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'Werk aan de wijk' werkt !



Als wethouder van Sociale Zaken en Maatschappelijke ontwikkeling ben ik 
al jaren nauw betrokken bij de stedelijke vernieuwing in de wijken in Breda 
Noordoost; Hoge Vucht, Doornbos en Linie. En dan met name bij de sociale 
gevolgen ervan. Want stedelijke vernieuwing gaan niet alleen over gebouwen, 
maar ook over mensen.
De stuurgroep Samenwerken aan Leefbaarheid geeft richting aan het 
verbeteren van het leefklimaat in deze wijken en wil mensen kansen bieden. 
Dat gebeurt door intensieve samenwerking met bewoners, woningcorporaties 
en zorginstellingen. Uit deze samenwerking is de nieuwe stichting Werk aan 
de wijk ontstaan.
Werk aan de wijk biedt mensen perspectief op een betere toekomst door 
hen diensten te laten verlenen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. 
Of het nu om een verhuisdienst of een boodschappenservice gaat; mensen 
gaan in hun eigen wijk aan de slag. Werk aan de wijk biedt dus concrete 
kansen en helpt mensen vooruit te komen in het leven. Daarnaast krijgen 
de wijkbewoners de hulp en ondersteuning waar zij om vragen.
Dit boekje is geen verantwoording, maar een ode aan al die mensen en 
organisaties die bij dit proces betrokken zijn. Intensieve samenwerking, 
gebaseerd op onderling vertrouwen en respect, is de sleutel tot dit succes.
Het doet mij genoegen u dit boekje aan te bieden. Ik ben er oprecht trots op!

Marja Heerkens,
Wethouder Sociale Zaken, Wmo en Grondbeleid 
Gemeente Breda
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Leny Braks is vanuit Singelveste als bestuurslid nauw 
betrokken bij Samissie en het uitvoeringsproject Werk 
aan de wijk. Leny: ‘Samissie is een uniek samenwerkings
verband van bewoners, organisaties, bedrijfs leven en de 
overheid. Samissie wil mensen kansen geven om (weer) aan 
het werk te gaan, door het opzetten van nieuwe diensten. 
De bewoners in de wijken Hoge Vucht, Doornbos en Linie 
kunnen van deze diensten gebruik maken. Daarmee helpen 
we de bewoners en bevorderen we de leefbaarheid 
in de wijk. Dat past helemaal bij de maatschappelijke 
doelstelling die wij als wooncorporatie hebben.’

Samissie is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het 
Europees Sociaal Fonds (ESFEQUAL 2004). Bij de toe
kenning van de subsidie zat wel de voorwaarde dat er 
uit wisseling van kennis en ervaring zou plaats vinden met 
soortgelijke projecten in andere Europese landen. In een 
transnationale overeenkomst is de uit wisseling geregeld 
met Antwerpen in België, Bologna in Italië en Warschau 
in Polen. De overeenkomst bij alle vier de landen is dat 
het om projecten gaat, die zijn opgezet om mensen te 
activeren. In 2006 en 2007 zijn er in de verschillende 
steden bijeenkomsten gehouden, dus ook in Breda. 

Leny: ‘Ik ben in Breda en in Antwerpen bij zo’n 
uitwisselings bijeenkomst geweest. Ik vond het leuk om 
te doen en er zijn ook diverse ideeën uitgewisseld. Zo is 
bijvoorbeeld het idee van de dienstencheque in België 
opgedaan en door ons aangepast op de Bredase situatie.’      

‘Het mooie van het project vind ik, dat het gericht is op 
de ontwikkeling van de mensen zelf. Bij de start van de 
stedelijke vernieuwing in 1999 is dat nadrukkelijk als één 
van de speerpunten geformuleerd. Het gaat erom dat 
de mensen zicht krijgen op vooruitgang. Voor mij is dat 
thema nog steeds actueel. Het klinkt misschien gek, maar 
een nadeel van stedelijke vernieuwing is dat het zo lang 
duurt voordat er iets zichtbaars gebeurt in de wijk. Helaas 
vraagt plannen maken om een lange adem.’ 

‘Daarom ben ik zo trots op Werk aan de wijk. Het is een 
voor Nederland redelijk uniek project, dat in korte tijd uit 
de grond is gestampt. Het project is concreet, praktisch 
en met beide benen op de grond met de dingen bezig. >> 

Leny Braks Mensen vooruit helpen
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>  Leny Braks  Mensen vooruit helpen

Dat bevordert ook nog eens de samenwerking tussen 
de betrokken partijen. Als bestuur hebben wij te maken 
met enthousiaste gedreven medewerkers, die zich 
zeer betrokken voelen. Het project is zo succesvol dat 
er onderzoek komt om te kijken of andere wijken ook 
in aanmerking komen voor zo’n opzet.’   

‘Als bestuur hebben wij de taak om ook de toekomst in 
de gaten te houden. We moeten de continuïteit bewaken, 
ons afvragen wat goed is voor Hoge Vucht en voor Werk 
aan de wijk. Ik ben van mening dat het heel belangrijk is 
om het tempo erin te houden, maar ook weer niet te snel. 
Het moet wel beheersbaar blijven.’ 

‘We zijn op weg om een echt bedrijf te worden. Daarbij 
horen professionaliteit en een zakelijke inslag. Maar tegelijk 
ook een sociaal gezicht met oog voor de belangen van het 
perso neel. Wat zeker moet blijven is het uitgangspunt dat 
er wordt gekeken naar wat de mensen kunnen. Het gaat 
erom maatwerk te leveren om de capaciteiten van mensen 
te benutten en eruit te halen wat erin zit. Werk aan de 
wijk geeft mensen kansen om zich te ontplooien en op 
die manier vooruit te komen. Daar geloof ik in en dat 
moet dus in ieder geval ook in de toekomst zo blijven.’     

In Breda Noordoost loopt een uniek initiatief dat 
bewoners van de wijk dichter bij elkaar brengt. Mensen 
die tijd beschikbaar hebben en graag iets voor een ander 
willen doen, kunnen hun handen uit de mouwen steken. 
Buurtgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken, 
kunnen gemakkelijk en voor weinig geld profiteren van 
allerlei praktische diensten. Ook bedrijven en instellingen 
maken van de diensten gebruik. Het initiatief heet 
Werk aan de wijk. Het is de naam van de organisatie 
die het aanbod en de levering van diensten coördineert. 
De resultaten zijn zeer positief. Mensen die lang aan 
de kant hebben gestaan, krijgen een arbeidscontract, 
worden door ons opgeleid en maken via re-integratie 
kans op betaald werk. Andere bewoners worden met de 
geboden diensten uit de brand geholpen. De kosten zijn 
laag en dankzij professionele begeleiding is de kwaliteit 
goed. Tegelijk is er meer aandacht voor de kwaliteit van 
de woonomgeving en leren wijkbewoners elkaar van 
een andere kant kennen. Met Werk aan de wijk zorgen 
we met z’n allen beter voor de wijk.

SAMENWERKEN AAN LEEFBAARHEID

Breda Noordoost (Hoge Vucht, Doornbos en Linie) is volop 
in beweging. Honderden woningen worden opgeknapt 
of vervangen door nieuwbouw, voorzieningen worden 
aangepast en de openbare ruimte wordt op veel plekken 
opnieuw ingericht. Dat is hard nodig, want de wijk heeft 
zich in de afgelopen decennia onvoldoende ontwikkeld 
terwijl de bevolkingssamenstelling drastisch is veranderd. 
De uitgangspunten voor de inhaalslag zijn in 2001 vast 
gesteld in het Ontwikkelingsplan Breda Noord oost. 
Doel: met elkaar werken aan een gedifferentieerde wijk 
die voor verschillende groepen aantrekkelijk is. Deze 
doelstelling is uitgewerkt in drie werkvelden, waarover 
de gemeente in 2004 met de verschillende bedrijven, 
organisaties en bewoners harde afspraken heeft gemaakt: 
Onbekommerd wonen, Zicht op vooruitgang en Noordoost 
op de kaart. 

Onbekommerd wonen wil zeggen dat mensen zonder al 
te veel zorgen kunnen wonen en een plezierige verstand
houding met de buren hebben. Mensen willen zich thuis 
kunnen voelen in hun buurt, omringd door mensen die ze 
minimaal van gezicht kennen. Want wie veel mensen op 
straat van gezicht kent, voelt zich veilig en op z’n gemak. 
En als veel mensen zich prettig voelen, willen ze wat voor 
hun buurt doen en wordt een wijk wat meer leefbaar. 
Zicht op vooruitgang wil zeggen dat er voorzieningen 
moeten zijn die mensen kansen bieden om er in sociaal 
en economisch opzicht op vooruit te gaan: werk, scholing, 
inkomen. Dat geldt niet alleen voor mensen die krap bij 
kas zitten; ook voor mensen die makkelijker rond kunnen 
komen. Als mensen steeds nieuwe kansen zien, vergroot 
dat hun gevoel van welzijn. Noordoost op de kaart gaat 
om het verbeteren van de concurrentiepositie van de wijk: 
door huur woningen te verkopen, door nieuwe woningen 
te bouwen en door nieuwe voorzieningen te realiseren 
wordt Noordoost sterker op de regionale woningmarkt. 

WERK AAN DE WIJK

Het project is bedoeld om bewoners te helpen er in 
economisch opzicht een stapje op vooruit te gaan en om 
de sociale verbanden in de wijk te versterken. De stedelijke 
vernieuwing genereert werk dat door bewoners in de wijk 
kan worden ingevuld: werk bij individuele bewoners zoals 
ouderen of mensen met een beperking, maar daarnaast 
in principe bij iedereen die om wat voor reden dan ook 
een helpende hand kan gebruiken. Ook organisaties en 
instellingen. Voor dit werk zoeken we bewoners die aan 
de slag willen. Vaak zijn dat werkzoekenden die nieuwe 
werkervaring willen opdoen, maar het gaat ook om mensen 
die om andere redenen de handen uit de mouwen willen 
steken. Zij krijgen een arbeidscontract en worden door 
ons opgeleid. Via reintegratie stroomt een aantal van 
hen door naar een betaalde baan. Dat is in een notendop 
de gedachte achter Werk aan de wijk. 

Werk aan de wijk

SAMEN BETER VOOR DE WIJK ZORGEN
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Werk aan de wijk helpt mensen vooruit 
te komen

Klanten die van een bepaalde dienst gebruik willen maken, 
geven op wat voor werk er gedaan moet worden en 
kopen één of meer dienstencheques. Er worden afspraken 
gemaakt en het werk wordt ingeroosterd. Als het werk 
naar tevredenheid is gedaan, tekent de klant de cheque(s). 
De medewerker levert die in bij Werk aan de wijk en daar 
wordt alles administratief verwerkt. 

HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Werk aan de wijk verbetert de leefbaarheid van de buurt 
door het combineren van de aanwezige behoeften en 
capaciteiten in de buurt. Bedrijven zetten kennis en kunde 
in, mensen die tijd over hebben steken op een zinvolle 
manier de handen uit de mouwen, werkzoekenden doen 
daarmee werkervaring op. Aan de andere kant worden 
mensen met weinig tijd of met twee linkerhanden met 
praktische dienstverlening uit de brand geholpen. 
Senioren voor wie sommige klussen te zwaar worden, 
kunnen hierdoor misschien wat langer zelfstandig blijven 
wonen. En mensen die graag iets voor een ander willen 
betekenen, krijgen de waardering die ze verdienen. 
Door Werk aan de wijk komen werkzoekenden in contact 
met de instellingen en bedrijven die met Werk aan de wijk 
samenwerken. Als deelnemers een reintegratietraject 
hebben doorlopen, kunnen sommigen daar een baan 
krijgen. Anderen krijgen direct een baan als medewerker 
in de dienstverlening voor 24 tot 36 uur per week. 
De medewerkers worden begeleid door Werk aan de wijk 
en krijgen vaak ook nog professioneel advies van onder
nemers in de buurt. Bijvoorbeeld bij vragen over het 
gebruik van gereedschap en specialistische materialen. 
Voor de medewerkers is Werk aan de wijk geen eind
station. Het is de bedoeling dat zij na een dienstverband 
van maximaal drie jaar doorstromen naar ander (regulier) 
werk zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwkomers. 

Dankzij Werk aan de wijk gaan veel bewoners erop vooruit, 
krijgen mensen waardering voor hun werk, worden buurt
genoten bekenden van elkaar en wordt de wijk als geheel 
een paar tandjes sterker.

DIENSTVERLENING

Werk aan de wijk is in de eerste plaats een diensten bedrijf. 
Deze diensten worden voor en door bewoners van de wijk 
geleverd. Ook bedrijven werken met ons samen en zorgen 
zo voor kwaliteit. Iedereen in Hoge Vucht, Doornbos en 
Linie kan van deze dienstverlening gebruik maken. 
Om wat voor reden dan ook: er worden geen voorwaarden 
gesteld. Ook organisaties en bedrijven kunnen ons 
inschakelen. Het kan om van alles gaan. Bijvoorbeeld hulp 
bij huishoudelijke klussen, onderhoud van de tuin, kleine 
reparaties in en om het huis of dagelijkse werkzaamheden, 
zoals boodschappen doen, het bereiden van een maaltijd, 
het verzorgen van huisdieren, wassen en strijken of het 
verzorgen van de administratie. Het dienstenaanbod wordt 
in nauw overleg met de bewoners samengesteld. Als er 
behoefte is aan een nieuwe dienst, wordt die ontwikkeld 
en aan het pakket toegevoegd. Op dit moment zijn er een 
klussendienst, een schoonmaakdienst, een verhuisdienst, 
een woonzorgdienst, buurtservice, beveiligingsservice 
en een tuindienst. De diensten komen tegemoet aan de 
groeiende vraag naar ondersteuning op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Er wordt gewerkt 
op uurbasis. Bewoners betalen e10, per uur, inclusief socia
le lasten, verzekeringen en admini stratie. Bewoners met 
een BredaPas (kortingspas voor minima) betalen slechts 
e6, per uur. Bedrijven en organisaties kunnen mensen 
inhuren voor e15, per uur. De kosten zijn laag, omdat het 
project gebruik kan maken van reguliere loonkostensub
sidies voor het in dienst nemen van langdurig werklozen. 

RE-INTEGRATIE

Werk aan de wijk fungeert voor sommige bewoners als 
reintegratiebedrijf. Dat wil zeggen: bewoners in Breda 
Noordoost die geen betaald werk kunnen vinden, 
kunnen door Sociale Zaken in overleg naar ons worden 
door  ver wezen. Werk aan de wijk biedt dan een traject 
aan, dat mensen helpt om weer aan de slag te komen, 
niet in een bedrijf aan de andere kant van de stad, maar 
in de eigen buurt. De trajectconsultants en coaches van 
Werk aan de wijk ontwerpen reintegratietrajecten die 
aansluiten bij de wensen en de mogelijkheden van werk
zoekenden. Zo’n traject kan bestaan uit scholing op maat, 
een stage in de buurt, begeleiding bij werk, versterking van 
communicatieve en sociale vaardigheden en begeleiding 
bij sollicitaties. De deelnemers ontdekken hun sterke 
punten en verwerven nieuwe vakkennis en werkervaring. 
Na enige tijd kunnen zij doorstromen naar de nieuwe 
diensen en bestaande banen. Een deel van de reintegratie
deelnemers kan bij ons doorstromen naar een betaalde 
baan. Zij komen als medewerker dienstverlening bij Werk 
aan de wijk op de loonlijst te staan.

HOE WERKT HET PROJECT?

Werk aan de wijk huist in zogenaamde inloophuizen in 
Hoge Vucht en in Linie. Dit zijn locaties waar allerlei 
informatie op het terrein van wonen, zorg, welzijn en de 
toekomstplannen voor de wijk aanwezig is. Iedereen kan 
er zo binnenlopen. Het zijn de uitvalsbases van de mede
werkers in de dienstverlening. Hier werken ook onze traject
consultants. Zij begeleiden de reintegratiedeelnemers, 
doen intakegesprekken en onderhouden contacten met 
bedrijven en instellingen. Het werk wordt dagelijks 
ingedeeld door de jobcoaches van Werk aan de wijk. 
Na het werkoverleg gaan de medewerkers op pad. Als 
dat nodig is, wordt er gezorgd voor begeleiding op de 
werkplek. 
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BEVEILIGINGSSERVICE

De medewerkers van de beveiligingsservice zien erop toe 
dat zich geen onregelmatigheden voordoen. Bijvoorbeeld 
bij instellingen, op bouwplaatsen of semiopenbare 
terreinen. De beveiligingsservice wordt vaak ingeschakeld 
door bedrijven en instellingen.

gesteund door de 
Europese Unie

BUURTSERVICE

De buurtservice draagt bij aan de leefbaarheid in de 
buurt door op allerlei plekken zichtbaar aanwezig, en
aanspreekbaar te zijn, en bewoners te ondersteunen bij 
activiteiten.

KLUSSENDIENST

Deze dienst doet allerlei klussen in 
en om het huis: het aansluiten en 
instellen van televisie, geluids
apparatuur en computer, schilderen 
en behangen, buitenschilderwerk en 
kleine reparaties in en aan het huis.

TUINDIENST

De medewerkers van de tuindienst 
doen onderhoud van de tuin zoals 
grasmaaien, onkruid wieden, de heg 
knippen en onderhoud van semi
openbaar groen bij gebouwen van 
bedrijven en instellingen.

WOONZORGDIENST

Boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen 
en strijken, huis dieren verzorgen, administratie, 
mantelzorg, begeleiding bij artsenbezoek of 
deelname aan sociale activiteiten.

VERHUISDIENST

Veel bewoners in Breda Noordoost 
moeten vanwege de stedelijke 
vernieuwing verhuizen. De verhuis
dienst kan daarbij helpen. We hebben 
inpakmateriaal, een verhuisbus, 
tijdelijke opslagruimte en mensen 
om te sjouwen op de dag van de 
verhuizing. 

SCHOONMAAKDIENST

Het schoonhouden van huis, kantoor of praktijkruimte: 
dagelijks onderhoud zoals bureaus en sanitair schoon
maken en stofzuigen, wekelijks onderhoud zoals 
strijken en ramen lappen, voor en najaarschoonmaak 
en een malige klussen zoals het opruimen van de schuur 
of de zolder.

Werk aan de wijk

DE DIENSTEN VAN WERK AAN DE WIJK
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Omiro Mauricia zetelt in een leuk 
kantoortje van WonenBreburg aan 
de Wensel Cobergherstraat in de wijk 
GeerenNoord. Het kantoortje is 
ondergebracht in twee garageboxen, 
die bij elkaar zijn gevoegd. Van hier
uit doet hij zijn werk als huismeester 
van acht flats met zo’n 320 woningen 
en 200 laagbouw woningen. Omiro 
heeft van huis uit een opgewekt 
karakter en staat positief in het leven. 
Toch heeft hij ook de nodige tegen
slag gekend, waarover hij terug
houdend vertelt. 

Omiro ‘Een groot deel van mijn 
leven, zo’n 30 jaar, heb ik mij ingezet 
voor de zorg van psychiatrische 
patiënten. Door onenigheid met 
de werkgever ben ik mijn baan 
kwijt geraakt en uiteindelijk belandde 
ik bij de sociale dienst. Door allerlei 
verwikkelingen heb ik zelfs twee jaar 
geen inkomen gehad. Nou, ik zal je 
zeggen dat valt echt niet mee. Een 
reintegratiebureau heeft voor mij 
bemiddeld zodat ik stage kon lopen 
bij Singelveste als assistenthuismees
ter. Tijdens die stageperiode heb ik 
Albert Bart leren kennen, de buurt
servicemedewerker van Werk aan 
de wijk. Het klikte meteen en na 
een tijdje vroeg Albert aan mij of ik 
zin had om bij Werk aan de wijk te 
komen werken. Nou dat leek mij wel 
wat.‘  

In juni 2006 is Omiro het team van 
Werk aan de wijk komen versterken 
als buurtservicemedewerker. ‘Samen 
met Albert Bart was ik de oren en 
ogen van de wijken Wisselaar, Geeren
Noord en GeerenZuid. Door zichtbaar 
aanwezig te zijn werkten wij aan de 
leefbaarheid van die wijken. Uit de 
reacties van de bewoners merkten 
wij wel hoe belangrijk dat gevonden 
werd. De meeste mensen waren 
tevreden over onze inzet. Ik heb het 
goed naar mijn zin gehad, maar 
toen er een kans kwam om door te 
stromen naar een vaste baan, heb ik 
die met beide handen gegrepen.’  

Bij WonenBreburg kwam een functie 
vrij als huismeester voor de woningen 
in de Wensel Cobergherstraat. 
Een straat waarvan bekend is dat er 
overwegend allochtonen wonen, 
allemaal met hun eigen achtergrond, 
gewoonten en culturen. Omiro, ‘Ik 
dacht meteen, als er iemand geknipt 
is voor die functie dan ben ik het wel. 
Ik heb dan ook gesolliciteerd en ik 
ben aangenomen. Ik ben vast van 
plan van de Wensel Cobergherstraat 
een prettige straat te maken.’ >> 

Omiro R.M. Mauricia Ik sta voor mijn werk
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Omiro is er van overtuigd dat zijn 
missie gaat lukken. 
‘Ik heb een gemakkelijke omgang 
met mensen en een diepe mensen
kennis. De opleiding van vroeger 
komt in dit werk goed van pas. Als 
iets mij niet bevalt, dan stap ik erop 
af om erover te praten. Ik hou van 
een uitdaging en ik wil resultaat zien. 
Het gaat mij erom de leefbaarheid 
voor alle bewoners te verbeteren. 
Ik wijs de bewoners erop dat de leef
omgeving ook belangrijk is. Ik vind 
dat je samen moet leven en niet alleen 
maar voor jezelf. Dat breng ik over op 
mijn medemens. Gelukkig kan ik dat 
doen, want ik weet van mezelf dat ik 
uitstraling  heb. Ik sta voor mijn werk 
en dat komt in deze functie goed 
van pas. Daarbij hoort ook dat ik de 
kleine onderhoudsklussen doe, die 
meteen gedaan kunnen worden.’   
  

