaan ze naar een andere,

koudere kas. Dan kunnen ze worden gestic-

kerd en weggebracht.'

Gewend

Johan van de Cruijs is al 35 jaar werkzaam in

de kwekerij. Sinds een jaar is de kas onderdeel

van Intratuin. 'Bij Intratuin in Roermond werkt

ook een groenploeg van PSW. Omdat Peter zo

tevreden is over hen, heeft hij voorgesteld om

ook een groenploeg in de kas te laten werken.

Ik had geen ervaring met mensen met een ver-

standelijke handicap. Het was een omschake-

ling, maar al snel waren we helemaal aan

elkaar gewend Het gaat prima. Ik probeer zelf

wat foefjes te verzinnen om het werk gemakke-

lijker te maken, zodat ze zelfstandig kunnen

werken. Zoals de boor in de machine. Dat gaat

uitstekend. Het is super mooi dat ze hier zinvol

werk kunnen doen. Ik vind het hartstikke gezel-

lig en er wordt hard gewerkt.'  

even cliënten zijn deze maandag aan het

werk in de kwekerij. Ze worden begeleid

door Bianca Steeghs en Pia Schlangen. 'We

werken hier nu een jaar', vertelt Bianca. 'Het

gaat echt goed. De cliënten vinden het leuk om

hier te werken, en Johan (van de Cruijs), de

kasbeheerder, en Peter (Stox), eigenaar van In-

tratuin Limburg, zijn tevreden over het werk dat

ze doen. De cliënten zijn gegroeid in het werk.

Ze zijn zelfstandiger geworden. Sommigen heb-

ben me echt verbaasd met hun ontwikkeling.

Een teken dat ze hier op hun plek zijn.'

Kwaliteit

Drie van de cliënten staan bij de primula's,

plantjes met kleurrijke bloemen. Margriet 

Tobben vertelt enthousiast wat ze is aan het

doen: 'Ik plak stickers op de plastic potjes.

Daar staat de prijs op. Dan doe ik de potjes

Z
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Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Samenwerking met UWV en gemeenten
Frank Knols, projectleider maatschappelijke participatie, vertelt over de samenwerking van PSW Werk met ge-

meenten en het UWV. 'We hebben een breed aanbod: van dagbestedingsplaatsen tot werkervaringsplaatsen tot

werkplekken in een regulier bedrijf. We kunnen niet alleen iets betekenen voor mensen met een arbeidshandicap,

maar bijvoorbeeld ook voor mensen die langdurig werkeloos zijn.'

stond het vinden van een passende baan

centraal en was alles gericht op het maken

van de juiste match tussen werkzoekende en

werkplek. Nu wordt een betaalde baan niet

alleen meer als doel gezien, maar werk wordt

ook steeds meer gezien als middel. Voor

mensen die al langere tijd werkeloos zijn, 

is het vaak een utopie om meteen de juiste 

betaalde baan te vinden. Voor hen is het be-

langrijk dat ze werk hebben en deelnemen

aan het arbeidsproces en daar voldoening uit

halen. Een (begeleid) werkplek helpt boven-

dien om de nodige vaardigheden te ontwikke-

len en uiteindelijk een betaalde baan te

vinden die echt bij iemand past.'

Training

'Het re-integratiebudget van het UWV gaat 

omlaag. Daarmee wordt het nog belangrijker

om aan de basis de juiste dingen te doen. De

WerkLeerCentra (WLC) van PSW Werk zijn een

goed middel daarvoor. In het WLC worden men-

sen gericht getraind op arbeidsvaardigheden.

Waar vroeger de nadruk lag op concrete ar-

beidshandelingen, is het ac-

cent nu steeds meer

verschoven naar de arbeids-

houding. De leertrajecten

vinden zoveel mogelijk

plaats in bedrijven. We zien

het opdoen van werkerva-

ring als een goed trainings-

middel om uiteindelijk een

betaalde baan te vinden.

