
Libelle wil graag van het leven een feestje maken, maar natuurlijk zijn er  

actuele onderwerpen waarover iedereen zich zorgen maakt. Daarom onderzoeken 

we deze decembermaand elke week een ander sociaal-maatschappelijk thema. 
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Hoe sociaal we ook zijn, ook in onze maatschappij vallen er mensen buiten de 

boot. Werk, sociale contacten of een plek om te wonen: het lijkt voor hen onbe-

reikbaar. Wie zijn deze ‘buitenbeentjes’ en hoe kunnen ze toch meedoen?  

Buiten
beentjes

Werken, sporten, uit eten gaan, internetten en 
leuke dingen doen met vrienden: dat zijn dood-
normale, vanzelfsprekende bezigheden, toch? 
Helaas: voor ontzettend veel Nederlanders is dat 
niet het geval. Niet alleen mensen met een licha-
melijke beperking vallen   al snel buiten de boot, 
ook mensen met een kleurtje of een niet-westerse 
naam lopen veel mis (als je Amina El Ahmadi heet 
zijn je kansen op een baan gehalveerd, ook al heb 
je dezelfde opleiding en evenveel werkervaring 
als Gonnie Jansen). Wie dyslectisch is of slecht 
ziet, weet als geen ander hoe bedroevend weinig 

websites en tijdschriften goed leesbaar zijn. En 
vrienden maken is best moeilijk als je onze taal 
nog niet zo goed beheerst, of een verstandelijke 
beperking hebt.  
Zo kunnen we nog even doorgaan, want de lijst 
met mensen die niet aan alles mee kunnen doen 
of er niet bijhoren, is schokkend lang. Transgen-
der? Dan word je vaker uitgescholden of zelfs in el-
kaar geslagen, en staan werkgevers niet te trappe-
len om je aan te nemen, alle media-aandacht ten 
spijt. En 54% van de normaal- tot hoogbegaafde (!) 
mensen met autisme heeft geen betaald werk. 

Als je moeilijk mee kunt draaien 
in de maatschappij
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Eigenwaarde 
Vreselijk toch? Dat al die leuke, lieve, grappige, 
slimme en talentvolle mensen aan de kant wor-
den gezet? Mensen die ook graag een leuk en 
betekenisvol leven willen leiden. “Het gevoel van 
eigenwaarde verdwijnt soms snel als je niet kunt 
meedoen. Dan kun je in een vicieuze cirkel terecht-
komen: ‘Het lukt toch niet, ik doe er niet toe, het 
heeft allemaal geen zin’”, zegt Frank van Steenber-
gen van onderzoeksbureau DRIFT, dat is verbon-
den aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

2,5 miljoen mensen 
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht 
welke zogeheten hulpbronnen mensen nodig 
hebben om mee te kunnen doen aan het sociaal-
maatschappelijke leven in Nederland. “Dat zijn 
zaken als een inkomen hebben, mogelijkheden 
een opleiding te volgen maar ook: heb je een soci-
aal netwerk? Ben je communicatief vaardig, begrijp 
je de taal en weet je in digitaal opzicht de weg te 
vinden? Ook de mentale en fysieke gezondheid 
zijn belangrijk. Al die aspecten werken op elkaar 
in. Wie bijvoorbeeld zijn baan verliest, heeft niet 

alleen minder inkomen, maar verliest ook het so-
ciale netwerk dat erbij hoort”, vertelt SCP-directeur 
Kim Putters. “Zo’n 13% van de bevolking heeft 
weinig toegang tot deze hulpbronnen. Dat zijn dus 
bijna 2,5 miljoen mensen. Met name mensen die 
in de bijstand zitten, niet-westerse allochtonen en 
eenoudergezinnen zijn kwetsbaar.” 

