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Inspiratie, informatie, tips en nog veel meer! 

Doet 
u ook 
mee?



3

Inleiding

Iedereen heeft een talent, misschien zelfs wel meer dan één. 

Deze talenten inzetten, geeft veel voldoening. Of dat nu in de vorm 

is van betaald werk, als vrijwilliger, mantelzorger of gewoon in de dagelijkse 

bezigheden. In de gemeente Voerendaal huist veel talent. Dat wordt 

helaas lang niet allemaal benut. Daar maakt Talent Werkt, werk van.

 

Want Talent Werkt is dé paraplu voor alle initiatieven die stimuleren 

dat Voerendalers meedoen. Het gaat dan niet alleen om betaald werk, 

maar ook om vrijwilligerswerk en tal van andere activiteiten. Talent Werkt 

is er voor alle inwoners, met of zonder beperking, met of zonder uitkering. 

We ondersteunen mensen om anderen te ontmoeten, actief te zijn en 

te blijven, zich te ontwikkelen, ervaring op te doen en daar waar 

mogelijk kansen te vergroten op (betaald) werk. We koppelen 

ondernemers en werkzoekenden aan elkaar, ondersteunen vrijwilligers 

en stimuleren lokale bedrijven en organisaties om zich in te zetten voor 

de Voerendaalse samenleving. Talent Werkt is niet van de gemeente, 

maar van iedereen. Het is een netwerkorganisatie van betrokken partners 

die ideeën, initiatieven en projecten aandragen. Zo ontstaat een broedplaats 

van kansen en mogelijkheden. Voor en door Voerendalers. Dat werkt! 
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Hoe het begon

Talent Werkt is ontstaan uit de pilot Groen (Groen Talent Werkt) die 

in april 2013 in Voerendaal van start ging. “Mensen die vanwege 

een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, 

wilden wij hiermee een kans bieden,” legt wethouder Patrick Leunissen uit. 

Met succes, want inmiddels werken er dertig SW-medewerkers in 

de gemeentelijke buitendienst. 

“Zij maken allen volwaardig deel uit van het team Groen,” vervolgt hij. 

“Er wordt veel tijd gestoken in zowel de coördinatie als de begeleiding 

waardoor iedereen zich blijft ontwikkelen. De gedrevenheid en betrokkenheid 

van de coördinator vormen hierbij een belangrijke succesfactor. De ervaringen 

die wij opdoen met team Groen willen we op allerlei manieren verbreden. 

Het programma Talent Werkt sluit hier perfect op aan. Het is een broedplaats 

van diverse sociale, maatschappelijke projecten en initiatieven.” 

Dromen mag

Patrick hoopt dat veel ondernemers gaan meewerken. Hij heeft er ook

een vrij concreet beeld van hoe dit vorm zou kunnen krijgen. “We hebben 

bijvoorbeeld veel installatiebedrijven, loodgieters in Voerendaal,” vertelt hij. 

“Als die nu samen één of enkele leerwerkplekken aanbieden, zou dat fantastisch 

zijn. En misschien wil een aantal ZZP’ers samen wel een administratieve kracht 

inzetten. Maar ik denk ook aan de ontwikkeling van allerlei andere activiteiten, 

bij bijvoorbeeld de Wijksteunpunten waar Voerendalers elkaar ontmoeten.” 

Als het aan hem ligt, blijven we dromen en maken we er gaandeweg een aantal 

waar. “Want dromen mag,” stelt hij. “Al is het nog zo ambitieus. Niet alles hoeft 

een succes te worden of groot te zijn. We gaan samen aan de slag, laten ideeën 

opborrelen en werken een aantal hiervan uit als project. Alle ideeën tellen, 

groot en klein, want elk succes vormt een vliegwiel voor een nog groter succes.”
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Werken loont

Talent Werkt werkt nauw samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

(ISD) Kompas. ISD Kompas is er voor de inwoners van de gemeenten Nuth, 

Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen inkomen hebben. Doelstelling 

is werkgevers kennen en ontzorgen én werkzoekenden ondersteunen bij

het zoeken naar hun talenten en het nemen van hun verantwoordelijkheid 

op de route naar werk. Samen werken aan werk, dat is de kracht van 

ISD Kompas. 