Met de trainingen zorgen we

ervoor dat mensen zo goed

mogelijk voorgesorteerd

staan voor deelname aan de 

arbeidsmarkt. Bovendien

verkleint een training op

maat het risico op uitval.' meer weten
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amenwerking

'Gemeenten en het UWV kunnen op ver-

schillende manieren gebruik maken van het

aanbod van PSW Werk. Wij hebben veel mo-

gelijkheden om langdurig werkelozen leer- en

werkervaring op te laten doen en terug te

laten keren in het arbeidsritme. Bijvoorbeeld

door hen als 'buddy' te koppelen aan men-

sen met een (verstandelijke) handicap die in

een reguliere organisatie werken. Een andere

mogelijkheid voor samenwerking met ge-

meenten ligt in de diensten die onze cliënten

kunnen invullen. Ondersteunende werkzaam-

heden kunnen gemeenten prima aan ons uit-

besteden. Wij leveren dan de mensen en de

begeleiding die ze nodig hebben. Naast de

maatschappelijke opbrengsten, levert dat een

gemeente ook financieel voordeel op.'

Werk als middel

'In de loop van de tijd heeft er een verschui-

ving plaatsgevonden op het gebied van ar-

beidstoeleiding en re-integratie. Voorheen

S

Project kas in Kelpen

Samenwerking Spirit4Plants, 
PSW Werk en gemeente Leudal
Kwekerij Spirit4Plants, PSW Werk en gemeente Leudal zijn een samenwerking gestart. Bij de kwekerij werken

cliënten van PSW Werk onder begeleiding van jobcoaches. De kwekerij biedt ook mensen uit de gemeente Leu-

dal die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, werk aan. Zij kunnen er werkritme en werkervaring opdoen.

Met als doel door te stromen naar een betaalde baan. Geert Cuijpers, beleidsmedewerker Sociale Zaken en

Ilse Vosdellen, consulent Werk van gemeente Leudal, leggen uit hoe het project is ontstaan en wat het project

voor de gemeente betekent.

de een is dit project een zinvolle dagbesteding,

voor de ander een toeleiding naar werk.'

Voordelen

Ilse Vosdellen: 'De vraag was in het project in de

kas in Kelpen of wij de juiste mensen hebben die

we hier in kunnen zetten. We hebben bekeken

wat er van deze mensen verwacht zou worden,

welke vaardigheden ze nodig hebben. We zijn

specifiek gaan zoeken en zijn met vier mensen

begonnen. Het zijn mensen die een grotere af-

stand tot arbeid hebben. Voor deze mensen biedt

het voordelen om in een beschermde omgeving

te werken. PSW Werk kan die omgeving bieden

in de kas. Het doel is uitstroming naar betaald

werk. Bij de kas, onder begeleiding van PSW

Werk, kunnen ze werkritme opdoen en werkvaar-

digheden (opnieuw) leren. Ik heb regelmatig con-

tact met Marlies Meuwissen, jobcoach, en

Jacqueline Roovers, trajectbegeleider. Het project

gaat goed, een van de mensen die is gestart,

heeft zelfs al werk gevonden. Binnenkort gaan

we evalueren en bekijken of we nog meerdere

mensen gaan inzetten in de kas.'

Samenwerking

Over de samenwerking met PSW Werk en

Spirit4Plants zijn beiden positief. Geert Cuijpers:

'De contacten en de afspraken zijn vloeiend gelo-

pen. Het contact is laagdrempelig, wat prettig

werkt. Er wordt steeds meer samenwerking ge-

zocht. Dat moeten we ook wel, met het oog op

de toekomst en de naderende veranderingen

rondom de participatiewet en de Wmo. Vanuit

zowel de gemeente als PSW Werk als Peter Stox,

wordt er nagedacht en energie in gestoken. Mo-

menteel werken er 10 mensen bij de kwekerij. Dit

aantal wordt uitgebreid. Ik heb vertrouwen in de

toekomstige samenwerking met deze partijen.

eter Stox, eigenaar van de kas, heeft de

wethouder van gemeente Leudal uitgeno-

digd en een plan voorgelegd', begint Geert Cuij-

pers. 'De wethouder was laaiend enthousiast en

zag meteen mogelijkheden. We hebben intern

de koppen bij elkaar gestoken en bekeken hoe

we het project vorm konden geven. Het biedt

werklozen kansen om werkervaring op te doen

onder deskundige begeleiding. Als tegenpresta-

tie gaat gemeente Leudal een deel van de plant-

jes die in de kas worden gekweekt opkopen.

