
Succesverhalen
  de Participatiefabriek

              Talenten getoond  
            met kansen beloond

Hoera, ik heb weer perspectief 
op werk!

We kennen allemaal wel iemand uit onze vrienden- of familiekring 

die hard op zoek is naar een baan. Of het nu door economische 

tegenwind komt, of dat je als nieuwe burger je nieuwe leven hier 

opbouwt, of dat het door persoonljke omstandigheden komt… 

het kan een ieder van ons overkomen. Over het algemeen ervaren 

onze bekenden hun werkloosheid als niet gewenst. Het maakt ze 

kort gezegd niet gelukkig.

Ook de geportretteerden in dit magazine zjn of waren op zoek 

naar werk. Het lukte ze in eerste instantie niet om de aansluiting 

op de arbeidsmarkt weer te krjgen. Niet omdat ze geen talenten 

of competenties hebben. Integendeel; er is talent te over, ervaring 

genoeg. Het zat ‘m in de aanpak en de weg er naar toe om het 

perspectief op werk te vergroten.

Wat deze prachtige, unieke mensen bindt, is dat ze – naast hun 

zoektocht naar een baan - deelnemers waren van de Participatie-

fabriek. Dit is een succesvol werkervaringsproject van welzjnsor-

ganisatie De Schoor. Werkzoekenden met een bjstandsuitkering 

worden begeleid bj het maken van concrete stappen op weg naar 

betaald werk. Het terugvinden van je eigenwaarde door het (her)

ontdekken van je eigen talent is daarbj uitgangspunt. In een oud 

beproefd concept van ‘leermeester-gezel’ begeleiden werkzoe-

kenden elkaar in een zelfstandig functionerend sociaal bedrjf.  

In samenspraak met wjkbewoners komen activiteiten in en om 

buurtcentra tot stand. De Participatiefabriek geeft dus een hoge 

mate van dienstverlening aan de wjk terug. Dat staat voor  

win-win: deelnemers ontwikkelen zich door te werken en  

leveren tevens een maatschappeljke prestatie aan de wjk.

Ontwapenend, puur en krachtig! Zo staan de deelnemers op  

de foto. Hun verhalen vertellen ons, dat ondanks afwjzingen  

en tegenslagen, het met lef en doorzettingsvermogen mogeljk  

is om vooral vanuit je eigen talent weer kans op werk te krjgen.

Ik wens iedereen veel inspiratie toe met het lezen van deze  

12 bjzondere verhalen van 12 mensen zoals jj en ik. Bljf in  

jezelf geloven, want samen maken we meedoen mogeljk!

 

AnneMarie Geneugeljk

manager Wjk & Welzjn

De Schoor, Welzjn in Almere
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