Een ondernemende organisatie waar continu verbindingen worden gelegd 

met ondernemers die werkzoekenden met een bijstandsuitkering een kans willen 

bieden. Dit kan door middel van een tijdelijke, een betaalde of gesubsidieerde 

baan. Of indien betaald werk - nog - niet mogelijk is, in de vorm van 

werkervaringsplaatsen of plekken voor vrijwilligerswerk. 

Aan het werk met een beperking 

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking vinden vaak moeilijk hun weg 

naar de arbeidsmarkt. ISD Kompas helpt, begeleidt en ondersteunt. Samen 

verkennen we de mogelijkheden. Zo vergroten wij de kans om terug te keren 

in het arbeidsproces. 

 

Wie tegenover
 zichzelf oprecht 

is en blijft, bezit 

de schoonste eigenschap 

der grootste talenten

“Er zijn zoveel talenten in 

Voerendaal, die moeten 

we koppelen. Aanbod en 

vraag. Een fysiek en 

digitaal punt in Voerendaal, 

dat is het idee.” 

Josien Tillmanns

Gemeente Voerendaal

Kansencreëren

De Werkateliers, werk in uitvoering 

Het Actieteam Talent Werkt stimuleert en zorgt ervoor dat die ideeën ook 

echt uitgewerkt en uitgevoerd worden. Er zijn bijeenkomsten, groot en klein, 

om elkaar te leren kennen en plannen te maken. 

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Werkateliers waar bevlogen meedenkers 

- bestaande uit inwoners, vrijwilligers, werkzoekenden, ondernemers, politici en 

beleidsmakers - bijeenkomen. Hier ontstaan telkens mooie initiatieven, die stuk 

voor stuk kansen vormen. Op de site van de gemeente Voerendaal en op 

Facebook vindt u de verslagen van de Werkateliers en leest u alles over 

de projecten die reeds gerealiseerd zijn of nog ontwikkeld worden.
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Maatwerk

ISD Kompas levert continu maatwerk. Dit betekent dat weliswaar rekening wordt 

gehouden met beperkingen, maar vooral ook gekeken wordt naar wat wél kan. 

De banenmakelaars van ISD Kompas koppelen talenten aan werkgevers. 

Zij brengen de geschikte mensen met de juiste competenties in beeld. 

Zo ontstaan kansen en worden matches gecreëerd. Dat loont, altijd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een banenmakelaar 

van ISD Kompas. Contactgegevens en meer informatie vindt u op 

pagina 16 en op www.isd-kompas.nl.

De vraag van de werkgever 

“Als je werkzoekenden met een bijstandsuitkering terug wilt leiden 

naar de arbeidsmarkt is een tussenstap in de vorm van een stageplaats, 

werkervaringsplaats of proefplaatsing vaak onmisbaar,” erkent 

Mary van Rossenberg. Als accountmanager Werk & Economie vormt zij 

de gemeentelijke contactpersoon voor bedrijven en heeft ze dus veelvuldig 

contact met ondernemers. Vanuit deze dagelijkse beroepspraktijk weet ze 

dat veel ondernemers hier ietwat huiverig tegenover staan. “Ze vinden 

dit nogal een zware verantwoordelijkheid, vragen zich af waar ze aan beginnen 

en of ze hiertoe wel in staat zijn,” legt ze uit. “Begrijpelijk uiteraard, want het is 

ook een hele verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zie je echter ook zoveel mooie 

dingen ontstaan bij bedrijven die dit wel doen.”

 

“Als eenmaal de stap gezet is, krijgt dit meestal een vervolg want in de praktijk 

blijkt telkens weer dat alle betrokkenen hier baat bij hebben,” vervolgt Mary. 

“Je ziet het zelfvertrouwen van de instromers groeien en het neemt werkgevers 

ook heel wat werk uit handen. We hopen dus dat steeds meer ondernemers 

het gesprek willen aangaan. De vraag van de werkgever vormt daarbij altijd 

het startpunt. Waar loop je tegenaan? Waar kom je handen tekort? Wat voor 

mensen heb je nodig? De banenmakelaars van ISD Kompas gaan op zoek naar 

de mogelijkheden. Alleen zo kunnen we samen de kansen grijpen.”