We hebben zelf ook al ervaring met dergelijke

projecten. Zo heeft de gemeente Leudal een ser-

viceteam Leudal opgezet; een team van werklo-

zen die bepaalde werkzaamheden doen in de

gemeente die niet door de buitendienst gedaan

konden worden, zoals zwerfvuil ophalen. Voor

‘P

De samenwerking tussen PSW Werk, gemeente Leudal en Spirit4Plants

werd bekrachtigd met een mooie handeling: cliënten van PSW Werk die 

in de kwekerij werken, hebben enkele bloembakken beplant op de 

binnenplaats van het gemeentehuis in Heythuysen.
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Aanhaken bij trajecten

'Niet alleen zijn er mogelijkheden om cliënten

van PSW Werk een rol te geven binnen het ge-

zondheidscentrum of andere bedrijven in de ge-

meente. Ook werklozen binnen de gemeente

kunnen aanhaken. Zo is er een voorbeeld van

een inwoner die vrijwilligerswerk doet binnen

het activiteitencentrum van PSW in Reuver. Het

is een persoon die een inburgeringscursus doet

en door dit vrijwilligerswerk de Nederlandse taal

ook in de praktijk kan leren. En tevens werker-

varing en werkritme op kan doen. Zo zijn er nog

veel meer mogelijkheden om werklozen aan te

laten sluiten bij PSW Werk, aan te laten haken

bij trajecten die lopen. Doel is om hen klaar te

stomen voor werk en terugkeer op de arbeids-

markt door ervaring, structuur en ritme op te

doen. Groot voordeel van PSW Werk is het

brede netwerk dat ze heeft opgebouwd.' 

Overlap

'De AWBZ en de WW waren altijd gescheiden,

maar met alle wetsveranderingen is het onvermij-

delijk dat ze steeds meer gaan overlappen. PSW

Werk denkt mee en staat open om buiten de

eigen hokjes te denken. Samen moeten we er ook

voor zorgen dat werkgevers klaar zijn om mensen

met een arbeidshandicap of een werkloosheidsuit-

kering in dienst te nemen. In sommige situaties

vissen we uiteraard uit dezelfde vijver, maar dat

hoeft niet te betekenen dat we niet samen kunnen

werken. Ideaalplaatje zou zijn dat het niet uit-

maakt bij een project uit welk potje de begelei-

ding komt; via PSW Werk of de gemeente. Het zou

de mooiste manier van samenwerken zijn en ik

denk dat het reëel is. We staan nog aan het begin

van de samenwerking, maar ik ben ervan over-

tuigd dat we nog veel meer voor elkaar kunnen

betekenen in de toekomst.'

oor de nieuwe Participatiewet en de de-

centralisatie moeten gemeenten anders

gaan denken en werken en zoeken naar nieuwe

mogelijkheden', begint Marcel van den Broek

zijn verhaal. 'Gemeenten zorgen in de toekomst

voor de uitvoering van de Participatiewet en

krijgen de mensen met een arbeidshandicap

onder de hoede. Het is belangrijk nu al vooruit

te kijken. PSW is in gemeente Beesel goed be-

kend, is geïntegreerd in de samenleving. We zijn

gaan bekijken hoe we elkaar kunnen aanvullen,

gezamenlijk kunnen optrekken. Er is namelijk

een overlap qua doelgroep en we kunnen elkaar

op verschillende vlakken helpen door meer

samen te werken.'

Mogelijkheden

'Onlangs is de samenwerking tussen PSW en 

gemeente Beesel gestart in het nieuwe gezond-

heidscentrum Pro Vita in Beesel. Het is het eer-

ste concrete samenwerkingsproject tussen de

gemeente, verschillende partijen op het gebied

van de gezondheidszorg en PSW Werk. Door ge-

sprekken met Frank (Knols van PSW Werk) zijn

onze ogen geopend over de inzet van cliënten

van PSW Werk en het uitbesteden van werk-

zaamheden aan hen. Er werken cliënten van

PSW Werk als gastheer of gastvrouw.'