>     Omiro R.M. Mauricia  Ik sta voor mijn werk

Na de gebruikelijke inwerkperiode 
heeft WonenBreburg Omiro in vaste 
dienst genomen. Daarmee heeft hij 
met een beetje pijn in het hart 
afscheid genomen van Werk aan de 
wijk. ‘Eigenlijk is het gegaan zoals de 
bedoeling is van het project Werk aan 
de wijk’, analyseert Omiro. ‘Ik heb 
daar veel opgestoken waar ik in 
mijn huidige werk ook wat aan heb. 
Als buurtservicemedewerker sprak ik 
mensen aan op hun gedrag en in een 
gesprek legde ik dan uit hoe het ook 
anders kan. Ik probeerde de burgers 
verantwoordelijk te maken én te 
houden voor wat er in hun eigen 
omgeving speelt. Mijn bemoeienis 
hield toen op bij de voordeur. In mijn 
huidige functie mag ik nog een stap 
verder gaan. Als het moet stap ik over 
de drempel en spreek ik de mensen 
in huis op hun gedrag aan.’  
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Af en toe zie je in het verkeer vracht
wagens en bestelbusjes met achterop 
het opschrift ‘Op weg naar een 
tevreden klant’. Zo mijmerend in de 
auto, vraag je je dan af ‘hoe weet die 
mevrouw of mijnheer achter het stuur 
dat nou zo zeker’. Als je de televisie 
en de krant mag geloven zijn er toch 
ook nog wel veel ontevreden klanten. 
Nu ben ik zelf op weg naar mevrouw 
Netty Verdult, klant van Werk aan 
de wijk. Ik ben benieuwd wat zij te 
vertellen heeft. Netty is in juni 2007 
verhuisd vanuit Linie naar een aan
leunwoning bij het verzorgingshuis 
Ruitersbos. Al vrij snel na binnen
komst kreeg ik te horen, ‘Ik ben een 
tevreden klant van Werk aan de wijk’. 

Netty steekt meteen van wal om 
het mij uit te leggen: ‘De mannen 
van Werk aan de wijk hebben mijn 
verhuizing fantastisch geregeld en 
uit gevoerd. Ik heb 36 jaar met veel 
plezier in de Lachapellestraat 
gewoond, in de wijk Linie. Sinds juni 
woon ik hier in een aanleunwoning. 
Daar moest ik wel even aan wennen 
hoor. Ik woon vijf hoog. De eerste keer 
dat ik op het balkon stond, werd ik 
er een beetje duizelig van. Inmiddels 
ben ik er aan gewend geraakt.’ 

Alhoewel Netty nog redelijk jong is, 
wilde zij toch graag naar een aan
leunwoning. ‘Ik ben een beetje aan 
het sukkelen met mijn gezondheid’, 
vertelt zij, ‘voor de zekerheid wilde
 ik graag hier naar toe, voor als er 
wat gebeurt. Bovendien was mijn 
eigen omgeving in de Lachapelle
straat, niet meer zoals het vroeger 
was. Om mij heen ging een aantal 
buren snel achter elkaar dood. Ik 
moet maar eens wegwezen dacht ik.’ 

Netty was al vertrouwd met Ruitersbos. 
‘Ik maakte al twee dagen per week 
gebruik van de dagopvang, op 
medische indicatie. Met de uitstapjes 
ging ik ook graag mee. Alleen de 
laatste keer ging dat niet omdat ik 
in huis gevallen ben. Ik heb er een 
gekneusde pols en pijnlijke knie aan 
overgehouden. Foto’s in het zieken
huis moeten uitwijzen wat er aan 
de hand is. Gelukkig heb ik hulp van 
familie en vrienden. Die zorgen voor 
de boodschappen.’     

Netty is geboren en getogen in Breda. 
Zij heeft het hier vreselijk naar haar 
zin. ‘Ik wil niet meer weg uit Breda, 
ik heb een heerlijke tijd gehad. Ik ben 
op 16 jarige leeftijd begonnen bij de 
bank van Mierlo in de Tolbrugstraat 
en na 44 jaar geëindigd bij de 
ABNAmro op het Chasséveld. Door 
cursussen te volgen heb ik mijzelf 
opgewerkt. Ik heb heel lang auto 
gereden en had een stacaravan in 
Zeeland. Ik was nooit alleen, want 
vrienden en kennissen wilden graag 
mee naar zee. Alleen trouwen is er 
niet van gekomen.’ 

Voordat zij haar intrek kon nemen 
in de nieuwe woning, heeft de 
klussendienst van Werk aan de wijk 
flink wat werk verzet. 
Netty, ‘Het behang is eraf gehaald 
en de vloer bedekking is verwijderd. 
De woning is schoon gemaakt, 
er is behangen, geschilderd en er 
is nieuwe vloer bedekking gelegd. 
Er is gewoon een lekker fris eigen 
huisje voor mij gemaakt. De mannen 
hebben goed werk geleverd. Ik ben 
prima tevreden.’    

Ik ben een tevreden klantNetty Verdult
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KINDERZIEKTES

Toen puntje bij paaltje kwam, en er vanuit Samissie 
daadwerkelijk diensten werden aangeboden, ontstond er 
ook weerstand. Instellingen en bedrijven zagen de dienst
verlening als een oneerlijke vorm van concurrentie. Het 
duurde even voordat het aan iedereen duidelijk was, dat 
het hier gaat om aanvullende dienstverlening. Er worden 
bijvoorbeeld geen verrichtingen gedaan die vallen onder 
de noemer ‘geïndiceerde zorg’. En het werd ondernemers 
duidelijk dat er geen sprake was van concurrentie, maar 
van een winwinsituatie: zij kunnen zelf ook gebruik 
maken van de diensten die het project levert. Bovendien 
kunnen de medewerkers op termijn wellicht uitgroeien 
tot gemotiveerde en goed voor bereide werknemers. 
De drie Bredase corporaties hebben daarbij een baan
brekende rol gespeeld door vanaf het begin diensten 
af te nemen en medewerkers te ondersteunen. Ook de 
betrokken wethouder Sociale Zaken, Arbeidsmarkt & 
Welzijn heeft vanaf het begin alle partijen voorgehouden 
dat het belangrijk is dit project een kans te geven.
Nog zo’n kinderziekte was de bewaking van de kwaliteit 
van het werk en van de medewerkers. In principe kan 
iedereen aan het project deelnemen. Ook (en misschien 
wel juist) mensen die zich moeilijk aan de georganiseerde 
samenleving kunnen aanpassen. Maar dat brengt ook 
risico’s met zich mee, al was het alleen maar voor het 
imago van het project. Daarom is er al snel gezorgd voor 
extra begeleiding en toezicht op de uitvoering van het 
werk. Wanneer dat nodig is, wordt er gezorgd voor een 
goed netwerk om mensen te helpen zich aan te passen 
aan de eisen die het werk stelt.

GROEI NAAR VOLWASSENHEID

Het Samissieproject is in mei 2006 geformaliseerd met 
de oprichting van de stichting Werk aan de wijk. Waar 
Samissie tijdelijk is, tot 31 december 2007, is de stichting 
voor onbepaalde tijd opgericht. En waar Samissie een 
samenwerkingsproject is, is Werk aan de wijk een rechts
persoonlijkheid. Dat is van belang om op een heldere 
manier allerlei contracten te kunnen sluiten. Bijvoorbeeld 
met de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken voor het 
aanbieden van reintegratietrajecten. De stichting sluit 
ook contracten met woningcorporaties, de gemeente, 
zorginstellingen en anderen voor het leveren van diensten. 
Met afnemers van de dienst verlening sluit Werk aan 
de wijk feitelijk contracten via de verkoop van diensten
cheques. In die zin kent Werk aan de wijk een volstrekt 
zakelijke aanpak.

De stichting Werk aan de wijk heeft een bestuur ‘op 
afstand’. Dat bestuur wordt op voordracht van de zes 
samenwerkende partners (de gemeente, de corporaties 
en de zorginstellingen) gekozen, ook al zitten de leden er 
op persoonlijke titel. De stichting heeft verder auto nome 
verantwoordelijkheden voor de begroting, de organisatie 
en het personeelsbeleid. De projectorganisatie bestaat 
uit circa tien mensen die verantwoordelijk zijn voor het 
reintegratiewerk, de dienstverlening en de communicatie. 
De medewerkers die de diensten leveren, staan bij de 
stichting op de loonlijst. De inkomsten van de stichting 
bestaan uit de verkoop van diensten aan particulieren, 
bedrijven en instellingen en uit de vergoeding van de 
gemeentelijke afdeling Sociale Zaken voor opzet en 
begeleiding van reintegratietrajecten. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van loonkosten subsidies voor het in 
dienst nemen van langdurig werk lozen. De ontwikkelings
kosten en de aanloopverliezen zijn gecompenseerd met 
Europese subsidie.

In het kader van de herstructurering Breda Noordoost 
kwamen allerlei plannen, projecten en partijen bij elkaar. 
We constateerden dat veel bewoners aan de slag wilden 
maar een duwtje in de goede richting nodig hadden in 
de vorm van een laagdrempelig initiatief in de wijk zelf. 
Zo ontstond het idee een nieuwe organisatie op te zetten 
om dienstverlening in de wijk en re-integratie met elkaar 
te verbinden. Die nieuwe organisatie kreeg stap voor stap 
vorm. Het project is feitelijk in 2005 van start gegaan en 
de Stichting Werk aan de wijk, in zijn huidige vorm, is in 
2006 opgericht.

DE CONCEPTIE

De partners van Samenwerken aan Leefbaarheid, de 
corporaties, bewoners, zorginstellingen en gemeente 
Breda maakten zich sterk voor een vernieuwende aanpak 
van de stedelijke vernieuwing in Noordoost. 
Zo werden allerlei projecten gelanceerd. Bijvoorbeeld het 
project Lusten & Lasten waarin wijkbewoners een budget 
krijgen om naar eigen inzicht te besteden aan leefbaarheid 
van de wijk. Of de Woonzorgwelzijnswijk, een initiatief om 
de woonomgeving aan de wensen en behoeften van groot 
en klein aan te passen. Of het project Samen aan de Slag 
om buurtbewoners te werven en op te leiden voor werk 
in de zorg. 

De samenwerkende partijen waren overtuigd: wijkver
nieuwing kan niet ophouden met vernieuwing van de 
woningen en de openbare ruimte. Tegelijk met de stenen 
moeten de bewoners minstens evenveel aandacht krijgen. 
Er was ook een duidelijk gevoel van urgentie: er moet nú 
iets gebeuren om Breda Noordoost voor de toekomst te 
versterken. Er zijn teveel bewoners die er niet in slagen om 
op eigen kracht vooruit te komen. Zij moeten een duwtje 
in de rug krijgen. Tegelijk moet individueel vooruitkomen 
worden gekoppeld aan vooruitkomen van de buurt als 
geheel. 