Laat geen van 

uw talenten onbenut. 

Het bos zou erg stil zijn 

als onder de vogels 

alleen de beste zangers

 zich lieten horen.

“Het is onze doelstelling om de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.Alleen samen kunnen we kansen creëren.” Alexandra Spierings
ISD Kompas

Talent,

kennis en

ervaring
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Beperkingen versus competenties

Steeds meer ondernemers zien het belang in van maatschappelijk 

ondernemen. Mensen met een beperking een kans geven op 

de arbeidsmarkt vormt een wezenlijk onderdeel hiervan. De praktijk 

laat zien dat dit werkt. Veel ondernemers erkennen de positieve effecten. 

Bovendien vormen de Participatiewet en afspraken tussen ondernemers 

en de overheid een extra aanleiding om serieus na te denken over 

de instroommogelijkheden. Hieronder nog enkele redenen waarom u juist 

mensen met een (arbeids)beperking een kans zou kunnen geven.

•	 Zij presteren in veel gevallen net zo goed als andere werknemers. 

 Het vergt soms enige aanpassing, maar hiermee kan iemand met 

 een beperking op hetzelfde niveau functioneren.

•	 Zij zijn vaak extra gemotiveerd omdat ze het gevoel hebben weer ergens   

 bij te horen en op een zinvolle manier te kunnen bijdragen. Dat zorgt veelal  

 voor meer levensvreugde en vormt een extra motivatie om het werk zo goed  

 mogelijk te doen en te behouden.

•	 Zij hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. 

 Vanuit hun dagelijks leven hebben zij geleerd probleemoplossend te 

 denken. Daarbij zijn zij vaak creatief omdat zij gedwongen worden buiten 

 de gebaande paden te treden.

•	 Veel werkgevers geven aan dat mensen met een (arbeids)beperking 

 de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden. Het verruimt 

 het blikveld van collega’s en klanten.

Om ondernemers te informeren heeft ISD Kompas een lijst gemaakt 

met diverse veelvoorkomende beperkingen. Deze lijst, te vinden op 

www.isd-kompas.nl onder de rubriek Werkgevers / Beperkingen en werk, 

wordt continu aangevuld en uitgebreid om u een zo duidelijk mogelijk beeld 

te geven. Daarnaast wordt belicht hoe u als (toekomstig) werkgever hiermee 

om kunt gaan. U zult in de praktijk ontdekken dat veel werkzoekenden 

ondanks hun beperkingen vaak veel talent hebben, graag willen werken 

en zodoende erg waardevol kunnen zijn. Ook voor uw onderneming. 

Zeker als u bereid bent om te kijken naar wat iemand wél kan. 

Doet u ook mee?
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Denken in oplossingen 

“Iedereen telt mee,” vindt Erik van der Poel, eigenaar van Slagerij-Catering 

van der Poel. Vanuit deze overtuiging besloot hij een samenwerking aan 

te knopen met ISD Kompas. “Toen de banenmakelaar van ISD Kompas hier 

aanklopte met de vraag of wij wellicht een stageplek of werkervaringsplaats 

wilden creëren voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering, stond ik hier 

gelijk open voor. Ik vind dat iedereen een kans moet krijgen. Als je daar als 

ondernemer een bijdrage aan kunt leveren, moet je dat gewoon doen. 

Niet alleen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook 

omdat je daar heel veel voor terugkrijgt,” zo heeft de Voerendaalse 

ondernemer inmiddels ondervonden. 

De link naar een geschikte kandidaat was al snel gelegd. “Wij waren op zoek 

naar een slager en ISD Kompas had een gediplomeerde slager in het bestand,” 

vertelt Erik van der Poel. “De samenwerking verliep prima. Inmiddels is deze 

jongen succesvol doorgestroomd.” Voor de ondernemer alle reden om de 

samenwerking met ISD Kompas voort te zetten. Ook de allround medewerkster 

die momenteel in de slagerij werkt, stroomde in via ISD Kompas. “Wederom een 

echte aanwinst,” vervolgt hij enthousiast. “Jessy Bosch is een meisje uit het dorp 

dat vanwege een beperking aan haar hand door eerdere werkgevers steeds 

van het kastje naar de muur werd gestuurd. Ze zat al geruime tijd thuis omdat 

het haar maar niet lukte een geschikte plek te vinden.” 

