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 Inleiding 
In 2019 zijn vijf organisaties in Zandvoort met elkaar verbonden in het 
thema Waardevol Werk. Deze organisaties EcoSol Effect, Reakt, Roads, 
Juttersgeluk en De Verbeelding Zandvoort bieden Waardevol Werk aan 
burgers van Zandvoort.

De term Waardevol Werk is ontstaan in 2018 uit een sessie met orga-
nisaties, inwoners, Movisie, en gemeente Haarlem en Zandvoort.  We 
begonnen onszelf, samen met een aantal ervaringsdeskundigen, vragen 
te stellen. Wat is werken? En wanneer is werk waardevol? 

Aan de hand van deze bijeenkomsten is, onder begeleiding van Anna 
van Deth van Movisie, de doelenboom “Inwoners hebben Waardevol 
Werk” ontstaan. Wat is echt belangrijk voor mensen als het gaat om 
perspectief op (betaald) werk?
Werk blijkt voor inwoners Waardevol te zijn als het werk de volgende 
kenmerken heeft;
1. Inwoners doen hun werk met passie 
2. Werk wordt gewaardeerd
3. Inwoners horen er bij
4. Inwoners ontwikkelen zich in hun eigen tempo
5. Inwoners hebben structuur in hun bestaan
6. Inwoners hebben zelf invloed op het werk wat zij doen
Is het nu gelukt om de gezamenlijke doelstelling “Inwoners hebben 
Waardevol Werk” in 2020 te realiseren? Om antwoord te geven op deze 
vraag hebben we begin 2021 Waardevol Werk Interviews gehouden. 
De Waardevol Werk interviews werden uitgevoerd door tien kandidaten 
uit de vijf organisaties. De kandidaten zijn in twee workshops, gegeven 
door trainer Rob Spruyt van Metasign Communicatie, klaargestoomd 
om de interviews af te nemen.  Elk koppel interviewers heeft twee 
kandidaten uit een andere organisatie geïnterviewd met een standaard 
vragenlijst die ontwikkeld was in 2018 en is  aangevuld met de vraag 
“Welke gevolgen heeft Corona op jouw werk?”. 
Uiteindelijk zijn er negen interviews afgenomen waarna de uitkomsten 
verwerkt zijn en gescoord zijn op de doelenboom “Inwoners hebben 
Waardevol Werk”.
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In dit boekje vindt u de uitkomsten van de Waardevol Werk Interviews, 
de reacties van de interviewers en de reflectie van de organisaties op 
de uitkomsten. Daarnaast zijn er een interessante thema’s benoemd 
waar de komende jaren aan gewerkt kan worden voor de ontwikkeling 
van Waardevol Werk in Zandvoort.
Graag wil ik namens de vijf organisaties en Rob Spruyt, de tien interviewers 
Nancy & Paul, Darina & Dennis, Rob & Arno, Annemiek & Danny en Ma-
ria en Dorine bedanken voor hun uitstekende werk, inzet en enthousiasme 
om in gesprek te gaan met de kandidaten. Door jullie inzet weten we 
of Waardevol Werk is georganiseerd maar nog meer hoe we burgers 
door middel van Waardevol Werk verder kunnen ontwikkelen. 

Graag sluit ik af met de beschrijving van Anna van Deth, uit 2019, over 
wat Waardevol Werken is.

Hubert-Jan de With
Unitmanager Werkdag BV

Waardevol Werk gaat juist over de vraag wat werken voor 
jou is. En vooral wanneer dat werk waardevol is. Een ge-
dichtenbundel schrijven, 3D-ontwerp maken, luisteren naar 
het verhaal van een ander, het strand schoonmaken, een 
aandeel leveren in een logistiek proces, een schuimblaadje 
maken op een cappuccino. Jouw bijdrage aan anderen, de 
markt, de maatschappij is relevant, het doet ertoe. En jij 
doet er zelf ook toe. Dat is Waardevol Werken.