De zes partijen waren bereid om daarin te investeren. 
Ze waren bereid om dat samen te doen en om daar 
nieuwe wegen voor te zoeken, met alle risico’s van dien. 

DE GEBOORTE

De partners zochten naar een aanpak om bewoners vooruit 
te helpen op het terrein van werk, rondom wonen, zorg, 
welzijn en dienstverlening in Breda Noordoost. Hiermee 
werd ook een verbinding gelegd tussen de nieuwe wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de wet Werk en Bijstand 
en de activiteiten van bewoners, gemeente, zorginstellin
gen en corporaties in het kader van de stedelijke 
vernieuwing. Het moest een laagdrempelige aanpak zijn, 
dicht bij de mensen waar het in eerste instantie om gaat. 
Want dan zou het mogelijk zijn om mensen die veel tijd 
beschikbaar hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen baan 
hebben, te koppelen aan mensen die behoefte hebben 
aan bepaalde vormen van dienstverlening. De sleutels 
waren samenwerking tussen bewoners, bedrijven en 
instellingen, zoeken naar meerwaarde in dienstverlening 
en afstemming tussen vraag en aanbod. Dat waren de 
basisvoorwaarden waaraan voldaan moest worden om 
mensen te helpen opnieuw een plek op de arbeidsmarkt 
te vinden. En zo is het Samissieproject bedacht. Als doel 
werd gesteld om vanuit een samenwerkingsmodel op 
het schaalniveau van de wijk een aanbod van diensten te 
ontwikkelen dat de leefbaarheid en de sociale structuur 
van de wijk ten goede komt, en werkzoekenden relevant 
en aantrekkelijk werk biedt. De gemeente Breda heeft 
namens de samenwerkende partners het Samissieproject 
in 2004 aangemeld voor Europese subsidie (ESFEQUAL).
In 2005 werd de initiële aanvraag goedgekeurd, waarna 
een vervolgaanvraag met een projectbegroting is 
ingediend. Op 1 april 2005 ging het project van start.

Werk aan de wijk

STAP VOOR STAP GROEIEN
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OP EIGEN BENEN VERDER

In een paar jaar tijd heeft Werk aan de wijk een duidelijke, 
en niet meer weg te denken positie in Breda Noordoost 
verworven. Het is niet zomaar een dienstverlener, maar 
het is een bedrijf van en voor bewoners. Werk aan de wijk 
staat middenin de samenleving en biedt daardoor volop 
kansen om individuele bewoners én de wijk in sociaal 
en economisch opzicht vooruit te helpen. In januari 2008 
loopt de termijn van de Europese subsidie af en valt 
een belangrijke inkomstenbron weg. Daarom is in 2006 
een bedrijfsplan gemaakt dat aanstuurt op zelfstandige 
voortzetting. Dat is haalbaar omdat de productie steeds 
efficiënter verloopt. In het bedrijfsplan is het aantal uren 
dienstverlening begroot op 27.500 per jaar en het jaarlijkse 
aantal reintegratiedeelnemers op 50. Met die cijfers is een 
kostendekkende exploitatie mogelijk terwijl de diensten 
nog steeds tegen e10, per uur worden aangeboden. 
Kwalitatief heeft de aanpak zich al ruimschoots bewezen, 
maar ook met de kwantitatieve resultaten gaat het de 
goede kant op. Op grond daarvan hebben de samen
werkende partners in juni 2007 besloten dat Werk aan de 
wijk blijft bestaan, ook zonder Europese subsidie.
Tegelijk wordt gekeken of het model ook in andere delen 
van Breda kan worden toegepast, bijvoorbeeld in Heuvel, 
Brabantpark en delen van Haagse Beemden. Met een 
sub sidie van de gemeente Breda uit het Fonds Maat schap
pelijke Ontwikkeling wordt onderzocht of deze uitbreiding 
van het project er kan komen.

DE DIENSTENCHEQUE

Om de diensten laagdrempelig en voor iedereen toe
gankelijk aan te bieden, is door Werk aan de wijk de 
zogenoemde dienstencheque geïntroduceerd. Die cheque 
is een eenvoudig betaalmiddel waarmee bewoners en 
instellingen een uur dienstverlening inkopen. De cheque 
kost e10,. Houders van de BredaPas krijgen korting en 
betalen e6, per cheque. Met de dienstencheque wordt 
voorkomen dat medewerkers met teveel contant geld 
over straat moeten gaan. Ook is hierdoor geen wisselgeld 
nodig. De dienstencheque is verkrijgbaar op vijf adressen 
in Breda Noordoost. Alle diensten worden met de 
dienstencheque afgerekend. Of het nu gaat om klussen 
in en rondom het huis, ondersteuning bij verhuizing of 
bij woonzorgdiensten. Na afloop van de dienstverlening 
rekent de klant af met de medewerker die de dienst heeft 
uitgevoerd. De bestede tijd wordt afgerond op hele uren. 
Op de achterkant van de dienstencheque tekent de klant 
voor de juiste uitvoering van de dienstverlening.
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Semsettin werkt vanaf februari 2005 
bij Werk aan de wijk. Hij heeft het 
naar zijn zin en vindt het leuk om 
afwisselend werk te doen. ‘Ik werk 
met fijne collega’s en de werk
omstandigheden zijn goed’, vertelt 
Semsettin. ‘In het verleden heb ik als 
conciërge bij een stichting in Breda 
gewerkt. Toen de stichting ophield 
te bestaan, hield mijn baan ook op. 
Omdat ik het liefst zelfstandig werk, 
heb ik een autopoetsbedrijf in Beek 
en Donk overgenomen. Dat was hard 
werken, maar dat vind ik niet erg. 
Het heen en weer reizen van en naar 
Breda werd me teveel. Uiteindelijk 
ben ik noodgedwongen gestopt en 
heb ik de zaak aan iemand anders 
overgedaan.’ 

Semsettin viel in een gat en bleef 
meer dan een jaar werkloos. ‘Het 
thuis zitten viel me zwaar’, verzucht 
hij. ‘Ik was dolblij dat ik bij Werk aan 
de wijk aan de slag kon. 
De eerste maanden werkte ik bij de 
verhuisdienst. Ik heb stage gelopen 
bij het verhuisbedrijf Stoof. Met wat 
ik daar geleerd heb, kon ik worden 
ingezet om verhuisklussen te doen. 
Maar omdat ik van afwisseling hou, 
ging ik ook voor de schoonmaak en 
klussendienst werken. Daarvoor heb 
ik verschillende cursussen gevolgd, 
zoals elektriciteit, timmeren en 
schilderen. Het werk bestaat bijvoor
beeld uit woningen opknappen en 
tuinen op orde brengen. Het fijne 
van dat werk is, dat je in contact 
komt met andere mensen. Mensen 
blij en tevreden maken, maakt mij
zelf ook blij.’      

Semsettin is chauffeur op de kleine 
klussenbus. Op de zijkant van de bus 
is de naam van Werk aan de wijk 
niet te missen.’Uit de reacties merk 
ik dat de bewoners in de wijk het 
project inmiddels wel kennen, dat 
valt gewoon op’, vertelt hij. ‘Ik word 
af en toe in mijn eigen wijk ook 
herkend als werknemer van Werk aan 
de wijk. ‘Voor de toekomst doe ik 
m’n best om werk in vaste dienst te 
vinden, bijvoorbeeld als huismeester of 
een andere functie. Ook als conciërge 
wil ik nog wel aan de slag. Maar het 
liefste zou ik weer een eigen bedrijf 
beginnen, een auto reparatie werk
plaats hier in Breda. In mijn vrije tijd 
ben ik altijd aan het sleutelen. Het 
onderhoud van mijn eigen auto doe 
ik zelf. Een bedrijf starten kost veel 
geld, dat heb ik niet. Ik hoop dat er 
subsidie is om een eigen bedrijf te 
kunnen starten en dat ik daarvoor 
in aanmerking kom.’ 

Voorzichtig brengt Semsettin naar 
voren dat hij merkt dat er nogal eens 
een vooroordeel bestaat tegenover 
buitenlanders. Zelf steunt hij de
integratie. ‘Er zijn verschillende 
culturen waar je mee werkt. Door 
met elkaar te werken, leer je elkaar 
beter kennen. Zo werkt het ook bij de 
klant. Eerst is er een zekere aarzeling, 
maar als het werk gedaan is zijn de 
mensen aardig en tevreden en telt 
de afkomst niet. Het gaat toch om 
de mens en hoe je bent met elkaar. 
Wij maken ook wel mee dat de 
mensen zo tevreden zijn met wat wij 
hebben gedaan, dat wij als dank een 
bloemetje of taart krijgen. Dat geeft 
een goed gevoel. Dat je dankbaar 
werk doet, waar de mensen blij mee 
zijn en wat aan hebben.’   

Semsettin TanIn contact komen met andere mensen
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Ik heb een afspraak met mevrouw 
Thea van Dijk. In het Inloopcentrum 
Noordoost aan de Antwerpenstraat 
praten we over vrijwilligerswerk en 
Werk aan de wijk. Zij heeft veel 
ervaring met vrijwilligerswerk. ‘Het 
is goed dat Werk aan de wijk naast 
betaalde krachten, ook vrijwilligers 
de mogelijkheid geeft de handen uit 
de mouwen te steken. Ik weet uit 
ervaring wat het is om te helpen 
het leven van andere bewoners wat 
aangenamer en makkelijker te maken. 
Via Werk aan de wijk kunnen 
bewoners andere bewoners helpen 
bij de dagelijkse bezigheden zoals 
bijvoorbeeld bij het bereiden van 
maaltijden, boodschappen doen, het 
wassen en strijken, het verzorgen van 
de huisdieren en meegaan naar arts 
of ziekenhuis. Op die manier kom je 
met elkaar in contact en daar wordt 
je rijker van, dat is mijn ervaring’ 
vertelt Thea. ‘Je leert andere mensen 
kennen en je netwerk wordt groter. 
Je bouwt mee aan de saamhorigheid 
en de leefbaarheid van de wijk. Dat 
geeft veel voldoening.’ 

Zij woont al 43 jaar in Hoge Vucht, 
‘in volle tevredenheid hoor’, zegt 
zij lachend. ‘Wij waren de eerste 
bewoners van Biesdonk en hebben de 
wijk zien opbouwen. Eigenlijk kom ik 
uit Rotterdam, maar toen ik mijn man 
leerde kennen, zo net na de oorlog 
was er geen huis in Rotterdam te 
krijgen. Zeker niet voor een jong stel 
en al helemaal niet voor een zeeman. 
Die had een adres ergens op zee, 
maar niet aan de wal. Ook al had je 
een gezin. Dat is nu niet meer voor te 
stellen. Dus kwamen we eerst via via 
in Hellevoetsluis terecht en later in 
Hoogvliet. 

Thea van DijkJe wordt er zoveel rijker van  
Toen hoorden wij enthousiaste ver
halen over mooie nieuwbouwhuizen 
in Breda. We zijn gaan kijken en heb
ben een huis gekocht. Met de bouw 
moesten ze overigens nog beginnen.’  