Dat ze die plek bij Slagerij-Catering van der Poel uiteindelijk wel vond, is deels 

te danken aan de positieve insteek van deze werkgever. “Een kwestie van in 

oplossingen denken,” legt Erik van der Poel uit. “Als zij in de praktijk tegen 

een probleem aanloopt, zoeken we samen een alternatief. Ze heeft inmiddels 

in Utrecht een traject doorlopen om te leren omgaan met haar beperking. 

Op basis daarvan hebben wij ook aanpassingen kunnen doorvoeren. Zo werkt 

ze nu bijvoorbeeld met een aangepaste vleesvork. Het zijn heel kleine dingen 

waardoor zij onbelemmerd kan functioneren. Daarbij komt regelmatig iemand 

van ISD Kompas langs om mee te denken en ons waar nodig te ondersteunen.” 

“Het is mooi als je iemand zo ziet opbloeien,” vervolgt hij. “Haar zelfvertrouwen 

is gegroeid en inmiddels ondersteunt ze ons ook op andere vlakken. Ze bleek 

namelijk heel goed overweg te kunnen met internet en sociale media. 

In samenwerking met ons geeft zij hier nu mede vorm aan. Zo komt ze geregeld 

met ideeën en mogelijkheden. Hiermee neemt ze veel werk van ons over.

Onlangs vierden wij ons tienjarig bestaan. Zij heeft de posters, flyers en berichten 

op de website geregeld. Daar was ze terecht trots op, dat is geweldig om 

te zien.”
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Banenmakelaars

Banenmakelaars koppelen talenten aan werkgevers. ‘Werken loont, 

dus iedereen die kan werken, werkt’ zo luidt het credo van ISD Kompas 

en er wordt alles aan gedaan om dat te verwerkelijken. Enerzijds door 

werkzoekenden met een bijstandsuitkering adequaat te ondersteunen, 

motiveren en faciliteren bij het vinden van werk. Anderzijds door werkgevers 

te enthousiasmeren, ontzorgen en maatwerkoplossingen te bieden. 

De banenmakelaars van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas 

spelen hierbij een cruciale rol. “Het is onze doelstelling om de afstand tussen 

werkzoekenden en werkgevers te verkleinen,” vertellen de banenmakelaars 

Martijn Geers en Alexandra Spierings. “Alleen samen kunnen we 

kansen creëren.” 

En die kansen zijn broodnodig. “De ervaring leert namelijk dat heel veel talent

thuis op de bank zit,” vertelt het tweetal. “Met de vernieuwende werkwijze van 

ISD Kompas wordt steeds meer talent boven water gehaald. Vervolgens is het 

zaak om dit talent te koppelen aan werk. Dat gebeurt op een zeer betrokken en 

persoonlijke wijze. De banenmakelaars gaan actief de boer op en profileren zich 

heel nadrukkelijk als zichtbare partner in de regio. Werkgevers worden proactief

benaderd. Zo worden bedrijven bezocht, contacten gelegd en netwerk-

bijeenkomsten georganiseerd. Dat resulteert steeds vaker in een vruchtbare

krachtenbundeling. “Want als je de vraag kent, kun je deze ook adequaat 

beantwoorden,” vervolgen de banenmakelaars. “We zijn in principe de ogen

en oren van werkgevers en werkzoekenden. Zo creëren we matches die anders 

niet zo snel tot stand zouden zijn gekomen. Bij reguliere sollicitatieprocedures

wordt toch vooral gescreend op basis van cv’s terwijl uit de praktijk telkens 

weer blijkt dat vooral ook persoonskenmerken - bijvoorbeeld een juiste 

arbeidsmentaliteit - cruciaal zijn voor een succesvolle samenwerking in 

de beroepspraktijk. Wij brengen de geschikte mensen met de juiste competenties 

in beeld bij de werkgever. Door onze intensieve samenwerking met organisaties 

zoals het Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg kunnen we hierbij putten uit 

een breed aanbod.”
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De werkgever bespaart zo niet alleen op de kosten voor werving en 

selectie. Hij wordt ook geadviseerd over de diverse plaatsings- en maatwerk-

mogelijkheden zoals de werkervaringsplaats en jobcarving. Tevens wordt 

gekeken welke subsidies in relatie tot loonkosten, scholing en werkzoekenden 

aantrekkelijk kunnen zijn en hoe bijvoorbeeld voldaan kan worden aan 

de gemeentelijke voorwaarden op het gebied van social return. 

