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“ Het besef dat iedereen met de juiste  
begeleiding een waardevolle bijdrage 

kan leveren dringt steeds meer door”

De drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp zijn inmiddels een feit. Dat betekent dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Een turbulente en 
onzekere tijd voor alle betrokkenen. Langzamerhand wordt het rustiger en kunnen we de balans opmaken 
over hoe de transitie zich in de praktijk heeft ontwikkeld. 

Voor PSW Werk zijn met name de veranderingen in de Participatiewet van belang. Het is goed om te zien dat 
maatschappijbreed wordt ingezet op een zo groot mogelijke (arbeids)participatie. Het besef dat iedereen met de 
juiste begeleiding (dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan de maatschappij dringt steeds meer door.

Ontschotten 
Om grip te houden op de decentralisaties wordt wel nog vaak in hokjes gedacht. Dat is jammer, maar we zien  
een kentering. Want pas als je los van financiering en wet- en regelgeving kunt kijken naar de daadwerkelijke 
ondersteuningsvraag van een cliënt, kun je hulp op maat bieden daar waar de cliënt het echt nodig heeft.  
Daarom werkt PSW Werk integraal en combineren we dagbesteding, re-integratie en arbeidsbegeleiding. 

Samenwerken 
We zijn voortdurend op zoek naar dwarsverbanden waarmee we (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking 
kunnen ondersteunen, zodat ze een stapje kunnen maken op de participatieladder. We hebben een groot netwerk 

van meer dan 200 bedrijven door heel Limburg. We werken nauw samen met de gemeenten, het UWV, sociale werk-
plaatsen, het onderwijs en diverse buurtinitiatieven. Gezamenlijk hebben we veel meer mogelijkheden om iedereen 

passend werk te bieden. 

Hoe we dat doen, leest u in dit magazine met verhalen van mensen die de afstand tot de arbeidsmarkt wisten te  
overbruggen. Mensen met unieke uitdagingen, dromen en talenten die met de ondersteuning van PSW Werk en  

al onze samenwerkingspartners een kans kregen en die met beide handen hebben aangegrepen. Veel leesplezier! 

Frank Knols, manager PSW Werk

De transitie in de praktijk
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Extra banen vastgelegd in Quotumwet
In 2013 werd een ambitieuze banenafspraak (Quotumwet) gemaakt om binnen tien jaar 125.000 ‘beschutte’ arbeids-
plaatsen te creëren voor gehandicapten. Dit betekent dat elk bedrijf vanaf 2017 verplicht kan worden om een bepaald 
aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Echter, het quotum treedt pas in werking als werkgevers gezamenlijk 
onvoldoende extra banen hebben gecreëerd. In 2016 vindt het eerste beoordelings moment plaats. De afgelopen 
jaren heeft vooral het MKB veelbelovende stappen laten zien. Dat heeft onder andere te maken met commitment 
op directieniveau, draagvlak op de werkvloer, oog voor de mogelijkheden om werk anders te organiseren en het 
vinden van geschikte kandidaten. PSW Werk heeft hierin een voortrekkersrol en adviseert en ontzorgt bedrijven 
die er meer over willen weten. 

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief via 

www.pswwerk.nl

Nieuwe website www.pswwerk.nl online
PSW Werk heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Het aanbod 
groeit, er wordt voortdurend gezocht naar vernieuwingen, het 
netwerk breidt zich verder uit en er worden waardevolle samen-
werkingsverbanden gelegd. Tijd om dat te laten zien via een nieuwe 
website! De website biedt kernachtige informatie over PSW 
Werk. Er staat een groot aantal praktijkverhalen op van cliënten, 
werkgevers en relaties. Zij kunnen tenslotte het beste vertellen 
hoe is om met PSW Werk samen te werken. Met de komst van de 
nieuwe website is er ook een digitale nieuwsbrief gelanceerd. Een 
interessante nieuwsbrief met belangrijke veranderingen in wet- en 
regelgeving, ontwikkelingen die betrekking hebben op mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, nieuws en ervaringen van 
PSW Werk en leuke wetenswaardigheden.



PSW beste Limburgse werkgever
In het Beste Werkgevers Onderzoek van Effectory en Intermediair behaalde PSW landelijk gezien de tiende plek in de 
categorie ‘organisaties < 1000 medewerkers’. Met een uitstekende gemiddelde score van 7,9 mag PSW zich bovendien de 
beste Limburgse werkgever noemen. Deze score is gebaseerd op het medewerkersonderzoek waarin onderwerpen werden 
onderzocht zoals de organisatietevredenheid, tevredenheid over de werkzaamheden, organisatietrots, achter de organisa-
tiedoelen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren en het krijgen van waardering. De meest opmerkelijke score is de 
betrokkenheid van medewerkers bij PSW: een 8,7! Dat is precies wat we bedoelen met “Onze passie kent geen beperkingen”.