Taboe op beperking  
Voor mensen met een lichamelijke handicap is 
het stigma het grootste probleem. Kim Putters: 
“Er wordt over ze gepraat, gefluisterd in de gang, 
wat maakt dat ze zich anders voelen: je hoort er 
niet bij. Er zit een taboe op hun beperking. In onze 
samenleving domineert het schoonheidsideaal. 
De acceptatie dat je ook een volledig burger bent 
als je geen fotomodel of optimaal gezond bent, is 
er niet altijd.”  
Los van de oordelen, worden mensen met een 
beperking vaak ook letterlijk buitengesloten, 
bijvoorbeeld omdat ze met hun rolstoel niet een 
winkel in kunnen rijden. Jellie Tiemersma – zelf 
slechtziend – is directeur van Personal Too, een 
organisatie die bedrijven adviseert rondom deze 
zaken. “Er moet meer ‘inclusief’ worden gedacht. 
Dus: hoe maken we onze wereld zó dat die voor 
iedereen toegankelijk en prettig is?” Tiemersma 
werd onlangs gevraagd mee te denken over de 
toegankelijkheid van winkels. “De stelling was: 
dat kost ondernemers bakken vol met geld.  
Welnee, het is vaak eenvoudiger dan we denken. 
Sta gewoon stil bij wat je zélf prettig vindt als je 
in een winkel bent. Iederéén vindt het fijn als de 
zaak overzichtelijk is en goed verlicht, als de gang-
paden niet worden belemmerd door dozen en als 
prijskaartjes goed leesbaar zijn – dat is ook prettig 
als je boven de veertig bent en je ogen achteruit 
gaan. Zo kan men veel oplossingen verzinnen 
zonder te denken: o jee, daar is iemand met een 
beperking, hoe moeten we daarmee omgaan?” 

Voor zo’n 2,5 miljoen 
mensen in Nederland 
is het moeilijk  
om mee te draaien in 
de maatschappij

De overheid trekt zich  
de laatste decennia  

steeds verder terug. De  
boodschap: mensen zijn 

zélf verantwoordelijk
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Het scheelt enorm als we mensen met een han-
dicap behandelen alsof het normale mensen 
zijn, vindt Tiemersma. “Dat zíjn ze namelijk. Ik 
ben door mijn visuele beperking al gewend dat 
mensen het voortdurend over je hebben, maar 
toen ik laatst vanwege een gecompliceerde 
beenbreuk in een rolstoel zat, verbaasde het me 

hoe mensen zich kunnen gedragen. Sommige 
stonden gewoon óver mijn hoofd heen met 
elkaar te praten. Behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden, en vraag het gewoon 
als je niet goed weet waar de ander zich comfor-
tabel bij voelt.” 

Systematisch uitsluiten 
Wat ook aan de orde van de dag is, is dat veel 
mensen systematisch worden uitgesloten, 
stelt Frank van Steenbergen. “Een maatschap-
pelijk probleem is dat mensen op basis van 
afkomst structureel worden buitengesloten, 
bijvoorbeeld bij sollicitaties. Maar ook wet- en 
regelgeving kan het mensen moeilijker ma-
ken.” Ronduit schrijnend vindt Van Steenber-
gen bijvoorbeeld de positie van dak- en thuis-
loze jongeren in Nederland. “We hebben met 
zijn allen bepaald dat je met achttien jaar vol-
wassen bent voor de wet. Dan krijg je ineens 
compleet andere rechten en plichten. Jongeren 
in kwetsbare posities die veel ondersteuning 
krijgen, worden vanuit Jeugdzorg van de ene op 
de andere dag met hun hele hebben en houwen 
op straat gezet. Sommige hebben een familie-
lid dat zich over hen ontfermt en die redden 
het. Maar vaak ontsporen ze. Ze hebben geen 
thuisadres, maken schulden, raken verslaafd. 
Rond hun twintigste komen ze hierdoor weer in 
beeld van instanties, maar hebben dan zo veel 
extra bagage dat hun problemen moeilijker zijn 
op te lossen. En ze waren al niet geboren met 
de beste kansen. Uitsluiten gebeurt, het is een 
menseigen en tijdloos fenomeen. Maar om het 
op deze manier, door bestaand beleid en denk-
beelden zo veel erger te maken of in de hand te 
werken? Dat raakt mij. Dat kan echt anders.”