De banenmakelaar informeert en adviseert inzake de veranderde regelgeving 

(Participatiewet) en de gevolgen daarvan voor de werkgever. 

Kortom: de banenmakelaar ontzorgt, zoekt samen met de ondernemer naar 

maatwerkoplossingen en is gesprekpartner. “Zo ontstaan win-winsituaties,” 

besluiten Martijn en Alexandra. “Helaas zijn er nogal wat ondernemers die hier 

geen weet van hebben. Daarom wordt nog hard aan de weg getimmerd, 

want uit gesprekken blijkt telkens weer dat ze wel degelijk maatschappelijk 

betrokken zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat heel nadrukkelijk 

op de kaart en dit is MVO in de puurste vorm.”

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel of mail met de banenmakelaars:

Alexandra Spierings / 06 212 307 49 / alexandra.spierings@isd-kompas.nl 

Martijn Geers / 06 319 074 37 / martijn.geers@isd-kompas.nl

Creativiteit heeft

vrijheid nodig om 

te kunnen bestaan. 

Je moet je gedachte

vrij kunnen 
laten gaan.

Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt jouw roeping.

Het genie springt 

over de afgrond heen, 

het talent bouwt 
een brug.

Geef de wereld 

het beste dat je hebt 

en het beste zal naar 

je terugkomen.
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De Talentenestafette

“Een nuchtere ondernemer en absoluut geen wereldverbeteraar,” 

zo omschrijft Danny van Hoogdalem zichzelf. Toen ze in 2007 samen 

met haar echtgenoot de Bernardushoeve overnam en daarmee ook 

de verantwoordelijkheid kreeg over de twee medewerkers Bert en Betsy, 

die vanuit het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) al 

jarenlang daar werkten, riep dit aanvankelijk nogal wat vragen op. 

De praktijk zorgde echter voor een pasklaar antwoord. “Al heel snel 

kwamen we erachter dat dit tweetal een belangrijke aanvulling vormde,” 

legt Danny uit. 

“Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een kans,” vervolgt ze. 

“Natuurlijk moeten ze die kans vervolgens wel zelf grijpen en hier actief invulling 

aan geven, maar je kunt niet op voorhand al een hele groep uitsluiten. Het is 

vaak ook de benaming die twijfel oproept. We hebben het hier over mensen 

die gewoon wat meer begeleiding en aandacht nodig hebben. Door hier 

adequaat mee om te gaan, is van een zogenoemde afstand geen sprake. 

In het geval van Bert betekent dit bijvoorbeeld dat we heel duidelijk dienen uit 

te leggen wat er moet gebeuren. Uiteraard kost dit wat tijd, maar het levert ook 

heel veel op. Hij is erg gemotiveerd, enthousiast en zorgt voor een vrolijke noot. 

Als hij lacht, schatert de hele hoeve mee.”

Aan de slag

“Voor een ondernemer is het vooral belangrijk dat werknemers gemotiveerd zijn,” 

stelt ze. “Je hebt alleen iets aan iemand die ook daadwerkelijk wil werken. 

Veel van deze mensen staan te popelen om aan de slag te gaan. Natuurlijk is 

dit geen garantie op succes, maar die is er nooit. Je komt er ook in de praktijk 

pas achter wat iemand echt kan. Belangrijk is dat je hier als ondernemer voor 

openstaat. Om dit te stimuleren, ontwikkelden ondernemers - samen met 

Talent Werkt en ISD Kompas - de Talentenestafette. Het gebruikelijke 

estafettestokje is in dit geval een koffer met informatie en tips, vouchers voor 

ontmoetingen met ervaren ondernemers en werkzoekenden, en een kennis-

making met een eventuele kandidaat-werknemer. De ondernemer die 

de koffer krijgt, gaat gedurende twee weken serieus kijken naar de 

mogelijkheden. Vervolgens brengt hij deze samen met ISD Kompas in beeld. 