Anna van Deth
Adviseur Participatie bij Movisie
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 De doelenboom 

Inwoners hebben Waardevol Werk 

3. Inwoners horen 
erbij

Er is onderling contact 
met collega’s

Het werk van inwoners 
is van betekenis 

voor henzelf en de 
samenleving

Inwoners ervaren 
gelijkwaardig contact

2. Werk wordt 
gewaardeerd

Werk wordt beloond

Inwoners kunnen 
rondkomen en 
bijverdienen

Inwoners hebben het 
vertrouwen dat zij hun 

inkomen behouden

Inwoners voelen dat 
anderen betrokken zijn 

bij hun werk

1. Inwoners doen hun 
werk met passie

Inwoners praten met 
energie over hun 

werk en tonen energie 
non-verbaal

Inwoners ervaren dat 
hun werk nut heeft: 
ecologisch, sociaal 
en/of economisch

Inwoners worden 
gezien als mens, niet 

als deelnemer
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De doelenboom “Inwoners hebben Waardevol Werk” geeft de kenmer-
ken/doelen weer die echt belangrijk zijn voor mensen als het gaat 
om perspectief op (betaald) werk.
De negen interviews zijn geanalyseerd en gescoord op de kenmerken/ 
doelen van de doelenboom. Er is geteld hoe vaak in het interview een 
bepaald kenmerk of doel is benoemd.  In de eerste grafiek wordt ge-
scoord de hoofdkenmerken. En in de tweede grafiek is weergegeven 
hoeveel keer een specifiek doelen benoemd is in het interview.

5. Inwoners hebben 
structuur in hun 

bestaan

4. Inwoners 
ontwikkelen zich in 
hun eigen tempo

Inwoners werken in 
een veilige omgeving 

waarin zij hun talenten 
en interesses inzetten 

en ontdekken

Inwoners ervaren 
de ruimte om zich 

persoonlijk en 
vakinhoudelijk te 

ontwikkelen

Inwoners ervaren 
dat werkgevers en 
begeleiders in hun 

geloven

6. Inwoners hebben 
zelf invloed op het 
werk wat zij doen

Inwoners ervaren hun 
werk als passend bij 
hun mogelijkheden

Inwoners nemen 
initiatief om zelf werk te 
creëren of opdrachten 

uit te voeren voor 
klanten / de markt
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 Waardevol Werk en de participatiewet  

Soms vraag ik me af of dat eigenlijk wel echt samen gaat; Waardevol Werk 
en de participatiewet. Want als je het over een wet hebt, dan klinkt dat toch 
als iets dwingends; we “moeten” participeren. En ook al weten we dat het 
over het algemeen goed is om jezelf te activeren en op een zinvolle manier 
deel uit te maken van de samenleving, blijkt dat in de praktijk soms nog 
niet zo eenvoudig. Zo zijn er soms veel barrières te overwinnen op per-
soonlijk gebied, maar ook in praktische zin. Het is dan de kunst om voorbij 
eventuele beperkingen te kijken en je vooral te richten op wat iemand wel 
kan en echt zou willen.

Toen ik zo’n 2 jaar geleden het aanbod kreeg om mee te doen als inter-
viewer aan de eerste ronde Waardevol Werk interviews in Haarlem, was ik 
enorm verrast door de passie waarmee de mensen praten over hun werk. 
Zo bleek vrijwilligerswerk minstens zo belangrijk te zijn als betaald werk. 
Ik merkte ook dat de uitdrukking “zinvolle dagbesteding” bij veel mensen 
allerlei allergieën opriep. Soms heeft men het zelfs over “dagverveling”, en 
dat zegt wat mij betreft wel genoeg. De beloning zit hem blijkbaar ook niet 
in geld, maar vooral in waardering die men krijgt voor de activiteiten 
die ze doen. Maar ook het toekomstperspectief is daarbij belangrijk; men 
wilt groeien, vooruitgaan, naar de toekomst kijken of in sommige geval-
len eenvoudigweg de zekerheid hebben dat wat ze nu doen kan en mag 
blijven zoals het is.