Tijdgeest en politiek
Welke mensen aandacht en hulp krijgen, 
hangt af van lokale initiatieven, stichtingen, 
patiëntenverenigingen en goede doelen, maar 
ook van de tijdgeest en de politieke wind die 
er waait. De overheid trekt zich de laatste 
decennia steeds verder terug. Zo zijn sociale 
werkplaatsen voor mensen met een beperking 
wegbezuinigd en bestaan de Melkertbanen 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt ook niet meer. Kim Putters: “De politiek 
communiceert sinds de jaren tachtig vaker: 

Voor mensen met 
een lichamelijke 

handicap is het stigma 
het grootste probleem

Met name mensen 
die in de bijstand zitten, 

niet-westerse  
allochtonen en  

eenouder-gezinnen  
zijn kwetsbaar
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mensen zijn zélf verantwoordelijk. Ook voor 
het regelen van hulp, sinds de bezuinigingen 
en decentralisatie van de zorg in 2015 en de 
Participatiewet. Het is deels nuttig en mooi, 
mensen kúnnen vaak ook best zelfs iets doen, 
samen met hun omgeving. Maar langzaam 
maar zeker zie je dat er grenzen zitten aan wat 
mensen zelf kunnen regelen. Als je een op-
eenstapeling van tegenslagen en problemen 
hebt en dan ook nog in de schulden komt, is 
het niet makkelijk om daar in je eentje uit te 
komen.”  

Sociaal ondernemen
Oplossingen komen anno 2018 steeds vaker 
uit de hoek van sociale ondernemingen, die 
met motto’s als ‘no social waste’ mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt aanne-
men en/of een vak leren en zo op weg helpen 
naar een baan. Het zijn bedrijven zoals de 
Koeckebackers (bakkerij), Cycloon (post- en 
pakketdienst), Stichting Toentje (stadstuin 

waar verse groenten en kruiden worden ge-
produceerd voor Voedselbank Groningen) en 
Cordaan (leer-werkbedrijf dat met onder meer 
winkels, meubelmakerijen, horecabedrijven en 
groenvoorziening samenwerkt). 
Er wordt niet gepamperd, mensen worden niet 
als zielige slachtoffers benaderd, nee: er wordt 
gekeken naar hun talent. Naar wat ze wél kun-
nen, en hoe ze het best tot hun recht komen.  
Sue Smith, kwartiermaker ondernemerschap 
bij zorgorganisatie Philadelphia staat er nog 
elke dag versteld van wat die aanpak met men-
sen doet. “Zorg is vandaag de dag óók: iemand 
zelfstandig laten zijn, zelfredzaam maken. 
Dat hebben we lange tijd anders vertaald. Als 
een kind iets blijkt te mankeren, gaat het naar 
speciaal onderwijs, met speciaal vervoer. Dáár 
begint uitsluiting al, mensen worden apart 
gezet en alles wordt voor ze geregeld. Maar zo 
worden ze óók niet gestimuleerd.” 

Gewoon meedoen 
Smith vertelt hoeveel er veranderde toen jon-
geren in een dagbestedingsproject leerden 
zelf met het openbaar vervoer naar hun werk 
te komen in plaats van met een (dure) taxi. 
“Dat was een grote stap voor ze, maar het gaf 
veel zelfvertrouwen om ook andere dingen te 
gaan doen. De jongeren reizen nu uit hun werk 
samen een eindje op in de tram of metro, en 
eten soms ergens een ijsje. Of ze maken een 
praatje met de conducteurs, die ze leren ken-
nen. Hun wereld wordt veel groter en dat werkt 