Als echtgenote van een kapitein op 
de grote vaart heeft Thea veel van 
de wereld gezien, maar is zij ook veel 
alleen geweest. ‘Mijn man kwam uit 
een gezin van varenden, dus ik wist 
hoe het zou gaan. Ik kan goed tegen 
het alleen zijn, dat scheelt enorm. 
Dat heb ik van kinds af aan gehad. 
Van alleen zijn wordt je flink. In 
Breda heb ik de vereniging van zee
mansvrouwen opgericht. Eenmaal 
per maand kwamen we bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen, elkaar 
steun te geven en natuurlijk ook voor 
de gezelligheid. Toen de pastoor door 
had dat ik vaak alleen was, vroeg 
hij of ik op bezoek wilde gaan bij 
de nieuwkomers in de eigen wijk. 
Dat heb ik met veel plezier gedaan.’ 

‘Later ben ik in contact gekomen met 
een jonge weduwe en dat bracht mij 
op het idee om een rouw verwerkings
groep in het leven te roepen. Ik heb 
cursussen gevolgd om dat verant
woord op te zetten. Na 25 jaar ben 
ik gestopt met de begeleiding van 
groepen. Individuele rouwverwerking 
doe ik nog wel. Dat is best zwaar 
hoor.’    

Vijf jaar geleden is zij voor haar inzet 
beloond met een lintje. ‘Dat was echt 
een verrassing hoor, dat kwam vol
komen onverwacht. Anderen hebben 
mij daarvoor opgegeven en daar niets 
van verteld. Mijn man heeft mij met 
een smoesje mee uit genomen en 
voor ik er erg in had stond ik in het 
middelpunt van de belangstelling.’  

Door al het vrijwilligerswerk van al 
die jaren is Thea een bekende per
soonlijkheid in de wijk. Zij kent heel 
veel mensen. ‘Ik ben benaderd door 
Marga Peters, jobcoach van Werk 
aan de wijk. Marga was op zoek naar 
mensen die supervisie konden geven. 
Bijvoorbeeld een gepensioneerde 
schilder die zijn vak kon overbrengen 
op deelnemers van Werk aan de wijk 
of een oudleraar van de tuinbouw
school die uitleg geeft over het tuin
onderhoud. Gelukkig kon ik haar 
helpen, want ik vind Werk aan de 
wijk een prima initiatief. Mensen 
helpen mensen. Dat spreekt mij aan. 
Ik heb mijn hele leven niet anders 
gedaan. Zo werd ik als het ware ook 
nog adviseur vrijwilliger bij Werk aan 
de wijk.’  
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Yolanda van Dijk en Dirk Vuyk

De opzet van Werk aan de wijk is om mensen vooruit te 
helpen, werk te bieden en kansen te geven. Yolanda van 
Dijk en Dirk Vuyk zitten beiden te glunderen. Zij zijn over
duidelijk gelukkig met elkaar en met Werk aan de wijk. 
Meer dan een jaar geleden ontmoette ik hen voor het 
eerst om hen te vragen naar hun nog prille ervaringen. 
Provisorisch zaten we in de kale tuin van het huis waarin 
zij druk aan het werk waren. Zij zagen er allebei moe uit 
van het zware werk, maar vertelden vol vuur hoe fijn het 
was om te doen. Nu een jaar later zijn zij een stuk meer 
ontspannen en zien zij er gelukkig uit.

Dirk: ‘Het gaat goed met ons, wij zijn hartstikke tevreden. 
Wij kijken terug op een fijne tijd bij ‘Samen aan de slag’, 
de voorloper van Werk aan de wijk. Wij zijn van de eerste 
lichting en vanaf het begin erbij betrokken. Wij hebben 
de zaak zien groeien. Nu na een jaar al zijn we allebei 
doorgestroomd naar een andere baan. Goed hè.’ Dirk en 
Yolanda hebben elkaar leren kennen op het werk. Zelf zijn 
ze ook gegroeid en zelfbewuster geworden én ze hebben 
elkaar gevonden. Ze wonen nu heel gelukkig samen met 
de kinderen.

Yolanda: ‘In de opbouwfase was er veel saamhorigheid. 
We wisten nog niet zo goed hoe het allemaal aangepakt 
moest worden. We hebben een fijne tijd gehad bij wat nu 
de klussendienst en verhuisdienst heet. In het begin was er 
weinig en moest je nogal eens improviseren. Het gebeurde 
wel dat tijdens het werk ineens de verf of het schuurpapier 
op was, of dat het juiste gereedschap ontbrak. Dan stapte 
je gewoon op de fiets om boodschappen te doen. Nu is 
het allemaal veel professioneler.’  

Uiteraard zijn we heel nieuwsgierig naar de nieuwe baan 
die zij allebei inmiddels hebben, maar Dirk doet daar eerst 
nog een beetje geheimzinnig over. Hij vertelt op zachte 
toon, ‘Ik werk in een mooie, bekende en geliefde buurt in 
Breda.... in het Ginneken. (Hij moet er zelf om grinneken). 
Sinds mei 2007 ben ik huismeester in Zorgcentrum ‘Huize 
De Werve’. Het is precies wat ik graag wilde, werken voor 
en met ouderen. 

7

Wij zijn gelukkig 
’s Ochtends begin ik met de kranten rond te brengen, de 
meubeltjes in de tuinzaal op hun plaats te zetten en de 
kerk in orde te maken. Ik hou ook de tuin bij en de gangen 
schoon. Kort gezegd zorg ik ervoor dat gewoon alles 
lekker loopt en dat de ouderen het naar hun zin hebben.’      

Al die tijd dat Dirk vertelt zit Yolanda enthousiast mee te 
knikken. Zij is duidelijk heel blij dat hij het zo naar z’n zin 
heeft. Yolanda: ‘Ja, dat klopt, ik ben gelukkig, want we 
hebben het allebei getroffen met onze nieuwe baan. 
Ik ben vanuit Werk aan de wijk sinds juni als zorgassistent 
gedetacheerd bij de GGZ Regio Breda. Voor de opleiding 
woon zorg serviceverlener ga ik ook nog één dag in de 
week naar school bij het ROC in Breda. Ik ben vast van 
plan om de opleiding eind van het jaar af te ronden. Dat 
geeft de mogelijkheid om in vaste dienst te komen. Ik heb 
het zo naar mijn zin en ik zit zo op mijn plek dat ik niets 
liever wil dan dat.’ 

Aan het slot willen Dirk en Yolanda toch graag nog even 
kwijt dat zij blij zijn met Werk aan de wijk. ‘Wij hebben er 
kansen door gekregen en die hebben wij door opleiding 
en werk met beide handen aangepakt. Wij zijn er gelukkig 
door geworden en dat wensen wij iedereen toe’     

26



Zabiullah en Nahid Paiman treffen we in het Inloopcentrum 
Noordoost aan de Antwerpenstraat. Een leuk en jong stel 
dat open in het leven staat, maar samen al heel wat heeft 
meegemaakt. Gaandeweg het gesprek wordt dat lang
zaam duidelijk. Zij hebben noodgedwongen hunvaderland 
Afghanistan verlaten. Na diverse omzwervingen zijn zij 
zeven jaar geleden als politiek vluchteling met hun kinderen 
en de moeder van Zabiullah in Nederland terecht gekomen. 
Beiden doen via Werk aan de wijk werkervaring op om 
zo hun dromen te verwezenlijken: een vaste baan voor 
Zabiullah als sociaalcultureel werker of opbouw werker. 
Voor Nahid een functie als leidster in de kinder opvang.

Zabiullah vertelt met enige schroom over de opvang in 
Nederland na hun vlucht uit Afghanistan. ‘De eerste twee 
jaar zijn wij opgevangen in het asielzoekerscentrum op 
Terschelling. In het begin waren wij natuurlijk blij, maar 
op den duur viel het zwaar. We mochten niet werken of 
studeren, alleen maar afwachten wat “zij” over ons zouden 
beslissen. Nou, ik kan je verzekeren, dan duurt wachten 
wel heel lang. In mijn eigen land heb ik taal en letterkunde 
gestudeerd en na de studie les gegeven. Ik heb romans 
en korte verhalen geschreven en die zijn in mijn eigen 
Dari taal in boekvorm uitgegeven. Nahid en ik wilden niets 
liever dan aan de slag.’ Nahid kan dit alleen maar beamen 
en valt Zabiullah dan ook bij. 

‘Ik heb in Afghanistan de opleiding voor kinderverzorgster 
met succes afgerond en drie jaar in de kinder opvang 
gewerkt. Mijn Afghaanse diploma staat op gelijk niveau 
als het Nederlandse Mbo diploma. Dat is erkend. Daarom 
hoopte ik in Nederland na een tijdje ook de kans te krijgen 
om met kinderen te kunnen werken. Maar helaas in de 
praktijk werkt het zo niet.’ 

Na twee jaar werden Zabiullah en Nahid met hun drie 
kinderen en zijn moeder officieel toegelaten in ons land. 
Dat was een enorme opluchting voor het gezin, want nu 
konden zij vooruit kijken. Zij kregen een huis in Helmond 
en ondersteuning van de sociale dienst om een opleiding 
te volgen en een taalcursus te doen. >>

Zabiullah en Nahid PaimanKansen moet je grijpen
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Nahid werkt nu via Werk aan de wijk als afdelingsassistent 
bij de bejaardenverzorging in Vuchterhage. Maar zodra 
Werk aan de wijk begint met een opleiding kinderopvang, 
staat zij vooraan om zich aan te melden. Want ook zij 
heeft een droom en dat is werken als leidster in de kinder
opvang. Als er kansen zijn en het meezit wil zij ook wel 
hogerop.

Op de valreep meldt Zabiullah nog ergens anders van 
te dromen: ‘Mijn hobbydroom is dat mijn boeken die in 
Afghanistan zijn uitgegeven, ook eens in de Nederlandse 
vertaling in de boekwinkel zullen liggen. Ik heb al een 
gedicht gemaakt in de Nederlandse taal, met als titel 
‘Verlies’, de persoonlijke belevenis van een vluchteling. 
Bij mijn afstuderen heb ik het gedicht voorgedragen en 
het werd doodstil in de zaal. Het zit diep van binnen in 
mij. Toch ben ik vast van plan om mijn dromen in Nederland 
te realiseren.’    

>  Zabiullah en Nahid Paiman  Kansen moet je grijpen

Zabiullah: ‘Ik heb bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven 
de Sociale Academie met succes doorlopen en Nahid heeft 
de taalcursus gedaan en afgesloten met het Staatsexamen. 
Tussendoor zijn we ook nog naar Breda verhuisd via een 
woningruil. Mijn zuster woonde daar al en wij kwamen 
geregeld op bezoek. Nu wonen we dichter bij elkaar en 
kan mijn moeder makkelijker naar mijn zuster, wanneer 
zij dat wil.’ 