Samenwerking met gemeente Beesel

Steeds meer overlap
Sinds kort zijn PSW Werk en gemeente Beesel een samenwerkingstraject gestart. Marcel van den Broek, be-

leidsmedewerker Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Beesel, vertelt over dit traject en de samenwerking

tussen beide partijen.
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‘D
heeft op begeleiding van een jobcoach. Na

deze drie jaar moet hij of zij zonder jobcoach

verder. In die drie jaar moet de jobcoach zich

dus eigenlijk overbodig maken. De cliënt moet

zodanig worden 'getraind' dat hij of zij het

werk zelfstandig kan doen. Voor veel cliënten

is dat zeker haalbaar. We worden door deze

regeling gedwongen zakelijker te kijken. Ieder-

een heeft beperkingen. Met beperkingen kun-

nen we best werken. Vaak met enkele

aanpassingen, maar het kan wel. Veel mensen

met een arbeidshandicap maken gewoon deel

uit van de maatschappij, hebben een woning

en kinderen. Voor deze mensen is zelfstandig

werken haalbaar. Het probleem is dat we men-

sen met een arbeidshandicap zielig vinden en

ze bij hun werk "pamperen". Ze moeten ge-

woon goed begeleid worden in het vinden van

werk en ze moeten weer op de rails gezet wor-

den. Om vervolgens weer zelfstandig verder te

kunnen. Maar er zijn ook cliënten voor wie dat

moeilijk is en wellicht nooit haalbaar. Dat is

zeker een dilemma.' 

Op de rails

'Participatie aan de maatschappij op de ar-

beidsmarkt is ons doel. Daar doen we ons

best voor en daar hebben we PSW Werk bij

nodig. Het begint met het opdoen van arbeids-

ritme en werkervaring. Dat is essentieel. Dat

hoeft niet meteen in een betaalde baan; erva-

ring opdoen kan ook binnen een vorm van

dagbesteding of vrijwilligerswerk. Het is de

kracht van PSW Werk dat ze deze mogelijkhe-

den biedt: van dagbesteding tot betaalde

baan. PSW Werk kan hier nog veel meer mee

doen: werklozen een plek aanbieden binnen

de dagbesteding om ervaring en werkritme op

te doen om zo door te kunnen stromen naar

een baan. Daar liggen in onze ogen nog veel

mogelijkheden voor PSW Werk.'

nze missie is om mensen weer aan werk

te helpen, op die plek waar ze zich goed

voelen. We ondersteunen werkzoekenden bij

het vinden van werk. Hierbij werken we samen

met uitzendbureaus en re-integratiebedrijven,

werkgevers- en werknemersorganisaties, bran-

cheverenigingen en allerlei instellingen op het

gebied van zorg en onderwijs. We bekijken

eerst of we zelf geschikte vacatures hebben.

Zo niet, gaan we kijken in ons netwerk, bij de

re-integratiepartners, zoals PSW Werk.'

Specifieke kennis

'Onze samenwerking met PSW Werk richt zich

voornamelijk op mensen met een Wajong. De

voordelen van PSW Werk zijn de specifieke

kennis van deze doelgroep en het brede net-

werk dat PSW Werk heeft. Ze werken daar-

naast met de participatieladder, een grote

meerwaarde. Bij het UWV staat het belang van

de cliënt voorop. PSW Werk deelt deze visie.

Samen kijken we naar het proces en het tra-

ject dat de cliënt doorloopt. Met als doel het

vinden van een passende werkplek.'

Drie jaar jobcoachbegeleiding

'PSW Werk biedt jobcoachbegeleiding. De

cliënt krijgt ondersteuning tijdens het werk

van een jobcoach. Door de overheid is vastge-

steld dat de cliënt maximaal drie jaar recht

Mieke Cox en Peter Aartsen van het UWV

Doel is het vinden van 
een passende werkplek
PSW Werk werkt samen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Ze kunnen veel voor

elkaar betekenen op verschillende gebieden. Arbeidsdeskundige Mieke Cox en Peter Aartsen, manager werk-

zoekenden dienstverlening, vertellen over deze samenwerking.