in alles door.” Het leven 
van Lennard bijvoorbeeld, 
veranderde radicaal. Smith: 
“Vroeger had hij bijna een-op-
eenbegeleiding nodig, maar 
hij bloeide zo op, dat ik voor 
hem een soort stage regelde 
bij een hippe sappenbar. Voor 
het eerst van zijn leven ging 
hij werken, in een groep met 
jonge mensen. Beschut en 
veilig, maar hij werd er niet 
bemoederd, zodat hij zich 
kon ontwikkelen. Hij werd 
een ‘juicer’ en heeft zijn draai 
gevonden. ‘Sue, ik wil alleen 
nog met gewone mensen 
werken’, zei hij stralend tegen 
mij. Het is mooi als mensen 
zoals hij meedraaien met de 
maatschappij, in de energie 
en flow van anderen: daaraan 
kunnen ze zich optrekken. 
Ze willen ook niet steeds 
‘bijzonder’ en ‘speciaal’ zijn, 
maar gewoon meedoen met 
de rest.” 

Oplossingen  
komen steeds vaker  

uit de hoek van  
sociale ondernemingen

1 op de 10…
…  volwassen Nederlanders 

heeft te maken met één of 
meer vormen van sociale 
uitsluiting. Sociale uitslui
ting hangt vooral samen 
met een slechte gezondheid 
en op de tweede plaats met 
een laag inkomen. 

… volwassenen heeft een  
beperkt informeel sociaal 
netwerk waar men onder
steuning van kan verwach
ten. Van de alleenstaande 
ouders ervaart maar liefst 
36% een tekort aan sociale 
contacten. 

… huishoudens heeft voort
durend financiële zorgen.
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‘Ieder mens is anders. Maar soms 
zijn de verschillen wel heel groot.  
Dan vergeten we weleens elkaar  

gewoon als mens te zien’
Kansfonds

Talent op de werkvloer
Werkgevers gaan steeds meer inzien 
dat mensen met een beperking of 
stoornis specifieke talenten hebben die 
van pas komen. Zo zijn er ICTbedrijven 
die werken met mensen met autisme; 
zij hebben vaak veel oog voor detail, 
hebben technisch inzicht, zijn accuraat, 
kunnen lange tijd geconcentreerd met 
één taak bezig zijn en hebben een sterk 
analytisch denkvermogen. 
Bron: SCP, Verschil in Nederland

Vooroordelen 
Blanke geweldsdelinquenten van 
Nederlandse afkomst met een 
strafblad worden vaker (28%) uitge-
nodigd voor een sollicitatiegesprek 
dan mensen met een migratie-ach-
tergrond en een smetteloos blazoen. 
Van hen wordt maar 9% uitgenodigd. 
Bron: onderzoek van de VU, de Universiteit 

Utrecht, de Radboud Universiteit en het 

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 

Rechtshandhaving.

Veel mensen willen graag 
anderen helpen, maar weten 
niet zo goed wie precies, of 
waar ze dat kunnen doen. En 
kost het niet veel tijd? Op de 
website van het Kansfonds 
staan allerlei ideeën, waar-
onder makkelijk uit te voeren 
acties die nog geen minuutje 
tijd kosten, zoals die dakloze 
man of vrouw op de hoek 
van de straat eens goede-
morgen te wensen. Dáár 
begint anderen betrekken, 
ze laten meedoen en zich 
weer mens te laten voelen 
al. Maar u kunt natuurlijk ook 
af en toe voedingsmiddelen 
naar de Voedselbank bren-
gen, of eens extra koken voor 
buren die het lastig hebben.  

Of écht aan de slag als 
vrijwilliger, en bijvoorbeeld 
taalmaatje worden van een 
asielzoeker en hem/haar 
zo op gang helpen in ons 
land, leuke dingen onderne-
men met mensen met een 
verstandelijke beperking of 
ouderen helpen hun digitale 
kennis op te vijzelen. Op de 
website van het Kansfonds 
vindt u projecten in uw eigen 
buurt. Het Kansfonds steunt 
meer dan 500 initiatieven 
per jaar, die allemaal hel-
pen kwetsbare mensen hun 
situatie te doorbreken, en 
zijn opgezet door betrokken 
mensen die iets willen doen 
voor een ander. 
kansfonds.nl/kansen

Ook iemand helpen? 
Zó makkelijk is het!