Met het diploma Sociale Academie op zak verwachtte 
Zabiullah meteen aan het werk te kunnen, maar hij was 
te optimistisch. Zabiullah: ‘Keer op keer kreeg ik te horen 
dat ik te weinig werkervaring heb. Gelukkig kwam ik in 
contact met Werk aan de wijk en dat biedt uitkomst. Ik 
ben nu medewerker sociale activering en ik heb de kans 
om werkervaring op te doen. Daar ben ik ontzettend 
blij mee. Ik vind mijn werk leuk en afwisselend. Ik kom 
in contact met bewoners en zet allerlei activiteiten op. 
Zo heb ik bijvoorbeeld georganiseerd dat er samen met 
de bewoners een tuin achter het buurthuis GeerenZuid 
is aangelegd. Verder organiseer ik iedere woensdag en 
donderdag activiteiten voor kinderen in het buurthuis. 
Door te werken bouw ik een netwerk op, krijg ik werk
ervaring en hoop ik na de nodige sollicitatiegesprekken 
aan een vaste baan te komen. Sociaalcultureel werker of 
opbouwwerker. Dat is mijn droom als het over werk gaat.’ 
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RESULTATEN VOOR DE HELE BUURT
In haar korte bestaan heeft Werk aan de wijk al zichtbaar 
bijgedragen aan een sterkere buurt. In de eerste plaats 
heel praktisch: binnentuinen, brandgangen en semiopen
bare ruimtes bij flats zien er beter uit, openbaar groen is 
beter onderhouden en veel verrommelde tuintjes staan er 
weer fris bij. Op veel plekken is achterstallig schilderwerk 
verricht. Dat helpt allemaal om de buurt als geheel een 
beter aanzien te geven. Maar, wat misschien nog belang
rijker is, steeds meer mensen betekenen iets voor elkaar. 
Een medewerker die ooit bij een buurtgenoot over de 
vloer is geweest, en hem of haar met een klus uit de brand 
heeft geholpen, is geen vreemde meer. Dat werkt naar 
twee kanten. Een voorheen werkzoekende die altijd maar 
aan de kant bleef staan, is nu steun en toeverlaat voor 
een alleenstaande oudere. Tweeverdieners met weinig 
contacten in hun eigen buurt, hebben nu een werkrelatie 
met iemand die hun tuin onderhoudt. Zo zijn er vele 
honderden sociale contacten in de buurt ontstaan: kriskras 
tussen jong en oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, 
werkend en werkloos,… Op de schaal van Breda Noordoost 
is het effect daarvan uiteraard relatief, maar toch groeit 
de sociale buurtcohesie. Mensen komen steeds vaker op 
straat een bekende tegen, en mensen treden met meer 
vertrouwen en steeds minder argwaan anderen tegemoet. 

GROEIENDE SAMENWERKING
De woningcorporaties, zorg, bewonersorganisaties en 
de gemeente zijn redelijk open aan dit project begonnen. 
De mensen in de frontlijn kregen veel ruimte om met de 
bewoners van de wijk aan de slag te gaan en daarmee 
hebben de partners hun nek uitgestoken. De verdeling 
van kosten, baten, risico’s en zeggenschap was van tevoren 
immers niet precies te bepalen. Men ging met elkaar een 
avontuur aan. Tientallen bedrijven hebben aan het project 
een bijdrage geleverd. Vanuit de partners hebben even
eens tientallen medewerkers meegewerkt aan het succes. 
Er zijn diensten geleverd aan honderden particuliere 
en zakelijke klanten in de buurt. De organisatie die is 
opgebouwd, staat op eigen benen en draait vanaf 1 januari 
2008 volledig zonder subsidie. In de loop van de tijd is via 
dit project de samenwerking tussen de partners hechter 
geworden. De partners hebben verschillende belangen. 
Die worden niet genegeerd, maar worden juist gebruikt 
om met elkaar in gesprek te gaan en samen het beste 
voor de buurt te doen. De bereidheid om iedere keer weer 
het debat aan te gaan is dankzij het project alleen maar 
gegroeid. Zo begint Werk aan de wijk steeds meer het 
platform te worden waar de partners elkaar treffen: in de 
buurt en ten behoeve van de buurt.

Sinds de start van het Samissie-project in april 2005 en de 
oprichting van de stichting Werk aan de wijk in mei 2006 
zijn heel wat mooie resultaten geboekt. Er is een organi-
satie opgebouwd die al na enkele jaren selfsupporting is. 
In de aanlooptijd zijn tientallen mensen aan betaald werk 
geholpen, er zijn diensten ontwikkeld en er zijn tienduizen-
den uren dienstverlening gerealiseerd. Maar belangrijker 
dan deze cijfers zijn de niet meetbare resultaten: 
de mensen die lang niet hebben meegedaan in de samen-
leving, maar nu weer erkenning en waardering ervaren, 
de nieuwe contacten die in de buurt zijn ontstaan en de 
buurtbetrokkenheid waarvan steeds meer mensen blijk 
geven. 

DE DIENSTVERLENING
Het overgrote deel van de bewoners in Breda Noordoost is 
tevreden over de kwaliteit van de diensten die Werk aan 
de wijk levert. Dat blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek. 
Klanten zijn positief over de soorten dienstverlening, de 
kwaliteit, de prijs en de bereikbaarheid. Voor veel twee
verdieners in de wijk is het project een uitkomst. 
Ook ouderen en mensen met een beperking worden door 
het project enorm geholpen. Soms zijn bewoners door 
ziekte of revalidatie een tijdje niet in staat om zelf dingen 
in huis te doen. Ook dan springt Werk aan de wijk in. 
Organisaties zoals de woningcorporaties nemen vooral 
de collectieve diensten af, zoals buurtservice, toezicht, 
onderhoud van collectieve buitenruimten en onderhoud 
van semiopenbaar groen. De omgeving rond woonblok
ken, flats en zorgappartementen ziet er daardoor net 
wat verzorgder uit. 

DE RE-INTEGRATIE
In de eerste twee jaar van het project zijn al meer dan 100 
mensen aan een reintegratietraject van Werk aan de wijk 
begonnen. Al 22 deelnemers zijn doorgestroomd naar 
een betaalde baan als medewerker in de dienstverlening. 
Ook de uitroom naar instellingen en bedrijven waarmee 
we samenwerken, komt op gang. Het zelfvertrouwen 
van de deel nemers groeit. Ze vinden het prettig dat Werk 
aan de wijk in hun eigen wijk opereert omdat het daar
door gemak kelijker is om bij potentiële werkgevers in 
de buurt ‘binnen te komen’. Op sommige punten kan het 
project nog worden verbeterd. Zo zijn we bezig met zeer 
laagdrempelige mogelijkheden, bijvoorbeeld een strijk
service, om deelnemers voor een paar uur per week te 
laten be ginnen in de dienstverlening op een eigen locatie. 
Op deze wijze kunnen zij langzaam wennen aan het 
arbeidsproces, of al aan de slag terwijl nog gewerkt wordt 
aan de beheersing van de Nederlandse taal. 

EEN GEVOEL VAN VOORUITGANG 
Het beklimmen van de sociaaleconomische ladder gaat 
meestal met kleine stapjes. Voor veel mensen is de stap 
naar een reguliere baan te groot om in één keer te zetten. 
Zij hebben wat extra sporten op de ladder nodig. Met 
Werk aan de wijk voegen we die sporten toe. En dat werkt. 
Veel mensen die na lange tijd weer aan het werk zijn, 
fleuren enorm op. Er is weer waardering en erkenning. 
Medewerkers zijn trots op hun bedrijfskleding of op het 
feit dat ze een bedrijfswagen meekrijgen met het logo van 
Werk aan de wijk. Hun gevoel van eigenwaarde stijgt. Het 
werk in de dienstverlening geeft mensen ook direct al iets 
meer financiële armslag en een perspectief voor de toe
komst. Dat zorgt voor een omslag in denken: mensen gaan 
ook in zichzelf investeren: nieuwe kleding, een andere bril 
of brengen een lang uitgesteld bezoek aan de tandarts. 
Het project betekent voor mensen vaak meer dan een tij
delijke baan. Het geeft hen een zelfverzekerd gevoel van 
vooruitgang en dat leidt vaak tot onverwachte resultaten. 

Werk aan de wijk

DE RESULTATEN VAN HET WERK
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Irene Nagtzaam is assistent project
coördinator bij Werk aan de wijk. 
Samen met de projectcoördinator is 
zij verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van het project. Irene 
is nog net zo enthousiast, als toen zij 
in 2002 van start ging met het project 
Samen aan de slag. 

Irene: ‘Het project Samen aan de slag 
was een soort voorloper van Werk 
aan de wijk, maar dan op kleinere 
schaal en met vrijwilligers. De insteek 
was eigenlijk hetzelfde als bij Werk 
aan de wijk. Bewoners van Hoge 
Vucht, Doornbos en Linie zetten zich 
in om iets te betekenen voor andere 
wijk bewoners. Dat verbetert de 
sociale cohesie en de leefbaarheid 
in de wijk en haalt mensen uit hun 
isolement. Bij Samen aan de slag 
konden bewoners zich aanmelden 
voor de training woonzorgverlening 
en op dat terrein werkervaring 
opdoen. Bijvoorbeeld door andere 
bewoners te helpen met boodschap
pen doen, samen naar het stads
centrum gaan of een praatje of 
wandeling maken. Ook de mede
werkers van de buurtservice zijn toen 
al van start gegaan in de wijken.’  
 
‘De ervaringen met Samen aan de 
slag waren positief’, vervolgt Irene, 
‘Toen is het idee ontstaan om in Hoge 
Vucht meer betaalbare diensten aan 
te bieden. Aan de ene kant kunnen 
bewoners die het nodig hebben tegen 
een schappelijke prijs een beroep doen 
op een dienst. 

Aan de andere kant kunnen be woners 
die willen werken bij ons als mede
werker in dienst treden en onder 
begeleiding die dienst verlening gaan 
uitvoeren. Op die manier leren onze 
medewerkers een vak en doen 
werk ervaring op. Met als uiteindelijke 
doelstelling dat zij doorstromen naar 
een reguliere baan.’ 

Irene stelt vast dat het project een 
nieuwe fase ingaat. ‘We hebben een 
bestuur, er is een bedrijfsplan en we 
krijgen een directeur. Kortom .... we 
zijn een bedrijf! Een bedrijf dat 
werk  zoekenden een baan kan bieden 
en daarnaast reintegratie bedrijf is. 
Werk aan de wijk typeert zich als 
een sociaal bedrijf. De medewerkers 
krijgen professionele coaching op 
de werkvloer en een reintegratie  
consulent ondersteunt medewerkers 
bij het vinden van een reguliere baan. 
We weten uit ervaring dat de vraag 
naar betaal bare dienstverlening 
ontzettend groot is. Niet alleen bij 
de bewoners in de wijk. Ook de 
corporaties hebben behoefte aan 
extra handjes. Er staat de komende 
jaren heel veel te gebeuren in het 
kader van de stedelijke vernieuwing.’     