Ik denk dat Waardevol Werk en de participatiewet prima samen kunnen 
gaan, maar laten we er alsjeblieft aan denken dat het om mensen gaat en 
niet om cijfers of statistieken. Met andere woorden; meestal is er maat-
werk nodig en soms ook nog een vangnet. En hoe komen we daarachter? 
Door met de betreffende persoon in gesprek te gaan, 
goed te luisteren en in verbinding te komen. Wat mij 
betreft hebben de Waardevol Werk interviews heel 
mooi aangetoond hoe je op vrij eenvoudige wijze er-
achter kunt komen wat er speelt en wat er voor nodig 
is om iemand aan Waardevol Werk te helpen en een 
goed stappenplan voor de toekomst samen te stellen. 

Rob Spruyt
Annemiek & Danny
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 Reacties interviewers 

“Zonder Waardevol werk bij 
Reakt is geen leven. Belangrijk is 
samen werken als ze ’s middags 

geen eten krijgt dan is het ’s 
avonds niets.”

“Waardevol werk is heel betekenisvol! 
Want je bent bezig je droom te 

verwezenlijken een eigen 
bedrijf in Creatief & Techniek.”

“De weg naar betaald werk de stappen 
zijn onduidelijk. Het hebben van ‘step-
ping stones’ helpt om de stappen en 

daarmee de toekomst te kunnen zien.”

“Waardevol werk en de stap naar 
betaald werk moet er niet toe leiden 
dat je financieel erop achteruit gaat!”

“Waardevol werk wordt door 
mensen gezien als proces 
vooruit, een stimulans om 
haar droom, naar Zweden 

te gaan, te bereiken via een 
betaalde baan.”

“Werk is waardevol het 
brengt verbinding tussen 

kandidaat en zijn omgeving, 
doordat hij nu de fiets van 

zijn vader of vriend 
kan repareren.”

Van links naar rechts; Rob, Maria, Darina, Dorine, Hubert-Jan, Nancy, 
Arno, Annemiek, Danny, Rob, Dennis, Paul (niet op de foto). Foto door Fleur).

Annemiek & Danny

Darina & Dennis 

Rob & Arno

Nancy (& Paul)

Maria & Dorine
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 Samenvatting interviews 

Doelen aantal x benoemd

3. Inwoners horen erbij             47

1. Inwoners doen hun werk                                                              40
     met passie
 

4. Inwoners ontwikkelen zich                                                 31
     in hun eigen tempo
6. Inwoners hebben zelf invloed                                         27 
     op het werk wat zij doen
 

5. Inwoners hebben structuur                                           26
     in hun bestaan  
2. Werk wordt gewaardeerd                                    19

                                                 0            10           20          30        40          50
aantal x benoemd

Doelen specifiek aantal x benoemd
Inwoners hebben structuur in hun bestaan   26  
Inwoners ervaren dat hun werk nut heeft   23
Het werk van inwoners is van betekenis   18
Inwoners ervaren dat werkgevers in hun geloven    16
Inwoners ervaren ruimte om zich te ontwikkelen   16
Inwoners werken in een veilige omgeving   15
Inwoners nemen initiatief om zelf werk te creëren   15
Er is onderling contact met collega’s   13
Inwoners ervaren hun werk als passend   12
Inwoners worden gezien als mens   10
Werk wordt beloond   8
Inwoners praten met energie over hun werk   7
Inwoners voelen dat anderen betrokken zijn   6
Inwoners hebben vertrouwen over behoud inkomen   3
Inwoners kunnen rondkomen en bijverdienen   2
  0                   20                 40

 totaal
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3. Inwoners horen erbij             47

1. Inwoners doen hun werk                                                              40
     met passie
 

4. Inwoners ontwikkelen zich                                                 31
     in hun eigen tempo
6. Inwoners hebben zelf invloed                                         27 
     op het werk wat zij doen
 

5. Inwoners hebben structuur                                           26
     in hun bestaan  
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                                                 0            10           20          30        40          50