LEKKER DANSEN 
Leuk: in de dans- en festivalwe-
reld wordt regelmatig iets geor-
ganiseerd voor mensen met een 
beperking. Zo organiseerde het 
Holland Dance Festival de afge-
lopen jaren een reeks DanceAble 
lessen. En voorafgaand aan het 

Milkshake Festival vond deze 
zomer voor de derde keer Mini 
Milkshake plaats: een festival 

voor diversiteit en liefde, maar 
dan speciaal voor cliënten van 

Cordaan, Philadelphia en andere 
zorgorganisaties. Compleet met 

bekende dj’s als Joost van Bellen, 
een silent disco en een ‘beauty ex-
perience’ door een team van pro-
fessionele kappers en visagisten. 

Mini Milkshake is een initiatief van 
de For All Who Love Foundation. 
De organisatie wil meer toleran-
tie en acceptatie genereren voor 
mensen die buiten het doorsnee 

plaatje vallen als het gaat om 
seksuele geaardheid, religie, le-

vensvisie, verschijning, beperking, 
politieke voorkeur of afkomst.

Bestel een broodje
Mensen met een afstand tot de arbeids

markt help je ook al door te gaan eten 
of koffiedrinken in het restaurant of de 
bar waar zij werken. In elke woonplaats 

is er wel zo’n sociale onderneming, 
zoals Hotspot Hutspot in Rotterdam, 

Happytosti in Hoofddorp en Bie de Buuf 
in Groningen. Je kunt ook klussen la

ten doen door een klusbedrijf zoals het 
Amsterdamse Homeservice, dat helpt 
mensen met een psychische beperking 

hun leven weer op de rit krijgen.
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Omdat wij als redactie niet alleen willen laten zien 
wat de problemen zijn, maar ook wat je er zélf aan 
kunt doen, gaven we ons op als vrijwilliger. Wij  
gingen samen koken met mensen die minder goed 
kunnen meekomen in de maatschappij.  

•  Wat gaan we doen? Een kerstdiner koken in een 
buurtcafé samen met mensen met een verstande-
lijke beperking

•  Met: Philadelphia Zorg
•    Waar: Amsterdam
Met vijf Libelle-collega’s meldden we ons ’s middags 
bij een buurtcafé in Amsterdam-West om te helpen 
een Turks-Nederlands kerstdiner voor dertig perso-
nen te koken. 
Libelle’s Human Interest-redactiemanager Barbara 
Schneemann (47): “Voor ons is het zo vanzelfspre-
kend: even op de fiets of met de tram ergens naar-
toe, boodschappen doen, koken, een gesprek voeren, 
werken. Een kerstdiner koken en het gezellig maken. 
Dat geldt echt niet voor iedereen, zo bleek deze mid-
dag. In onze haast zien we soms niet wie er achterop 
raken. De sfeer in dit buurthuis was respectvol en 
positief en de gasten werden in hun waarde gelaten. 
Ik denk dat dat voor mij de belangrijkste les was die 
ik van Sue Smith van Philadelphia Zorg leerde: dat 
je mensen met een verstandelijke beperking isoleert 
als je ze alles uit handen neemt. Juist door ze te be-
trekken en verantwoordelijkheid te geven, kunnen 
ze zich emanciperen en hun eigen kracht vinden. We 
hebben ongelooflijk leuke, bijzondere, ontroerende 
en grappige gesprekken gevoerd. En we realiseren 
ons nu des te beter: niet iedereen heeft even mak-
kelijk aansluiting in onze maatschappij.” 