Irene voorziet dat er de komende 
jaren veel werk op het nieuwe bedrijf 
af komt. Zij is dan ook blij te consta
teren dat er veel animo is om bij het 
bedrijf te komen werken. >>

Irene Nagtzaam Werk aan de wijk is een sociaal bedrijf
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‘De mensen vinden het fijn om in de 
eigen wijk te werken, bijvoorbeeld 
omdat zij geen auto hebben. Gezien 
de afstanden kunnen ze makkelijk 
op de fiets naar hun werk. Wij zijn 
bovendien een multicultureel bedrijf, 
een afspiegeling van de bevolking in 
Hoge Vucht. Vanzelfsprekend hebben 
wij daarom veel verschillende natio
naliteiten. Door het werken bij Werk 
aan de wijk is die onbekende alloch
tone man of vrouw ineens het gezicht 
van Werk aan de wijk, die bij een 
bewoner thuis de klus perfect heeft 
gedaan.’ ‘Wij weten hoeveel het 
betekent om een gezicht te hebben. 
Daarom zijn wij als Werk aan de 
wijk zelf ook duidelijk zichtbaar en 
toe gankelijk voor bewoners. Onze 
mensen dragen bedrijfskleding met 
ons logo erop en de verhuisbus en 
de klussenbus zijn van ver al te her
kennen in de wijk. Sinds kort hebben 
we ook opvallende dienstfietsen. 

>  Irene Nagtzaam  Werk aan de wijk is een sociaal bedrijf

Die zichtbaarheid van ons bedrijf 
draagt er aan bij dat de leefbaarheid 
in de wijk verbetert.’ Aan het eind 
van het gesprek vat Irene nog even 
kort en bondig samen wat het bedrijf 
Werk aan de wijk zo bijzonder maakt. 
‘Al onze in spanningen zijn erop 
gericht om de mensen scholing te 
bieden, werk te geven en werk
ervaring te laten opdoen. Dat is 
goed voor het zelf vertrouwen en 
de persoonlijke groei. Tevens willen
wij bewoners betaal bare diensten 
aanbieden. Hiermee helpen wij de 
bewoners van Hoge Vucht vooruit 
te komen.’  
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Lenie de Wit is rayonleidster bij schoonmaakbedrijf Perfekt 
in Oosterhout. Zij is met Werk aan de wijk in contact 
gekomen, omdat Perfekt het schoonmaken van het Inloop
huis van Werk aan de wijk op het Edisonplein verzorgt. 
Daar maakte Lenie kennis met Marga Peters, jobcoach 
van het project. 

Lenie: ‘Mijn taak is om bij onze opdrachtgevers erop toe 
te zien dat de afspraken die we hebben gemaakt over het 
schoonmaken, ook worden nagekomen. 
Onze interieurverzorgers maken het kantoor schoon en 
ik kom dan regelmatig kijken hoe het gaat en of alles in 
orde is zoals afgesproken. Zo kwam ik ook terecht bij het 
Inloophuis om de zaken na te lopen. Daar ontmoette ik 
Marga Peters, die bezig was met het opzetten van een 
schoonmaakdienst vanuit Werk aan de wijk. Ik heb Marga 
meteen duidelijk gemaakt dat schoonmaken een vak is. 
Dat kun je leren door het volgen van een schoonmaak
cursus bij ons bedrijf. Ik heb Marga aangeboden om 
ook mensen van Werk aan de wijk zo’n cursus interieur
verzorgen bij ons te laten volgen.’  

Lenie is al 16 jaar in dienst bij schoonmaakbedrijf Perfekt 
en een autoriteit op het gebied van schoonmaken. 
Zij heeft pas nog het Certificaat Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu gehaald. Dat certificaat is 10 jaar geldig, dus 
voorlopig kan zij vooruit. ‘Het was zwaar’, vertelt Lenie, 
‘de opgaven die je moet maken om het certificaat te 
halen, zijn voor mannen en vrouwen gelijk. Maar veel 
situaties waar je een antwoord op moet geven, hebben 
vooral betrekking op mannen. Dat komt omdat het 
certificaat oorspronkelijk is opgezet voor de wereld van 
de aannemers. Dat vraagt van mij als vrouw veel inlevings
vermogen om het juiste antwoord te kunnen geven. Maar 
vooruit, ik ben geslaagd.’   

Lenie de WitSchoonmaken is een vak
Lenie staat positief tegenover het project Werk aan de 
wijk, ook al lijkt het een concurrent van het schoonmaak
bedrijf. Lenie: ’Wij zien het niet als een concurrent. 
De mensen die een beroep doen op de diensten van Werk 
aan de wijk zijn niet in staat om ons bedrijf in te huren. 
Van onze kant zijn wij geïnteresseerd in mensen die zich 
bij Werk aan de wijk goed ontwikkelen in het schoon
maakvak. Wij hebben altijd behoefte aan gemotiveerde 
vakmensen. Vandaar dat ik vanzelfsprekend bereid ben 
om Marga te adviseren over de aanschaf van schoonmaak
middelen en materialen. Als professioneel schoonmaak
bedrijf werken wij met eigen schoonmaak producten die 
niet in de winkel te koop zijn. Onze producten zijn snel 
droog en ruiken lekker fris. Werk aan de wijk maakt er 
nu ook gebruik van.’      

Door haar jarenlange ervaring is Lenie het visitekaartje van 
Perfekt. Een bedrijf met 250 medewerkers. Met de keuze 
van de naam roept het bedrijf hoge verwachtingen op. 
Lenie is er trots op dat zij eraan meewerkt om die naam 
waar te maken. Zij weet als geen ander dat het niet
vanzelf gaat. Daarom heeft zij Marga uitgenodigd om 
een paar keer met haar mee te lopen om te ervaren hoe
zij te werk gaat bij de verschillende opdrachtgevers. 
Lenie: ‘Ik geef als het ware opvoeding aan mijn interieur
verzorgers over wat er wel en niet mag in de praktijk. 
Ze moeten leren dat zij niet thuis aan het werk zijn, maar 
bij een ander. Dat vraagt om een professionele instelling. 
Voor het slagen van de schoonmaakdienst van Werk aan 
de wijk is het noodzakelijk om de medewerkers ook zo’n 
instelling bij te brengen.’    
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Marga Peters en Hans van den Assem zijn te vinden in het 
Inloophuis aan de Edisonstraat in de wijk Linie. Het Inloop
huis is gevestigd in een voormalige fietsen winkel. Achter 
de winkel zit nog de ruimte van de vroegere reparatie
werkplaats. Nu is het  opslagplaats en overblijf lokaal voor 
de medewerkers van Werk aan de wijk. De ruimte van 
de winkel is nodig om de mensen uit de buurt te kunnen 
ontvangen voor het geven van informatie over de plannen 
die voor de wijk Linie in de maak zijn. Ook het opbouw
werk en het maatschappelijk werk houden er spreekuur. 
De fietsenmaker en zijn gezin woonden vroeger boven 
de winkel. Het woonhuis is provisorisch ingericht als kantoor
ruimte voor Marga en Hans en andere medewerkers. 
Alleen de badkamer uit de zestiger jaren is niet in gebruik 
en ligt er wat verloren bij. Het is nog een hele zoektocht 
om een plekje te vinden om te kunnen praten. Uiteindelijk 
belanden we aan tafel in het overblijflokaal. Hans en 
Marga verontschuldigen zich voor de drukte om hen heen. 

Hans: ’We beginnen hier een beetje uit ons jasje te groeien. 
Dat komt omdat de mensen ons steeds makkelijker weten 
te vinden. Marga en ik zijn bij Werk aan de wijk in dienst 
als jobcoach. Wij proberen werk binnen te halen en onder
houden de contacten met de opdrachtgevers. Marga houdt 
zich bezig met de zaken die betrekking hebben op het 
schoonmaken en het huishouden. Ik ben meer bezig met 
de technische zaken.’   

Marga vult aan: ‘Wij voeren ook de gesprekken met de 
mensen die bij ons willen komen werken. Wij beoordelen 
of zij geschikt zijn om het werk te doen, waarvoor wij 
mensen nodig hebben. Niet iedereen is er aan toe om bij 
ons in dienst te treden. Mensen die al een tijd niet meer 
gewerkt hebben moeten soms duidelijk wennen aan het 
tempo dat wij vragen. Ook het werken met collega’s en 
daar rekening mee houden valt niet altijd mee. Bovendien 
krijgen de mensen van Hans en mij opdrachten waaraan 
zij zich moeten houden. Dat vraagt in zekere zin om 
flexibiliteit en dat is niet bij iedereen aanwezig.’        

Marga Peters en Hans van den Assem

Hans: ‘Marga en ik gaan er vanuit dat de mensen hier in 
de eerste plaats voor zichzelf komen. Dat zij de kansen die 
zij hier krijgen ook willen grijpen. Om bij ons te kunnen 
werken is het gewoon nodig dat de mensen het zelf willen 
en niet omdat het moet. Als jobcoach moeten wij de balans 
vinden tussen wat de opdrachtgever wil en verwacht en 
wat onze werknemer kan. Dat is niet altijd even makkelijk. 
Het levert soms wel eens spanning op.’  

‘Mijn ervaring is, merkt Hans op, ‘dat de opdrachtgever 
verwacht dat er op tijd gewerkt wordt en dat het werk 
in de afgesproken tijd klaar is en van goede kwaliteit.’ 
Marga haakt daar meteen op in met de uitspraak, ‘Daarom 
is het mijn passie om mensen te motiveren om aan de slag 
te gaan. Om mensen te prikkelen weer mee te doen in 
de maatschappij. Ik ben er van overtuigd dat als je het 
bij Werk aan de wijk kunt maken, dat je dan ook kunt 
doorstromen naar een baan bij een commercieel bedrijf.’ 

‘Daar ben ik het mee eens, zegt Hans. ‘Ik merk dat onze 
mensen interessant zijn voor andere werkgevers. 
Die kloppen soms bij ons aan om personeel over te nemen 
in vaste dienst. Wij hebben immers een deel van de 
sollicitatieprocedure al achter de rug. Wij weten wat onze 
mensen willen en wat zij in hun mars hebben. De nieuwe 
werkgever loopt minder risico met een goede kracht van 
ons. Natuurlijk is het de bedoeling dat onze mensen 
doorstromen naar een vaste baan. Maar toch gebeurt het 
nog wel eens dat Marga en ik met moeite afscheid nemen 
van een gewaardeerde collega. Het zijn immers de mensen 
die Werk aan de wijk zo bijzonder maken.’   

10

Een passie om mensen te motiveren
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Bij Werk aan de wijk konden de projectleiders binnen 
ruime marges hun gang gaan, wetende dat zij altijd de 
rugdekking hielden van gemeente, corporaties en zorg
instellingen. Ook wanneer zij ongebruikelijke beslissingen 
namen. In de frontlijn van het werk, in de directe 
confrontatie met de praktijk, komen de beste beslissingen 
tot stand. Het vereist durf en vertrouwen om daar de 
ruimte aan te geven.