ISD Kompas kan dan in overleg met de ondernemer op zoek gaan naar 

geschikte kandidaten en eventueel overgaan tot proefplaatsing. Zo krijgen 

ondernemers heel duidelijk een beeld van de voor- en nadelen en kunnen 

ze daadwerkelijk de proef op de som nemen.” 

“Doelstelling is om bewustzijn te creëren en 

ondernemers te inspireren mee te doen,” 

concludeert Danny. “Niet alleen vanuit 

een maatschappelijke insteek, maar ook 

omdat de praktijk leert dat dit een 

grote toegevoegde waarde heeft.” 
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Waar is de menselijke maat?

Ondernemerschap is kansen zien en grijpen, uitdagingen aangaan, 

grenzen verleggen. Niet denken in beperkingen maar vooral kijken 

naar mogelijkheden. Want die zijn er volop, zo blijkt. “Behalve als het gaat 

om personeelsbeleid,” concludeert Tamaar Mannroh. “Dat is een gemiste 

kans. Er is te weinig oog voor persoonlijke kwaliteiten en talenten. 

De prestatiecultuur regeert en rekent meedogenloos af. Als het succes 

lonkt, is de menselijke maat ver te zoeken.” 

“Terwijl achter elke façade van succes wel een kwetsbare, menselijke kant 

schuilgaat,” stelt ze. “De veronderstelling luidt echter dat die vooral geld kost 

en niets oplevert. Zakelijkheid en menselijkheid lijken daarmee lijnrecht 

tegenover elkaar te staan. Niets is echter minder waar want ondernemen is 

en blijft vooral mensenwerk. Als we menselijker met elkaar omgaan, worden 

we daar allemaal beter van. De prestatiecultuur legt mensen juist lam. 

Door oog te hebben voor talenten, interesses en behoeften haal je 

het beste in iemand naar boven. Daar hebben werkgevers direct profijt van,

want gemotiveerde werknemers presteren beter.” 

Loze slogan

“Laten we dus voorgoed afrekenen met de prestatiecultuur en die façade,” 

vervolgt ze. “Door de weg vrij te maken voor menselijkheid en kwetsbaarheid 

kunnen we samen iets moois opbouwen.”

“Daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Dat gebeurt nu nog veel 

te weinig. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden massaal 

afgeschreven. Te moeilijk, te weinig tijd, te duur. Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen is vaak niet meer dan een slogan. De daadwerkelijke invulling 

ontbreekt.”

In eigen kracht

“En dat is jammer want dit biedt juist kansen,” weet Tamaar uit ervaring. 

Samen met haar partner bestiert ze Natuurwinkel De Groene Tak waar 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans wel krijgen. 

“Omdat ze die verdienen,” benadrukt ze. “Je kunt mensen niet uitsluiten omdat 

ze zwakker zijn, in de knel zijn geraakt of (tijdelijk) met problemen kampen. 

Iedereen is belangrijk. Deze mensen hebben echt het gevoel aan de zijlijn 

te staan, niet mee te tellen, niet ‘goed’ genoeg te zijn. Door ze een kans 

te geven, kunnen ze weer actief een bijdrage leveren en voelen ze zich 

weer een volwaardig lid van de maatschappij. Dat maakt een wereld 

van verschil. Mensen groeien, krijgen weer zelfvertrouwen. Door ze weer in 

de eigen kracht te zetten, wordt die afstand tot de arbeidsmarkt steeds 

kleiner. Ondernemers realiseren zich vaak niet hoe groot die impact 

kan zijn. Terwijl juist zij dat verschil kunnen maken.” 

De intentie bepaalt

“Natuurlijk vergt dit tijd, maar je staat er als ondernemer niet alleen voor. 