D E Z E  W E E K :  
L I B E L L E  KO O K T S A M E N  M E T 
M E N S E N  M E T E E N  V E R S TA N -
D E L I J K E  B E P E R K I N G

Libelle’s Barbara:

Redactie in Actie 

“Ik realiseer me 
dat niet iedereen 
even makkelijk 

aansluiting heeft in 
onze maatschappij” 

DE REDACTIE IN 
ACTIE ZIEN? KIJK 
OP LIBELLETV.NL/

VOORELKAAR
OF DOWNLOAD DE  

APP.
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“Ik ben zó blij 
met Frank. 
Mijn leven 

is leuker en 
gezelliger”

Mark: 

Mark Stuijfzand 

M.m.v.: Tommy Hilfiger 

(vest), America Today 

(T-shirt), Scotch & Soda 

(chino), Veja (sneakers).

Frank Pijnenborg 

M.m.v.: Selected Homme 

(colbert en T-shirt), 

Scotch & Soda (chino), 

Asics (sneakers).
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Werk vinden als je boven de vijftig bent, valt niet mee. Net als ‘gewoon 

meedraaien’ als je veel tegenslagen hebt. Ook ingewikkeld: vrienden maken 

als je een beperking hebt. Marilyn, Hafsa en Mark kregen hulp.

Wij horen erbij

Mark Stuijfzand (40) is licht verstandelijk beperkt. 
Vrienden had hij niet, totdat hij via BestBuddies een 
vriend vond in Frank Pijnenborg (31, HR manager). 
Mark: “Deze fotoshoot was leuk! Zo’n sessie stond 
altijd al op mijn verlanglijstje om samen te doen. Na 
afloop gingen we naar een collega van Frank om een 
kapstok te maken, en hebben we bij Frank thuis  
gegeten.” 
Frank: “Tijdens mijn studie had ik het hartstikke leuk, 
met allerlei feestjes en een stage in Japan, maar ik wil-
de ook iets nuttigs doen in mijn vrije tijd. Iets beteke-
nen voor een ander. Mijn tante had een verstandelijke 
beperking en zij was open en dankbaar. Mensen zoals 
zij vind ik leuk, ik word makkelijk vrienden met ze. 
Daarom meldde ik mij aan als buddy. In principe ben 
je iemands buddy voor één jaar. Maar Mark en ik zijn  
al acht jaar bevriend.”  
Mark: “Vroeger was ik eenzaam. Naast mijn vader, 
moeder en broertje had ik geen vrienden. Ik ging niet 
zo vaak de deur uit. Mijn leven was saai. Op een ge-
geven moment kwam Stichting BestBuddies op De 
Schelpenhof, waar ik woon. Eerst wilde ik geen buddy, 
ik vond het spannend om zomaar iemand te ontmoe-
ten. Toch kwam Frank een keer langs. We gingen wat 
drinken en babbelen, en al snel bleek dat we een klik 
hadden. Inmiddels ken ik ook vrienden van Frank, en 
zijn familie. We gingen een keer gourmetten en wan-
delen bij zijn ouders in Brabant. ‘Ons pap en ons mam’ 
zeggen ze daar, maar ik noem ze gewoon Jan en Carla 
hoor. Ze zijn zo gezellig, ik voelde me meteen thuis. 
Dat doet mij veel.” 
Frank: “We hebben al veel gedaan en meegemaakt. 
We gaan regelmatig ergens wat eten of drinken. En 
vorige maand zijn we met andere buddykoppels naar 
de Efteling gegaan. We maken nu zelfs voor de vijfde 
keer onze eigen musical, Popcorn King, met meerdere 
woongroepen en buddy’s. We treden op in het Luxor 
Theater in Rotterdam. Mark speelt een gemene schurk. 
In het begin vond hij optreden spannend, maar als je 
hem nu ziet? Na afloop grijpt hij de microfoon om het 

publiek te bedanken, liefst draait hij nog drie hits van 
Jan Smit erachteraan. Hij krijgt de hele zaal mee.” 
Mark: “Voor mijn verjaardag gingen we naar 
Feyenoord tegen Willem II. Gelukkig won Feyenoord. 
Wat ik trouwens niet leuk vond, is dat Frank een tijd 
veel in het buitenland was voor zijn werk. Wat heb je 
aan een vriend als je elkaar weinig ziet? Daarom heb ik 
nog een buddy gevraagd, ik wilde leuke dingen blijven 
doen. Nu heb ik nog een kameraad, Ronald. Met hem 
ben ik laatst gaan darten. En hij is net vader gewor-
den. Ik mocht zijn dochtertje vasthouden, zo mooi. 
Al die kleine teentjes en vingertjes. Ik ben zó blij met 
mijn twee vrienden. Ik voel me zo veel beter nu. Mijn 
leven is leuker en gezelliger. Ook omdat ik ambas-