‘O



arbeidsinteressetest afgenomen om de stages aan

te laten sluiten op de interesse en mogelijkheden

van de leerling. Als trajectbegeleider gaan we ver-

volgens op zoek naar een passende werkplek. De

leerling loopt twee dagen in de week stage tot het

moment dat hij of zij de overstap maakt naar werk

of dagbesteding. Scholen geven aan dat het grote

voordeel van de samenwerking met PSW Werk de

inzet van de participatieladder is. We bieden een

totaalpakket, van dagbesteding tot betaald werk.

Deze mogelijkheden voor de leerlingen schept ver-

trouwen bij de scholen.'

Geruststelling

'Niet alleen de scholen zijn enthousiast en zien een

meerwaarde in deze samenwerking. Ook voor ou-

ders is deze aanpak een geruststelling. Zij maken

zich vaak zorgen om de toekomst van hun kind:

komt hij of zij wel op de juiste plek terecht? Door

de stages zien ze dat hun kind niet in het diepe

wordt gegooid na school, maar dat ze een goede

en weloverwogen stap kunnen maken naar dagbe-

steding of werk.'

SW Werk biedt leerlingen van ZMLK-scholen

stageplaatsen aan tijdens hun school. Door

deze stages krijgen de leerlingen een goed beeld

van verschillende soorten werk. Ze kunnen zich

hierdoor voorbereiden op werk of dagbesteding na

hun school, krijgen een beeld van het soort werk

dat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar

hun interesse ligt. Door stages wennen ze ook aan

werk(nemers)vaardigheden; aan het werkritme en

regels die werk met zich mee brengen zoals op tijd

opstaan, werkhouding, motivatie, wanneer word

gepauzeerd, en ga maar door. En ze wennen aan

een jobcoach; wat diegene kan betekenen en of

de leerling er baat bij heeft. Met andere woorden:

de leerlingen zijn door stages veel beter voorbe-

reid op de periode na school. Ze weten wat ze

kunnen en willen en kunnen gelijk doorstromen

naar het werk dat bij hun past.'

Totaalpakket

'Voor scholen heeft dit grote voordelen. Zij hebben

te maken met een nieuwe wet (Wet passend on-

derwijs), die stelt dat scholen een zorgplicht heb-

ben. Het houdt in dat scholen zo snel mogelijk

leerlingen moeten laten doorstromen naar een ver-

volgtraject en tevens een passende plek voor die

leerlingen moeten zoeken. Maar scholen kunnen

de leerlingen vaak niet die begeleiding bieden die

nodig is tijdens stages. PSW Werk kan dat wel. De

leerlingen worden tijdens hun stages altijd bege-

leid door een jobcoach. En voordat de stage be-

gint, wordt door school of PSW Werk een

Samenwerking met onderwijs

Overstap van school naar 
werk vergemakkelijken
PSW werkt samen met MLK-, ZMLK-, en VSO-scholen in Midden- en Noord Limburg. Leerlingen krijgen de mogelijk-

heid om stages te lopen binnen bedrijven of binnen dagbesteding met ondersteuning van PSW Werk. Trajectbegelei-

ders Tom Boots en Jacqueline Roovers leggen uit wat het doel is van deze stages, hoe de samenwerking eruit ziet en

welke meerwaarde het heeft voor beide partijen.
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besteding en wat dit voor onze leerlingen kan be-

tekenen. Dagbesteding kan ook een vrijwilligers-

baan betekenen, buiten de muren van een

activiteitencentrum. Hoewel een groot deel van

onze leerlingen doorstroomt naar een betaalde

baan, zijn er ook leerlingen voor wie een vorm van

dagbesteding of een vrijwilligersbaan de beste

optie is. De nieuwe wetgeving (Wet passend onder-

wijs) stelt dat scholen een zorgplicht hebben. Dat

houdt in dat scholen zo snel mogelijk leerlingen

moeten laten doorstromen naar een vervolgtraject

en tevens een passende plek voor die leerlingen

moeten zoeken. Door de expertise van PSW Werk

in huis te halen, hebben we veel kennis van twee

van de drie uitstroomprofielen.'