ISD Kompas helpt, begeleidt en ondersteunt,” legt Tamaar uit. 
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“Wij werken nu al enige tijd samen en dat bevalt uitstekend. ISD Kompas 

contacteerde mij op verzoek van Anna, die hier graag als vrijwilligster aan 

de slag wilde. Samen zijn we toen gaan kijken naar de mogelijkheden. Belangrijk 

is om de werkzaamheden af te stemmen op de draagkracht. De centrale 

vraag is: wat kan iemand wél. Daarbij is de motivatie, houding en instelling 

veel belangrijker dan hetgeen iemand op dat moment presteert. De intentie is

bepalend voor het succes. Als die klopt, volgt de rest vanzelf. Wat wij proberen 

is een omgeving te creëren waar mensen zich prettig, gewaardeerd en veilig 

voelen. Dat vormt de basis voor groei en ontwikkeling.” 

De maatstaf

Daar maakt Anna dankbaar gebruik van: “Ik voel me hier thuis,” vertelt ze. 

“Er is begrip voor mijn situatie, alles is bespreekbaar. Daardoor durf ik mij 

veel opener op te stellen en kan ik mezelf zijn zonder dat ik mij ergens voor 

hoef te schamen. Het is fijn om op deze manier weer aan de slag te kunnen, 

dat biedt structuur en houvast. Daarbij voelt het goed om weer een bijdrage 

te kunnen leveren.” “Zo creëren we meerwaarde,” besluit Tamaar. “Elke bijdrage 

telt omdat elk mens telt. Het gaat er uiteindelijk om samen iets moois neer te 

zetten. Dit kan alleen als er begrip en respect is voor elkaar. Dat komt niet alleen 

het ondernemerschap ten goede maar werkt ook in andere aspecten door. 

Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Als dat de maatstaf 

wordt, ziet onze maatschappij er heel anders uit.” 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ISD Kompas.

Om privacyredenen is de naam van de vrijwilligster gefingeerd.

Klassewerk

Toen Hermen Sargo met haar gezin thuisland Syrië moest ontvluchten, kwam 

er ook abrupt een einde aan haar loopbaan in het onderwijs. Sinds 2014 

woont ze in Nederland waar ze samen met haar familie een nieuw bestaan 

opbouwt. Ze hoopt ooit weer als lerares aan de slag te kunnen. Zover is het 

nog niet. Maar mede dankzij ISD Kompas werkt ze – op vrijwilligersbasis – 

inmiddels wel drie ochtenden per week als onderwijsassistente op de Brede 

School in Voerendaal. “Een mooie kans om in elk geval weer werkzaam te zijn 

in het onderwijs,” vertelt Hermen enthousiast. “En een mooie kans voor onze 

school,” voegt directeur Bert Peeters toe. “Gezien de grootte van de groepen 

zijn wij erg blij met een paar extra handen in de klas.”

“Een win-winsituatie dus,” concludeert Bert tevreden. “Ik ontmoette Hermen 

toen zij haar dochter hier kwam aanmelden. Door ISD Kompas kwam ik later 

opnieuw met haar in contact en zijn we gaan praten over de mogelijkheden. 

Hermen had namelijk aangegeven erg graag weer aan de slag te gaan, 

het liefst in het onderwijs. Sinds de vestiging van het ISD Kompas Jobcenter 

in ons schoolgebouw werken wij geregeld samen dus de link was snel gelegd. 

Eerder zijn al twee mensen via ISD Kompas als overblijfkrachten hier aan 

de slag gegaan.” 

Talent 
Werkt!
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Proef op de som

Het succes is volgens Bert enerzijds te wijten aan de goede begeleiding en 

kritische selectie van ISD Kompas en anderzijds aan de tomeloze inzet van 

deze vrijwilligers. “Het is echt opvallend hoe gemotiveerd iedereen is,” legt hij 

uit. “Ze zoeken naar een kans en grijpen die. Het is erg jammer dat nog veel 

te weinig mensen de mogelijkheid krijgen om te laten zien wat ze kunnen. 

Ze moeten continu opboksen tegen alle vooroordelen terwijl je in de praktijk zelf 

kunt zien wat voor grote meerwaarde dit biedt. Dat ervaar je echter alleen door 

zelf de proef op de som te nemen. Wat dat betreft zouden velen een voorbeeld 

kunnen nemen aan de kinderen hier. Vooroordelen kennen ze niet, ze staan 

overal voor open, iedereen krijgt een kans.” 