sadeur ben geworden voor BestBuddies, waarvoor ik 
laatst presentaties deed op hbo-opleidingen. Ik ben 
ondernemender, ga ook zelf vaker winkelen, zwem-
men of bowlen.”  
Frank: “Mark is leuk, heel puur. Hij is altijd blij om mij 
te zien, dan krijg ik meteen een flinke knuffel. Eerlijk 
gezegd is níemand zo blij om mij te zien als Mark. Hij 
relativeert ook zo lekker. Druk op mijn werk, stress? 
Joh, wat maakt het allemaal uit.” 
Mark: “Frank valt op mannen, en hij is voor PSV, ter-
wijl ik voor Feyenoord ben. Maar dat maakt mij niet 
uit hoor. Onze bijzondere band wil ik nooit kwijt.”
Omdat het voor veel jongeren met een beperking  
lastig is om eropuit te gaan en vrienden te maken, brengt 
BestBuddies jongeren met en zonder een beperking  
dichter bij elkaar. Ook helpen? Kijk op bestbuddies.nl.

Frank: “In principe 
ben je buddy voor één jaar. 

Maar Mark en ik zijn 
al acht jaar bevriend” 
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Drie jaar lang werd Hafsa 
Takhripha (31) mishandeld 
door haar exvriend. Ze hield 
er posttraumatische stress 
en een agressieprobleem 
aan over, maar ook 
schulden omdat haar ex 
telefoonabonnementen 
afsloot op haar naam. 
Met hulp van het leer
werkbedrijf The Colour 
Kitchen kreeg ze haar leven 
weer op de rit. 
“Ik wist: ik kan nóg tien jaar 
blijven huilen, maar dat had 
ik al twee jaar lang gedaan, 
toen ik in het blijf-van-mijn-
lijfhuis woonde. Ik wilde wat 
maken van mijn leven. Via 
de gemeente kon ik werken, 
maar in één jaar heb ik wel 
tien baantjes gehad. Overal 
liep ik boos weg. Als iemand 
me commandeerde, was 
ik er meteen klaar mee. Ik 
kan er niet meer tegen als 
ik word gekleineerd. Maar 
zelfs als werd gevraagd hoe 
het met mij ging, ontplofte 
ik: ‘Hoezo? Wat gaat jou dat 
aan!’ Ik vertrouwde niemand 
meer.   
Via mijn jobcoach van de 
gemeente kwam ik bij The 
Colour Kitchen, waar ik een 
opleiding kon volgen. In 
het begin had ik ook hier 
veel ruzies. Dat was meteen 
schreeuwen hè, en spullen 
vernielen. Ik heb eens alle 
colaflessen in het magazijn 

aan gort geslagen en de 
keuken vernield nadat een 
chef mij confronteerde met 
iets. Maar bij The Colour 
Kitchen is het anders dan bij 
andere baantjes. Ze houden 
er rekening mee dat het af 
en toe niet gaat omdat mijn 
verleden opspeelt, dan is het: 
‘Neem je rust, trek je maar 
even terug.’ Ik heb geleerd 
dat ik niet om alles boos 
hoef te worden, en om te 
práten over wat mij dwarszit.  
Ik heb bij twee andere 
horecabedrijven gewerkt, 
en ben terug bij The Colour 
Kitchen. Als shift leader 
help ik leerlingen met wat ik 
zelf ook heb geleerd. Het is 
heerlijk om weer een leven 
te hebben, om mijn eigen 
geld te verdienen en anderen 
te helpen. Ik kán iets, ik doe 
ertoe. Dat geeft mij zó’n goed 
gevoel.”
The Colour Kitchen geeft jon
geren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans door ze 
op te leiden tot horecaprofes
sionals. Na de leerwerktrajec
ten stromen zij door naar regu
liere horecabedrijven óf werken 
ze in een van de restaurants 
van The Colour Kitchen als die 
stap nog net te groot is. theco
lourkitchen.nl. 