Inwoners hebben structuur in hun bestaan   26  
Inwoners ervaren dat hun werk nut heeft   23
Het werk van inwoners is van betekenis   18
Inwoners ervaren dat werkgevers in hun geloven    16
Inwoners ervaren ruimte om zich te ontwikkelen   16
Inwoners werken in een veilige omgeving   15
Inwoners nemen initiatief om zelf werk te creëren   15
Er is onderling contact met collega’s   13
Inwoners ervaren hun werk als passend   12
Inwoners worden gezien als mens   10
Werk wordt beloond   8
Inwoners praten met energie over hun werk   7
Inwoners voelen dat anderen betrokken zijn   6
Inwoners hebben vertrouwen over behoud inkomen   3
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  0                   20                 40

Positief tijd voor creatief 
Neutraal 
Je hebt je eigen afstand nu 
Geen belemmering 
Blij dat het door kan gaan 
Beperkte mogelijkheid door reserveren 
Beperking in ruimte. Te vol 
Beperking in mogelijkheid voor les 
Beperking contacten 
                                                              0          1          2          3          4

 totaal

Welke gevolgen heeft Cornona op je werk

Inkomen:  
wat vindt 

men  
belangrijk? 

Werk: wat 
vindt men 
belangrijk? 
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 Reacties vanuit de vijf organisaties 

Voor niet iedereen is actieve deelname aan de samenleving vanzelfsprekend. 
Om allerlei redenen kan iemand soms tijdelijk, en soms ook voor langere tijd 
moeite hebben om “gewoon” mee te doen. Allerlei redenen kunnen hieraan ten 
grondslag liggen: psychische aandoeningen, afhankelijkheid van (verdovende, of 
geestverruimende) middelen, angsten, of trauma’s. Ook kunnen er somatische 
klachten zijn waardoor mensen beperkt zijn in hun mogelijkheden, of combina-
ties van bovenstaande.
Kortom: niet iedereen kan makkelijk en automatisch mee doen in onze samen-
leving. Is het tempo af en toe ook gewoon te hoog voor sommige mensen.
Tóch is het mogelijk om ook deze mensen een omgeving te bieden waar zij, vaak 
mét lotgenoten en met steun van die lotgenoten wél mee kunnen doen. Waar zij 
zich wél veilig voelen. Op zo’n plek, op zelf gekozen momenten, op eigen tempo 
en met de juiste begeleiding actief meedoen biedt kansen.

Kansen waardoor (sociale) uitsluiting wordt voorkomen en participatie wordt be-
vorderd. Plekken waar deze mensen anderen kunnen ontmoeten, aan activiteiten 
kunnen deelnemen en hun talenten kunnen ontplooien. Op deze plekken kunnen 
zij ook werken naar vermogen en op die manier een bijdrage leveren aan die 
samenleving waarvan ook zij deel uitmaken. Dát is waardevol werk!
Waardevol werk, niet alleen voor de mensen die daar kunnen werken naar ver-
mogen, maar óók waardevol werk door de medewerkers van de betrokken orga-
nisaties die dagelijks deze mensen op weg helpen, stimuleren, enthousiasmeren 
en hen laten voelen en ervaren dat zij erbij horen!

Jan Luijben, regiomanager Reakt NH

Interviews, gesprekken en delen van verhalen geven meer inzicht in ‘waarvoor 
we het doen’.
Veel mensen willen wel werken, maar vaak lukt dat gewoon niet (meer). Er zijn 
zoveel factoren waardoor het niet kan lukken. Soms gaat het om best complexe 
problematiek, waar een ander niet snel over nadenkt. Alleen al rondkomen van 
30 euro in de week bijvoorbeeld, is best wel heftig. 

