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In Drechtsteden hadden Baanbrekend Drecht-
steden samen met De Normaalste Zaak het initi-
atief genomen om ter gelegenheid van deze 
‘Dag van de 1.000 voorbeelden’ eens flink uit te 
pakken. En dan blijkt weer dat de Drechtsteden 
buitengewoon rijk zijn aan ondernemers c.q. or-
ganisaties die serieus werk maken van inclusief 
ondernemen. Een inclusief werkgever biedt 
werkgelegenheid aan werkzoekenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zo’n werkgever kan 
omgaan met verschillen tussen mensen en be-
nut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf. 

Bemoedigend
In aanvang naar het evenement hadden zich 
zo’n 80 vertegenwoordigers van werkgevers ge-
meld.  Samen met de mensen van Baanbrekend 
en andere belangstellenden was het een volle 
zaal in Cultureel centrum Landvast in Alblasser-
dam. Allemaal ondernemers en organisaties die 
reeds actief zijn op het terrein van inclusief on-
dernemers of het op korte termijn zeker overwe-
gen. Heel bemoedigend deze opkomst. 

Nieuw perspectief
De aftrap was voor Peter Heijkoop, regionaal 
portefeuillehouder van Werk en Inkomen, Schul-
den en Integratie. Peter constateerde met trots 
dat het toch heel mooi is dat we deze dag met 
zo veel werkgevers mogen vieren. “Hiermee bie-
den we met elkaar kansen voor mensen die wat 
meer moeite hebben een plek op de arbeids-
markt te vinden. Een club als Baanbrekend 
Drechtsteden helpt jaarlijks honderden werkzoe-
kenden aan een nieuw perspectief. Maar dit kan 
alleen met de medewerking van al die bedrijven 
en organisaties die hier vanmiddag bij elkaar zijn,” 
aldus de zeer betrokken wethouder! 

Succesvol begeleiden
Het programma werd vervolgd onder leiding van 
Jan Dirk Stouten. Jan Dirk is een vertrouwd ge-
zicht in de regio en zeer bekend met het onder-
werp. Als eerste riep hij Laura Vrij van FrisFacilitair 
op het podium. Al 25 jaar staat FrisFacilitair garant 
voor het goed onderhouden van de woon- en 
werkomgeving waaronder scholen, kantoorpan-

Ook in onze regio was er volop aandacht voor de ‘Dag van de 1.000 voorbeel-
den’. Een landelijk initiatief waarbij de goede voorbeelden van inclusief onder-
nemen in het zonnetje worden gezet. Als schouderklopje voor de ondernemer 
zelf en als inspiratie voor andere ondernemers, die misschien nog net dat ene 
zetje nodig hebben. 
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den, winkels en horeca. En is een bekend ge-
zicht in de regio. Laura vertelt met veel enthousi-
asme over de wijze waarop ze mensen met en 
zonder indicatie succesvol begeleiden naar pas-
send werk. “De mensen worden professioneel 
opgeleid en ondersteund in hun persoonlijke 
ontwikkeling!” Op deze wijze is FrisFacilitair een 
mooi voorbeeld van een echte sociaal werkge-
ver! Het aanstekelijke enthousiasme van deze 
werknemer werkt motiverend op zowel de werk-
gever als de klanten!

Inclusief werkgeverschap
Vervolgens vroeg Jan Dirk Stouten aan drie 
werkgevers waarom zij zich met veel overtuiging 
inzetten voor inclusief werkgeverschap. Het 
woord was aan Carin Hoogenberg van De Lange 

Wei, een zorginstelling in (Boven-)Hardinxveld, 
burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam en 
Hans Blom, manager operations van Azteco 
electronics uit Zwijndrecht. In een vraaggesprek 
met Jan Dirk spatte het enthousiasme van de 
deelnemers aan het gesprek ervan af. “Helemaal 
geen vraag of je je medewerkers met enige af-
stand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplek gunt. 
Nee, je doet het gewoon! De voordelen van het 
inzetten van deze medewerkers is meervoudig. 
Het zijn betrouwbare arbeidskrachten die met de 
juiste begeleiding kunnen doorgroeien. Ze horen 
er ook echt bij! En dan maakt het niet of het een 
overheidsorganisatie, een zorginstelling of een 
productiebedrijf is. Iedereen heeft er baat bij.”

Aan het eind van de bijeenkomst werden er ook 
nog een aantal werkzoekenden met hun bege-
leiders aan de zaal voorgesteld! Na afloop kon 
nader kennis worden gemaakt! Geïnspireerd 
door deze enthousiaste verhalen van een diversi-
teit aan werkgevers die een aantal van de 1.000 
voorbeelden illustreren, werd er nog lang nage-
praat!  

De mensen worden 
professioneel opge-
leid en ondersteund 
in hun persoonlijke 
ontwikkeling”

Baanbrekend Drechtsteden 
maakt het voor werkgevers aan-
trekkelijk om mensen met een uit-
kering of arbeidsbeperking in te 
zetten. De medewerkers van 
Baanbrekend Drechtsteden selec-
teren de juiste kandidaten voor u 
en geven kosteloos advies over 
regelingen en voordelen waar u 
gebruik van kunt maken!

De Normaalste Zaak brengt 
werkgevers bij elkaar om praktijk-
voorbeelden te delen en op te ko-
men voor gezamenlijke belangen. 
Zij streeft onder meer naar een-
voudige uniforme, landelijke rege-
lingen voor werkgevers die geba-
seerd zijn op vertrouwen!

 Artikel