Niet alleen de expertise van de uitstroomprofielen

is een voordeel voor de school, stelt Nellie Kle-

mans. Ook de ervaring in een goede verslagleg-

ging, het onderhouden van contacten met

werkgevers en de kennis van de sociale wetgeving

zijn waardevolle aanvullingen.

Stagetraject

Jobcoach Marloes Cuypers is vanuit PSW Werk ge-

detacheerd en werkt 28 uur op de school. Doel

van haar werkzaamheden is om leerlingen zo goed

mogelijk te begeleiden tijdens hun stage, zodat ze

uiteindelijk op die plek terecht komen die voor hen

het beste is. Marloes: 'Als stagejobcoach begint

het traject met een gesprek tussen de leerling, de

mentor en indien gewenst de ouders. Hierin be-

spreken we de interesses van de leerling. Vervol-

gens nemen we eventueel een arbeidsinteressetest

af. Na het gesprek gaan we op zoek naar een ge-

schikte stageplaats. De school beschikt over een

groot netwerk van bedrijven en instellingen die

stages bieden aan schoolgaande jongeren met een

arbeidsbeperking. Voor aanvang van de stages

stellen we doelen en leerpunten vast. Die gebrui-

ken we als leidraad gedurende de stageperiode.

De eerste dag van een stage help ik de leerling

mee opstarten. Daarna werkt het bedrijf de leerling

in. Ik kom gedurende de stageperiode langs voor

tages vormen een belangrijk onderdeel van

het programma dat de Velddijk aan de leer-

lingen biedt. Leerlingen die over genoeg vaardighe-

den beschikken om zinvol te kunnen functioneren

binnen een bedrijf of instelling, kunnen tijdens het

scholingstraject stage lopen binnen bedrijven. Be-

langrijkste doelen van de stages zijn om te leren

samenwerken met anderen in een werksituatie en

kennis te maken met arbeid, de sfeer in een be-

drijf, werkverhoudingen en regels binnen bedrijven.

Door de stages leren de jongeren of ze geschikt

zijn voor het type werk dat ze doen, of ze het werk

leuk vinden en welke vaardigheden ze nog moeten

ontwikkelen voordat ze kunnen gaan werken. Met

als voornaamste doel: een geschikte arbeidsplek

voor hen vinden, waar zij zich het prettigst voelen.

Tijdens deze stages worden de leerlingen begeleid

door een stagejobcoach. 

Expertise PSW Werk

Nellie Klemans: 'De school heeft een aantal stage-

begeleiders in dienst. Toch zochten we naar verbre-

ding van kennis en wilden de expertise van een

extern bedrijf inschakelen. Na gesprekken met een

aantal partijen, sprak PSW Werk het meest aan. De

Velddijk werkt met drie uitstroomprofielen: arbeid,

vervolgonderwijs en dagbesteding. PSW Werk heeft

kennis van zowel arbeid als van dagbesteding. We

zien daarin een grote meerwaarde. Door PSW Werk

hebben we een volledig beeld gekregen van dag-

Samenwerking PSW Werk en VSO de Velddijk

Uitstroomplek op maat
Jobcoach Marloes Cuypers is vanuit PSW Werk gedetacheerd bij VSO de Velddijk, een cluster 4-school in Venlo. Ze

werkt er als stagejobcoach. De school heeft de expertise van PSW Werk ingehuurd om schoolgaande jongeren met

een arbeidsbeperking nog beter te kunnen begeleiden tijdens hun stage. Marloes Cuypers en Nellie Klemans, team-

leider stagebegeleiding op de Velddijk, vertellen over de samenwerking.

S

de cliënt in, begeleidt hem of haar bij het werk en

komt, afhankelijk van de zelfstandigheid van de

cliënt, regelmatig naar de werkvloer. Ik moest er

even aan wennen, maar het bevalt me uitstekend.