Een veilige plek waar je toch aan de slag kunt gaan, is dan heel waardevol.
Annemiek: “Vanuit de buitenwereld wordt er soms negatief naar gekeken. Het 
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wordt gezien als dagbesteding; dan is er iets mis met je. Als ik merk dat iemand 
er zo over denkt, dan ga ik in de verdediging. Het is echt waardevol wat we doen. 
Het is meer dan arbeidstherapie of iets dergelijks. Ik vind dat we super goed 
bezig zijn: het is duurzaam en we dragen iets bij aan de maatschappij én het is 
goed voor ons eigen welzijn. Er is echt meer over nagedacht dan de buitenwe-
reld denkt. Eigenlijk zijn alle organisaties die waardevol werk aanbieden, allemaal 
kleine bedrijfjes. Maar dan in een veilige omgeving.”
Danny: “Dit boekje draagt bij aan de bekendheid van deze veilige werkplek-
ken. Het moet duidelijk maken dat het meer is dan niet willen werken. Dat is 
belangrijk.”

Team Juttersgeluk

Een reden om van de bank af te komen…. voor de één vanzelfsprekend, voor de 
ander niet. De redenen om het niet te doen, kunnen divers zijn: problemen met 
fysieke of psychische gezondheid, al lang uit het arbeidsproces, problemen met 
huisvesting, met verslaving, met geld, onzekerheid. En zeker door een combina-
tie van dit soort factoren kunnen mensen vaak niet meer bedenken wat ze ook 
alweer leuk vonden, wat zij wél kunnen en wat hen motiveert. Waardevol werk 
biedt de mogelijkheid om weer mee te gaan doen. Op een plek waar mensen op 
je rekenen, waar je werkzaamheden verricht die ertoe doen en die bijdragen aan 
een duurzame samenleving, waar je (weer) gezíen wordt. Daarnaast geeft het 
werk ritme aan de dag en aan de week. Waardevol werken is werken met mensen 
die met jou kijken welke stappen je wil zetten richting herstel, vrijwilligerswerk, 
of betaald werk en wat er voor nodig is om daar te komen. Met een programma 
op maat, waarbij je “successen kunt stapelen”.

EcoSol Effect zoekt verbinding met de buurt, zodat ook buurtbewoners profiteren 
van de werkzaamheden van Waardevol werk en de locaties ontmoetingsplekken 
kunnen zijn voor iedereen die dat wil. Duurzaam, zinvol en in contact met de 
samenleving, dat is voor ons Waardevol werk!

Sandra van der Gouw, Manager EcoSol Effect

Wát een goed plan om deelnemers waardevol werk te trainen om interviews te 
doen met deelnemers aan het waardevolle werk van collega-organisaties. De 
Verbeelding heeft dit project heel goed georganiseerd. Hartelijk dank daarvoor. 
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Roads richt de aandacht op groei en ontwikkeling in werk door het aanbieden 
van nieuwe vaardigheden en vakgebieden. Meestal kiezen inwoners met psychi-
sche problematiek uit Zandvoort voor locaties dagbesteding en sociale firma’s 
in Haarlem of Heemstede en Haarlemmermeer. Het afnemen van interviews met 
goede voorbereiding daarop en evaluatie achteraf was zo’n nieuwe vaardigheid, 
waar de interviewers nog veel plezier van zullen hebben.

De opbrengst van de gesprekken zelf zullen voor ons allen een stimulans zijn om 
de mogelijkheden van het waardevolle werk nog meer aan te laten sluiten op de 
wensen en ontwikkeling van deelnemers. Want ook al eindigt onze opdracht in 
Zandvoort, we gaan daar gezamenlijk mee verder. 

José Bol & Veronique de Kwant, Roads

De Verbeelding Zandvoort is ontstaan in mei 2015 op initiatief van de gemeente 
Zandvoort om de burgers van Zandvoort met een grote afstand tot de arbeids-
markt werkplekken en ondersteuning te bieden binnen Zandvoort. Ont-schot 
(wmo,wlz,w&i, uwv) en gericht op werk. De kandidaten komen vanuit klantma-
nagers, sociaal wijkteam, of bijvoorbeeld zorgorganisatie Ribw en kandidaten 
melden zichzelf aan voor ondersteuning bij- en naar betaald werk. 