DYNAMISCHE SAMENWERKING

Alles is in beweging. Er is geen ideaal eindplaatje. Die 
beweging is noodzakelijk want institutionalisering is de 
dood in de pot. Het project is alleen vitaal als er voort
durend wordt gezocht naar nieuwe wegen om mensen 
met tijd, wensen en capaciteit te koppelen aan vragen 
naar dienstverlening. Het is een permanente zoektocht 
naar individuele en buurtgerichte vooruitgang. Het zijn 
de mensen die het project tot een succes maken. Die 
mensen groeien, veranderen en wisselen van posities. 
Instellingen veranderen hun beleidsprogramma’s en 
prioriteiten. Daarmee verandert ook het project. 
Dat betekent dat er een voortdurend debat moet zijn 
tussen de gemeente, de samenwerkende partners en de 
bewoners. Het succes van Werk aan de wijk schuilt erin, 
dat de partners steeds bereid zijn om dat debat met 
elkaar aan te gaan. Zij zijn bereid om over de grenzen 
van hun eigen verantwoordelijkheid prioriteit te leggen 
bij de verantwoordelijkheid voor het totaal en van 
daaruit te zoeken naar synergie. Als het debat verflauwt, 
verdwijnt de scherpte en verliest Werk aan de wijk haar 
effectiviteit. Dat maakt het project ook lastig kopieerbaar 
naar andere wijken in Breda of elders. Op een andere 
plaats ziet het project er anders uit. En morgen ziet het 
project er anders uit dan vandaag. 

SUCCES TOP-10

•	 Groot	enthousiasme	bij	medewerkers	en	deelnemers.	
•	 Draagvlak	in	de	buurt	als	basis	voor	de	opzet	van	het		
 project. 
•	 Gebiedsgewijze	aanpak	op	een	herkenbaar	
 schaalniveau. 
•	 Geen	nieuw	koninkrijkje,	maar	samenwerken!	
•	 Blijven	zoeken	naar	wegen	om	mensen	vooruit	te	
 helpen.
•	 Een	open	en	dynamisch	samenwerkingsverband.	
•	 Iedere	partij	is	bereid	om	verantwoordelijk	te	zijn		 	
 voor het totaal. 
•	 Geen	nota’s,	verslagen	en	convenants,	
 maar activiteiten waar mensen iets aan hebben. 
•	 Projectleiders	met	gevoel	voor	institutionele	belangen		
 en voor kansen die zich voordoen. 
•	 Onvoorwaardelijke	rugdekking	door	bestuurders	en		
 directies.

Hoe kan Werk aan de wijk worden gekopieerd? Nu het 
project in Breda Noordoost zijn bestaansrecht heeft 
bewezen, is het misschien mogelijk om in andere delen 
van Breda eenzelfde initiatief te starten. En ook in andere 
steden kan het project mogelijk bijdragen aan het vooruit-
komen van bewoners én wijken. Er is echter geen panklaar 
recept. Alles is in beweging en het project moet met die 
beweging meegaan. Maar er zijn wel enkele overheersende 
voorwaarden voor succes. 

MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK

Het succes van Werk aan de wijk is voor de helft te danken 
aan het feit dat de samenwerkende partners overtuigd 
waren van de maatschappelijke noodzaak ervan, ook 
al was de reikwijdte van het project niet van te voren 
bekend. De andere helft van het succes is te danken aan 
het enthousiasme van alle deelnemers en medewerkers. 
Vanuit die basis was het mogelijk om voortdurend te 
blijven zoeken naar wegen om mensen in de buurt op 
het spoor van vooruitkomen te zetten. Het belang van 
een maatschappelijke noodzaak lijkt een open deur, maar 
dat is het niet. Heel vaak start een project omdat één of 
enkele partijen er voor gaan terwijl anderen de kat uit 
de boom kijken. Dat is geen goede basis. Het is belangrijk 
dat er een breed gedragen idee is over wat er op sociaal
economisch  gebied in een buurt moet gebeuren. 
Instellingen moeten het daarover eens zijn. Ondernemers 
moeten er het belang van inzien. Bewoners moeten er 
zin in hebben. Bij Werk aan de wijk is de inbreng van 
bewoners als uitgangspunt voor de opzet van het project 
genomen, en het pakket van diensten dat wordt aan
geboden wordt steeds aangepast wanneer er behoefte is 
aan iets nieuws. Die behoeften en wensen worden voort
durend in verband gebracht met de beleidsagenda’s van 
de betrokken instellingen. Zo ontstaat er een pakket waar 
eenieder belang bij heeft.

HET JUISTE SCHAALNIVEAU

Een belangrijk kenmerk van Werk aan de wijk is, dat 
dienstverlening en reintegratie binnen de wijk worden 
georganiseerd. Dat verlaagt drempels, waardoor het voor 
veel mensen gemakkelijker is in te stromen en binnen te 
komen bij potentiële werkgevers in de buurt. 
Buurtgenoten weten zich betrokken bij het project en er 
zijn overzienbare mogelijkheden om invloed te hebben. 
Daarnaast zorgt de dienstverlening ervoor dat de sociale 
cohesie in de buurt wordt versterkt. Medewerkers zijn in 
hun eigen wijk aan het werk, leren buurtgenoten kennen 
en voelen zich meer erkend en betrokken in de buurt. 
Hierdoor komt een sneeuwbaleffect op gang. Als het 
verzorgingsgebied te klein of juist te groot is, ontstaat 
dat effect niet. Het juiste schaalniveau is het niveau dat 
door bewoners wordt herkend als een eenheid. Hoe groot 
dat niveau precies is, zal in iedere wijk anders liggen.

ONORTHODOXE PROJECTLEIDING

Werk aan de wijk zou er nooit zijn gekomen als de samen
werkende partners zich hadden verschanst in institutionele 
afsprakenkaders. Het is van wezenlijk belang om steeds 
in te kunnen spelen op wat zich in de praktijk van alledag 
voordoet. Aan de andere kant was er voldoende sturing 
zodat het project geen ongeleid projectiel kon worden. 
Van belang is een goed evenwicht tussen het institutionele 
en het situationele en een goed evenwicht tussen dynamiek 
en kwaliteit. Dat stelt hoge eisen aan de projectleiders. 
Van hen wordt een sterk ontwikkeld gevoel verwacht voor 
de behoeften en wensen van bewoners, de capaciteiten 
van medewerkers en deelnemers, de randvoorwaarden die 
instellingen en bedrijven aangeven en de mogelijkheden 
om al die factoren binnen één organisatorisch geheel op 
elkaar af te stemmen. Daarbij is het heel belangrijk dat 
de moederorganisaties vertrouwen stellen in de professio
naliteit op de werkvloer. 

Werk aan de wijk

DE VOORWAARDEN VOOR SUCCES

gesteund door de 
Europese Unie
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Mevrouw Yvonne Roskott is klant van 
Werk aan de wijk. Zij woont al meer 
dan 46 jaar in Hoge Vucht. Yvonne 
vertelt enthousiast over het leven in 
de wijk. ‘Ik ben één van de eerste 
bewoners hier. Ik woon zo’n beetje 
aan de rand van GeerenZuid en heb 
de wijk om mij heen zien groeien. 
Het was een open, drassig gebied. 
Je kon er heerlijk schaatsen. Her en 
der stonden er nog boerderijen. 
Winkelcentrum Hoge Vucht was nog 
in geen velden of wegen te bekennen. 
Voor de boodschappen liepen wij 
via een bruggetje naar de winkels in 
Doornbos. Voor de rest ging ik naar 
de markt op de Grote Markt in het 
centrum. Ik woon absoluut prima 
naar mijn zin hier.’  

Over Werk aan de wijk heeft Yvonne 
gelezen in de krant en in foldertjes. 
‘Het is fijn dat er zo’n initiatief is in 
onze wijk. Dat wij er als buurtbewo
ners een beroep op kunnen doen. 
Ik heb de hulp van Werk aan de wijk 
ingeroepen om de voor en achtertuin 
eens flink aan te pakken. De tuin was 
behoorlijk verwilderd. Je zag door de 
bomen het bos niet meer. Dat was 
mij een doorn in het oog. Heel lang 
heb ik zelf het onderhoud van de tuin 
kunnen doen. Ik had er geen hekel 
aan, maar op een gegeven moment 
ging het niet meer, vanwege de 
reuma. 

Als ik mij teveel inspan, dan raak ik 
overbelast en zo vermoeid, dat het 
maanden kost om weer op adem te 
komen. Mijn zoon heeft eerst nog de 
tuin betegeld, om het onkruid tegen 
te gaan. 

Maar op een gegeven moment stak 
het onkruid toch de kop weer op. 
Zeker met al die regen van dit 
seizoen.’ 

‘De achtertuin is heerlijk zonnig’, 
vertelt Yvonne terwijl zij voorgaat de 
tuin in, ‘daar geniet ik geweldig van’. 
De tuin is opvallend ruim en biedt 
veel privacy. Rond de betegeling is 
er ruimte overgelaten voor bomen en 
struiken. Vlak bij het huis staan twee 
hoge bomen. ‘Die hebben ooit in huis 
dienst gedaan als kerstboom’, vertelt 
zij trots. ‘Die bomen doen het als de 
beste, maar ik verzorg ze ook goed 
hoor. Ik heb iets met bomen. Pas nog 
in juni, heb ik tegen alle adviezen in 
een boom geplant in de voortuin. 
Die was bij mijn dochter omgewaaid 
na een windhoos. En kijk die boom 
glimt van blijdschap en is dankbaar 
dat ik hem een tweede kans heb 
gegeven.’  

Yvonne is zeer te spreken over de 
mensen van Werk aan de wijk. 
‘Het zijn prettige mensen en goede 
werkers’, weet zij zich nog goed te 
herinneren. ‘Ze hebben het onkruid 
weggehaald, een boom gesnoeid en 
de boel netjes opgeruimd. Ik heb 
bij het Inloopcentrum Noordoost 
dienstencheques gekocht en daarmee 
betaald. Dat was handig. Het is mij 
goed bevallen en de volgende keer 
zal ik Werk aan de wijk zeker weer 
inschakelen.’

Opgeruimd staat netjes Yvonne Roskott

4346



Uitgave Samissie / Werk aan de wijk, oktober 2007
Tekst essay Henk Bouwmeester
Interviews Booij Van den Elshout Communicatie
Fotografie Tim Eshuis
Concept en ontwerp Battery Battery
Druk Broese en Peereboom
Oplage 2000
 
Organisatie:
Project Management Team Samissie:
Frans Kuiper senior beleidsmedewerker (Gemeente Breda)
Leo van Gerven projectmanager Breda Noordoost tot april 2007 (AdProm)
Eric de Vries financieel adviseur (DSV Projectmanagement & Advies)
 
Overigen:
Marie Thérèse Rooijackers – Bos adviseur PMT (PSW)
Hennie van Deijck chroniqueur Universiteit van Tilburg
Anja van Leeuwen projectmedewerker (AdProm)
 
Projectleiding Werk aan de  wijk:
Gerhard Hup projectcoördinator (Gerhard Hup Management & Advies)
Irene Nagtzaam assistent projectcoördinator
 
 
Informatie:
Frans Kuiper f.kuiper@breda.nl
www.samissie.nl
www.werkaandewijk.nl

COLOFON 

48