Het is een uitdaging om met deze doelgroep te

werken en hen te begeleiden in het voortraject

naar een baan of dagbesteding.'

gesprekken met de leerling en de contactpersoon

binnen het bedrijf. De leerling houdt een stage-

klapper bij, waarin door de leerling zelf en door de

contactpersoon van het bedrijf dagelijks wordt op-

geschreven wat hij heeft gedaan en wat er is ge-

beurd. Het is een verschil met het werk dat ik als

jobcoach bij PSW Werk deed. Een jobcoach werkt
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Maikel Voss, zorgcoördinator VSO De Widdonck

Stages voor leerlingen met 
begeleiding PSW Werk
VSO De Widdonck is een cluster 4-school voor leerlingen van 12-20 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psy-

chiatrische problemen. Sinds 1,5 jaar werkt de school samen met PSW Werk. Leerlingen krijgen de mogelijkheid sta-

ges te lopen met begeleiding van PSW Werk. Maikel Voss, zorgcoördinator van VSO De Widdonck vertelt over de

samenwerking en de voordelen ervan.

groot. Als een leerling toe is aan een stageplaats,

neemt de betreffende mentor contact met mij op.

Ik neem vervolgens contact op met PSW Werk. In

overleg met de mentor, de ouders en de leerling

zelf wordt door PSW Werk een passende stage-

plaats gezocht. Door het grote netwerk van PSW

Werk heeft de leerling een breed scala aan moge-

lijke stageplaatsen. Het aanbod is daarbij duide-

lijk: PSW Werk werkt op basis van de

participatieladder en biedt stages van dagbeste-

ding tot individueel werk. De mogelijkheid om ge-

durende het traject te kunnen 'bewegen' op deze

ladder zie ik als groot voordeel. Ons doel is dat

leerlingen zich optimaal ontwikkelen, er het maxi-

male uithalen. De participatieladder biedt deze

mogelijkheid: door de stages krijgt de leerling

zicht op mogelijke werkplekken en kan de leerlin-

gen uitzoeken wat hij of zij kan en wil.' 

Gericht onderwijs

'In het onderwijs kan vervolgens meer gericht

worden ingespeeld op het toekomstige soort

werk en mentor en leerling kunnen zich specifiek

voorbereiden op de uitstroom naar dagbesteding

of werk. Zowel de mentoren als de ouders zijn

positief over deze samenwerking en de mogelijk-

heden die PSW Werk biedt. Uiteindelijk staat de

leerling centraal en is het doel dat we een plek

vinden die het beste bij hem of haar past. Mento-

ren kunnen gerichter onderwijs bieden en ouders

maken zich minder zorgen over de toekomst van

hun kind.'

Vruchten afwerpen

'De samenwerking begint nu zijn eerste vruchten

af te werpen. De eerste trajecten zijn bijna afge-

rond: een aantal leerlingen maakt binnenkort de

overstap naar dagbesteding of een werkplek. Een

traject dat ze goed hebben kunnen doorlopen en

na school op de juiste plek terecht komen dankzij

de begeleiding van PSW Werk!'

ij VSO De Widdonck werken we met drie

uitstroomprofielen, die tot doel hebben om

de kansen van leerlingen op maatschappelijke

participatie te vergroten', legt Maikel Voss uit. 'De

eerste is vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen

vanuit onze school doorstromen naar regulier on-

derwijs. Bij VSO De Widdonck leren ze de tools

waardoor ze zich in het reguliere onderwijs

staande kunnen houden en kunnen slagen. De

tweede is arbeid. Hierbij maken we onderscheid

tussen reguliere arbeid en beschermde arbeid,

waar de Wajong onder valt. Het derde uitstroom-

profiel is dagbesteding.'

Betrouwbare partner

'Bij de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding

werken we sinds anderhalf jaar samen met PSW

Werk. We waren destijds op zoek naar een be-

trouwbare partner met veel ervaring en een goede

naam om onze leerlingen te begeleiden tijdens

stages om zo de stap naar werk of dagbesteding

soepeler te laten verlopen en de leerlingen goed

voor te bereiden op de toekomst na school.'