Woordenschat

Hermen wachtte dan ook een warm welkom toen zij haar entree maakte in 

de klas. Al was zij zelf wel een beetje zenuwachtig, erkent ze terugkijkend. 

“Ik heb in het kader van de inburgering dan wel Nederlandse les gehad, 

maar in de praktijk is het toch even net wat lastiger. De spreektaal verschilt, 

het woordgebruik is anders. Daarom heb ik ook bij ISD Kompas aangegeven dat 

ik graag zou gaan werken. Ik wilde de taal beter beheersen, met de mensen hier 

in contact komen, de gewoonten en gebruiken leren kennen, de Nederlandse 

cultuur ontdekken. Ik wil heel graag nog Staatsexamen Nederlands doen en 

hoop dat ik ooit weer als lerares aan de slag mag. Dit is al een mooie stap in 

de goede richting. Ik kan weer vooruitkijken, aan de toekomst bouwen.” 

Groep 1-2 E is blij daaraan een steentje te kunnen bijdragen. 
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Talent Werkt in beeld

Om ondernemers te inspireren, informeren en enthousiasmeren, 

maakte Talent Werkt een film. Hierin vertellen ondernemers en werknemers 

hún verhaal. Een openhartig, eerlijk en ontroerend verslag dat eens te 

meer laat zien hoe waardevol het is om mensen met een arbeidsbeperking 

een kans te geven. Hieronder enkele ‘fragmenten’. 

Jessy is nog jong. Haar lichamelijke beperking zit haar enorm in de weg, 

tot haar moeder op een dag de stoute schoenen aantrekt en bij Slagerij-Catering 

van der Poel binnenstapt. Nog geen halve dag later staat Jessy in de keuken af 

te wassen. Het begin van een mooi traject. In samenwerking met ISD Kompas 

organiseert de slagerij meerdere werkervaringsperiodes voor Jessy. Zo ontdekken 

Jessy en haar werkgever waar de talenten van Jessy liggen. Inmiddels heeft Jessy 

een contract voor zes maanden.

Bert werkt al dertien jaar bij Herberg de Bernardushoeve. Direct toen hij 

daar binnenkwam wist hij “Dit is mijn plek!”. De afgelopen tijd is het bedrijf 

flink gegroeid. Dit was zeker niet makkelijk voor Bert. Als de druk toeneemt, 

raakt Bert opgejaagd. Maar door goede communicatie tussen zijn begeleider 

en de werkgever wordt hier snel op geanticipeerd.

“Soms moeten we slimme oplossingen zoeken voor haar beperking, maar dat lukt eigenlijk altijd wel.” Eric van der Poel Slagerij-Catering van der Poel 

“Iedereen heeft 
beperkingen, wij ook. 

Als je daarmee om kunt 
gaan, halen we het beste 

in elkaar naar boven.” 
Danny van Hoogdalem

Bernardushoeve
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Ook het project ‘Groen’ in Voerendaal is een goed voorbeeld van een initiatief 

waar mensen tot bloei komen. Een team van ambtenaren, SW-medewerkers 

en werkzoekenden heeft in goede samenwerking het complete onderhoud 

van de openbare ruimte onder haar hoede.

Nieuwsgierig? Kijk mee naar de ondernemersfilm: 

www.euregiobizz.tv/Talent-Werkt-Ondernemers.html

“Het project loopt boven 

verwachting goed. Hierdoor is 

niet alleen een groep mensen met 

een arbeidsbeperking aan de slag, 

we hebben ook bewezen dat we 

de kwaliteit van het onderhoud 

naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Een mooi compliment. En een 

compliment, dat geeft ieder mens 

toch een goed gevoel?” 

Bjerre Bruins, 

Coördinator Buitendienst
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Doet u ook mee?

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? 

Email   Talentwerkt@voerendaal.nl

Website  www.voerendaal.nl > voor ondernemers 

Twitter  TalentwerktinV 

Facebook Talent Werkt Voerendaal

Voerendaal, juni 2016

Deze uitgave is samengesteld door de gemeente Voerendaal 
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