




De Werkwinkel – voor wie? 

Deelname is bedoeld voor mensen  

 met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (in situatie van WWB, net 

geen Wajong, lichte arbeidsbeperking, nauwelijks leer-/werkervaring, 

zogenoemde zorgklanten), 

 die  doorgaans een ‘rugzakje’ of een beperking hebben, kwetsbaar zijn, 

 plus een verbrokkelde school- en/of werkcarrière op het cv, 

 die  niet overlopen van een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, 

 maar die wel activiteiten willen ondernemen richting werk(ervaring),  

daarbij ondersteuning nodig hebben en deze actief willen benutten, 

 die  daardoor hun mogelijkheden en talenten weer aanspreken en 

ontwikkelen, 

 die  daarmee een zinvolle bijdrage en leveren en weer op de kaart 

staan, weer meedoen en 

 de opgedane zelfwaarde, zelfkennis, zelfsturing en zelfvertrouwen 

kunnen benutten voor een gezonder toekomstperspectief. 
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Werkwinkel – waartoe? 
 

Deelname betekent  

stijging op de Participatieladder  

en sociale activering 



De Werkwinkel – aanmelding 

1. Schriftelijke of telefonische voordracht potentiële deelnemer 

door contactpersoon gemeente bij de consulent Werkwinkel 

1a voordracht via wijkteam, zorgorganisatie 

1b consulent overlegt met contactpersoon gemeente voor 

toestemming route Werkwinkel. 

2. Kennismaking/Intake met potentiële deelnemer door consulent: 

is hij/zij geschikt voor deelname aan de Werkwinkel? 

2a zo nee: gemotiveerde terugverwijzing naar aanmelder 

2b zo ja: stap 3 

3. Startgesprek deelnemer, contactpersoon gemeente, consulent. 

 

 

   

   

 



De Werkwinkel – traject - werkwijze 

4. Match deelnemer met passende – bij ervaring, interesse, 

motivatie aansluitende – werkervaringsplek. 

5. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst deelnemer – 

werkgever – consulent/Werkwinkel. 

6. Ondersteuningscontacten op maat deelnemer – consulent 

7. Maandelijks contacten werkgever/mentor – consulent 

8. Elke twee maanden evaluatie deelnemer – mentor – consulent 

9. Na zes maanden en na tien maanden evaluatierapportage van 

consulent naar contactpersoon gemeente 

10. Na twaalf maanden afsluiting traject Werkwinkel deelnemer – 

mentor – consulent.  

 

 

 



De Werkwinkel – ondersteuning - werkwijze 

 Ondersteuning op maat voor deelnemer door consulent  

 Ondersteuning mentor 

 Deskundigheidsbevordering mentoren 

 

 



De Werkwinkel – De WERK-portal 

De WERK-portal is een E-learningprogramma waaraan een   

lager opgeleide of laaggeletterde volwassene 24/7 kan deelnemen  

via een inlogcode en waarin een individuele leerroute gevolgd kan   

worden met oefenstof en instructiemateriaal op maat, op het eigen  

niveau en in eigen tempo, naar interesse en (opleidings)behoefte.  

Het programma kan gestart worden met een beroepsinteressetest. 
 

Er zijn oefenmodules over taal, rekenen, omgaan met geld, sociale  

vaardigheden binnen thema’s als werk, huishouden, gezondheid,   

opvoeding. Er zijn elf functiegerichte leerroutes.  
 

Vorderingen worden gemonitord en zijn zo onderdeel van de  

ondersteuning door de consulent 



De Werkwinkel – uitstroom 

Reeds opgedane ervaring in de regio Alkmaar toont aan dat  

activering via de Werkwinkel mensen met een grote afstand tot de  

arbeidsmarkt kansen en perspectief biedt om via werkervaring   

• door te groeien naar een betaalde baan, gemiddeld 10-15%,  

• een opleiding te gaan volgen, gemiddeld 10%,  

• door te stromen via een re-integratietraject, gemiddeld 10%, of  

• te blijven participeren via vrijwilligerswerk , gemiddeld 50-55% 

én  

• om hun talent te ontwikkelen. 

Helaas geldt dit niet voor alle deelnemers: 15% van de hen haakt  

voortijdig af. 



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

http://www.google.nl/url?url=http://www.destentor.nl/regio/zutphen/jetta-klijnsma-in-trailer-bij-delta-1.1783007&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-cLHVL24Dcm4OKyJgJAG&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNHvwyM15AbMQ9h_war18CdnMjw4rA
http://www.google.nl/url?url=http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/archief/landelijke_conferentie_social_return_naar_vermogen&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7cLHVIupEcPNOqXugcAI&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNFvmbJSM342kvg-72XRB1eqmZ2guw
http://www.google.nl/url?url=http://www.vgn.nl/artikel/10771&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EcTHVPeMI4W_PIqRgbAM&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNHf5qxM9h1g7eJWDoZHN8mI_pzP7Q


De Werkwinkel – wie is wie 

Consulent Werkwinkel Noordkop – Texel 

Afra Paauw, apaauw@meenwh.nl , 06-14931578 

 

Consulent Werkwinkel Noordkop – Den Helder 

Monique Hakkenberg, mhakkenberg@meenwh.nl, 06-14932669 

 

Consulent Werkwinkel Noordkop – Hollands Kroon en Schagen  

Arianne Snijders, asnijders@meenwh.nl, 06-14931267 

 

Projectleider Werkwinkel Noordkop 

Hilleke Crum, hcrum@meenwh.nl, 06-48981927 

mailto:apaauw@meenwh.nl
mailto:apaauw@meenwh.nl
mailto:apaauw@meenwh.nl
mailto:mhakkenberg@meenwh.nl
mailto:mhakkenberg@meenwh.nl
mailto:mhakkenberg@meenwh.nl
mailto:asnijders@meenwh.nl
mailto:asnijders@meenwh.nl
mailto:asnijders@meenwh.nl
mailto:hcrum@meenwh.nl
mailto:hcrum@meenwh.nl