Duidelijk aanbod

'PSW Werk biedt onze leerlingen stages aan. Voor

PSW Werk is dat een investering, maar de kans

dat de leerling uiteindelijk voor PSW Werk kiest is
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‘B geschikte werkplek voor Joey. Samen met Roland

Gielis, leerkracht van VSO de Widdonckschool, die

Joey in zijn schooltijd begeleidde en ook nu nog

regelmatig contact met hem heeft. De zoektocht

leverde resultaat op: firma William Kusters in

Heythuysen. Een familiebedrijf dat klein agrarisch

gereedschap aan- en verkoopt, keurt en onder-

houdt. En met name dat laatste past helemaal bij

Joey. 

Joey zelf kende het bedrijf vanuit een eerdere sta-

geplek. Hij ging af en toe mee om er nieuw mate-

riaal te kopen of voor reparatie weg te brengen.

Tom Boots: 'Een voordeel van dit bedrijf is dat het

een klein familiebedrijf is. Dat is overzichtelijk voor

Joey. En de eigenaren zoeken iemand die in de

praktijk geschoold wilt worden. Joey leert juist

graag op die manier. Positief is ook dat Joey in de

toekomst op de fiets naar zijn werk kan.' De voor-

uitzichten op een geschikte werkplek lijken dus

gunstig. Dat maakt het voor Joey alleen maar

spannender. Hij heeft er vertrouwen in dat hij het

samen met PSW Werk en VSO de Widdonckschool

voor elkaar krijgt. 'Ik kan bijna niet meer wachten

op het kennismakingsgesprek. Ik hoop dat ze mee

aannemen. Dan kan ik echt aan het werk. Dat zou

mooi zijn.'  

k moet laten zien dat ik vijf dagen achter el-

kaar goed kan werken', zegt Joey. 'Dat ik goed

kan samenwerken, opdrachten zelfstandig kan uit-

voeren en om kan gaan met allerlei werksituaties.

Daar werk ik hier aan. Want als ik voor een echte

baas werk, moet ik dat allemaal kunnen. Daarom

heb ik mijn stage verlengd.' Het werken in het

groen is niet Joey's eerste keuze. Maar hij vindt

het prettig dat hij een goede daginvulling heeft

met afwisselende taken. 'Ik heb aan de ene kant

vrijheid, maar aan de andere kant structuur nodig.

Die krijg ik hier op Genegenterhof en dat vind ik

fijn. En de collega's en de begeleiding zijn leuk.

Dat is ook belangrijk.' 

Joey's grote wens is werken bij een bedrijf waar

hij kan sleutelen aan motoren en gereedschap.

Dat deed hij als kleine jongen van tien jaar al.

'Hier, op Genegenterhof, kan ik de begeleiding

soms helpen als een zaag of maaier kapot is of

schoongemaakt moet worden. Dat is maar af en

toe. En ik heb mijn certificaten voor tractor en mo-

torzaag; die kan ik niet gebruiken. Dat is jammer.' 

Zoeken naar een match

Joey wordt begeleid door Tom Boots, trajectbege-

leider van PSW Werk. Hij ging op zoek naar een

Joey Dörenberg

Van stage naar werkplek 
Joey Dörenberg is 18 jaar en woont thuis bij zijn ouders en zusje in Baexem. Drie dagen per week reisde hij vorig

schooljaar zelfstandig met de bus naar VSO de Widdonckschool in Weert (voortgezet speciaal onderwijs). De an-

dere twee schooldagen liep hij stage op Groencentrum Genegenterhof van PSW. Joey is inmiddels van school af.

Toch heeft hij na de zomer zijn stage weer opgepakt totdat hij in september op kennismakingsgesprek gaat bij

firma William Kusters in Heythuysen. 'Ik ben 18 geworden en klaar met school. Ik wil nu graag echt werk hebben,

bij een echte baas', vertelt Joey. PSW Werk en VSO de Widdonckschool ondersteunen hem bij dit traject. 
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Ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking
Ondersteuning bij

• leren werken/scholing

• vinden van een werkplek

• inwerken

• ondersteuning op de werkplek

• regelingen rondom het werk

Werkplekken op maat:

(AWBZ)

• groepsbegeleid werk

• beschermd individueel werken

• individueel begeleid werken

betaald en onbetaald

Ondersteuning bij trajecten

(UWV en overige regelingen)

• sociale activering

• IRO

• regeling jobcoaches

• regeling stage jobcoaching 