In deze zes jaar hebben veel kandidaten via De Verbeelding Zandvoort de start 
gemaakt om aan de slag te gaan met Waardevol werk. Voor de één is dat 
werken bij de 3D afdeling in de Blauwe Tram voor de ander is dat meewerken in 
de onderhoud van de tuintjes voor de Zandvoortse burgers, op verzoek van het 
Pluspunt. Een volgende heeft een werkervaringsplek in de horeca bij Het Lokaal 
omdat hij toewerkt naar betaald werk. En voor anderen is het de opstap naar 
betaald werk waarbij de kandidaat ondersteuning krijgt door een jobcoach om-
dat de kandidaat onder het doelgroepen register valt.

Waardevol werk in Zandvoort is, van laagdrempelig werk tot en mét betaald werk 
met de ondersteuning die nodig. In de Circulaire Hotspot of bij lokale onder-
nemers het team van De Verbeelding Zandvoort zal de komende jaren, met de 
kandidaten/medewerkers en partners, realiseren “waar een klein dorp GROOT 
in is; Het ontwikkelen van Waardevol werk!”

Hubert-Jan de With, De Verbeelding Zandvoort
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 Stappenplan en praktische informatie 
De Waardevol Werk interviews hebben ook deze keer weer veel interessante 
informatie opgeleverd. Vooral dat men de gelegenheid krijgt om zelf te vertellen 
waar de ambities liggen en hoe men tegen de toekomst aankijkt blijkt enorm 
waardevol. De overstap naar betaald werk lijkt daarbij een belangrijke drijfveer 
te zijn, maar om die stap te kunnen maken is er een goed stappenplan nodig. 
Bovendien moet het mogelijk zijn om terug te vallen op voorgaande voorzienin-
gen als blijkt dat deze stap op dit moment nog net iets te groot is of misschien 
zelf eenvoudigweg niet haalbaar is. Men moet er overigens ook zeker niet finan-
cieel op achteruit gaan. Andere belemmeringen kunnen zijn; de complexiteit van 
de huidige wet- en regelgeving. Alhoewel er in dat opzicht veel mogelijk is, blijkt 
het in de praktijk vaak niet helemaal duidelijk hoe alles in elkaar steekt. Movisie 
heeft eind 2020 een uitgebreid rapport uitgebracht over Simpel Switchen met 
veel conclusies en belangrijke aanbevelingen. En voor de volledigheid nog een 
kanttekening van de interviewers zelf; zij geven aan dat men over het algemeen 
best wel met werk bezig is, en dan wordt vooral gerefereerd aan de ambities die 
men heeft en de toekomstplannen. De interviewers zijn overigens ook allemaal 
mensen uit de praktijk, en met die ervaringskennis snappen ze zelf heel goed 
waar de schoen wringt en waar de behoeften liggen. Misschien is het wel een 
goed idee om de opzet van de Waardevol Werk interviews op regelmatige basis 
terug te laten komen. Op die manier geven we de mensen waar het daadwerkelijk 
om gaat de unieke mogelijkheid om zich uit te spreken over hun ambities, toe-
komstperspectief, maar vooral ook waar ze tegenaan lopen. De Stepping Stones 
voor Waardevol Werk.

Meer informatie (contactgegevens op achterzijde)

Movisie
https://movisie.nl
Telefoon: 030-789 20 00
E-mail: info@movisie.nl

Artikelen van Movisie
• Simpel Switchen op de kaart (https://movisie.nl/simpelswitchen)
• In Haarlem is waardevol werk het devies (https://movisie.nl/artikel/
   haarlem-waardevol-werk-devies)
• Hoe de Participatiewet en de Wmo elkaar kunnen versterken (https://www.
   movisie.nl/publicatie/hoe-participatiewet-wmo-elkaar-kunnen-versterken)



Roads
www.roads.nl
020 590 85 90
info@roads.nl
Stichting EcoSol Effect
www.ecosol.nl
023  532 25 47
info@ecosoleffect.nl
Stichting Juttersgeluk
www.juttersgeluk.nl
0657 734 209
info@juttersgeluk.nl

De Verbeelding
www.deverbeelding-zandvoort.nl

023 30 40 700
info@deverbeelding-zandvoort.nl

Reakt
www.reakt.nl

088 35 77 600