M.m.v.: American Vintage (jurk), 

Maje (tailleriem), Kunert (maillot), 

Van Haren (laarsjes).

“Het is heerlijk om weer  
een leven te hebben. 

Ik kán iets, ik doe ertoe”

Hafsa: 
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Twaalf jaar werkte Marilyn 
Baker (53, alleenstaande 
moeder) als activiteitenbe
geleidster voor mensen met 
dementie. Vier jaar geleden 
werd ze ontslagen tijdens een 
zoveelste reorganisatieronde. 
Jobmaatje Besna hielp haar 
met opnieuw solliciteren.
“Stilzitten is niets voor mij, 
dan kak ik in. Daarom startte 
ik een paar maanden na mijn 
ontslag een eigen bedrijf, 
maar daar verdiende ik na een 
jaar net te weinig mee. Maar 
op mijn leeftijd is het moeilijk 
om een vaste baan te vinden. 
Ze kijken alleen nog maar 
naar: wat kost je? Mijn kwali-
teiten, ervaring en referenties 
doen er niet toe. Bovendien 
ben ik blijkbaar oud, en dus 
‘van de oude stempel’ en dan 
hoor je er niet echt meer bij. 
Ik voelde me in de hoek gezet.  
Uiteindelijk kreeg ik wel een 
baan als flex-activiteitenbe-
geleidster voor een halfjaar, 
maar ik bleef zoeken naar een 
vaste functie voor meer uren. 
Via het project Jobmaatjes 
kreeg ik hulp van Besna. Ze 
hielp me om mijn cv te pim-
pen. Die was uit de tijd en 
echt állesomvattend. Prompt 
kreeg ik na een sollicitatie een 
telefoontje van een zorg- 
instelling: ‘We willen je uit-
nodigen voor een gesprek.’ Ik 
vroeg Besna advies voor mijn 
eerste sollicitatiegesprek. Ik 

ben nogal een drukke prater, 
dus zij adviseerde me om al-
leen antwoord te geven op de 
vragen en niet uit te wijden. 
Verder mocht ik vooral mezelf 
zijn. Dat wierp zijn vruchten 
af, want ik kreeg die baan! 
Helaas kan ik nog steeds niet 
genoeg uren werken om rond 
te komen. Mijn flexcontract is 
inmiddels drie keer verlengd, 
ik hoop dat ik nu een vaste 
baan krijg.     
De ouderen op mijn werk 
komen vaak binnen sloffen 
met uitdrukkingsloze gezich-
ten, maar zodra ik mijn gitaar 
pak en zij liedjes meezingen, 
zíe ik ze opleven. Hoe dement 
ze ook zijn, ‘Bij ons in de Jor-
daan’ kennen ze nog woord 
voor woord. Na afloop pakken 
ze mijn hand vast: ‘Dank je 
wel, het was gezellig!’ Ik maak 
echt het verschil voor ze. Dat 
maakt mijn dag weer goed.” 
Jobmaatjes is een project van 
ReconnAct in het midden van 
het land. Van de 37 deelnemers 
die de afgelopen twee jaar zijn 
gestart, heeft 55% zijn doel ge
realiseerd. Jobmaatje worden 
en bijdragen aan hernieuwd 
zelfvertrouwen en perspectief 
voor een ander kost ongeveer 
1,5 uur per week of twee weken, 
reconnact.nl. 

M.m.v.: Promiss (vest, bloes, rok), 

Oroblu (maillot), rode pumps  

privébezit.

“Op mijn leeftijd kijken 
werkgevers alleen maar  

naar: wat kost je?”
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Marilyn: 
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