PSW Werk is actief in de volgende gemeentenCertificering Blik op Werk verlengd 
Het Keurmerk Blik op Werk heeft PSW Werk getoetst en 
bekeken of de dienstverlening voldoet aan de eisen die 
gesteld worden aan de re-integratie branche. Resultaat: 
certificering is wederom verlengd! Blik op Werk roemt de 
hoge mate van cliënttevredenheid en het feit dat PSW 
Werk de visie in woord en daad uitvoert: de ondersteu-
ning van de cliënt staat op de eerste plaats. Blik op Werk 
is een onafhankelijk kwaliteits- en kennis instituut dat zich 
inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied 
van duurzame arbeidsdeelname. Het certificaat is een 
voorwaarde om re-integratietrajecten voor bijvoorbeeld 
het UWV en de gemeenten uit te voeren. Daarnaast heeft 
PSW voor de vierde keer het HKZ-certificaat behaald, het 
kwaliteitskeurmerk voor de zorg. Uitstekende resultaten 
dankzij de inzet en het kwaliteitsbewustzijn van alle me-
dewerkers van PSW.
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Zo groot mogelijke
arbeidsparticipatie
PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Het doel is een zo groot mogelijke arbeids-
participatie. Uitgangspunt is dat iedereen een zinvolle bijdrage 
aan de samenleving kan leveren, betaald of onbetaald.

PSW Werk werkt op basis van de Participatieladder, een instrument dat vaststelt in 
hoeverre iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject wordt in kaart 
gebracht op welke trede iemand functioneert en welke begeleiding nodig is. Er wordt 
altijd geprobeerd werknemers zo zelfstandig mogelijk te laten werken en te laten 
groeien, maar indien nodig kan iemand ook (tijdelijk) een stapje terug doen. Een team 
van professionele begeleiders van PSW Werk staat hiervoor ter beschikking. 

Duurzame begeleiding
PSW Werk onderscheidt zich van andere re-integratie- en bemiddelingsbedrijven door 
de duurzame begeleiding. Als voor een werknemer een plek is gevonden en hij/zij is 
opgeleid en ingewerkt, gaat de begeleiding op de werkplek door. Veel mensen hebben 
altijd een vorm van begeleiding nodig, hoe minimaal ook. Door begeleiding op maat is 
het mogelijk een succesvolle, duurzame arbeidsplek te creëren.

Samenwerken 
Op zoek naar geschikte werkplekken, onderhoudt PSW Werk contacten met meer dan 
200 bedrijven in de regio. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met partners in de 
keten zoals sociale werkvoorziening, gemeenten, UWV en onderwijs. Zo vindt PSW Werk 
altijd een passende oplossing.

Nellie Klemans
Teamleider VSO de Velddijk

PSW Werk heeft een goede samenwerking met de Velddijk 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs) in Tegelen en Venlo, 

onderdeel van OG Buitengewoon. De Velddijk biedt 

onderwijs en begeleiding aan jongeren met een (ernstige) 

gedragsstoornis en of psychische problematiek. Er is veel 

aandacht voor goede uitstroom naar het vervolgonderwijs, 

een baan of dagbesteding. Nellie Klemans, teamleider van 

de Velddijk: “Dankzij de expertise van PSW Werk kunnen we 

vaker jongeren laten doorstromen naar begeleid werk in 

plaats van dagbesteding. Daar waar een jongere op de grens 

van zijn of haar kunnen zit, wordt samen met de jobcoach 

gekeken naar hoe we het maximale uit hem of haar kunnen 

halen en de kans op een duurzame betaalde baan kunnen 

vergroten. Eventueel in combinatie met dagbesteding.” 
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MVO als kern van de  
bedrijfsstrategie
PSW Werk heeft een uitgebreid netwerk en werkt samen 
met een groot aantal mooie bedrijven. Bijvoorbeeld Van 
Houtum in Swalmen. Een bedrijf dat volop investeert in 
een milieubewuste en sociale bedrijfsvoering en waar 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog 
  in het vaandel staat. Karel van Mullekom is coach, proces-
bewaker van de verbeterteams en leidinggevende: 
“We lopen op dat vlak graag voorop. In ons bedrijf staan de 
mensen centraal. We geloven in de kracht van mensen.”

De overtuiging dat een bedrijf financieel gezond kan zijn en een positieve maatschappe-
lijke positie kan innemen, zit in het DNA van Van Houtum. Het bedrijf ging op zoek naar 
mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om 
te werken. Van Houtum is wereldwijd het enige bedrijf dat cradle2cradle toiletpapier fa-
briceert. Dit unieke proces vraagt om mensen die buizen kunnen schoonmaken, zodat 
ze vaker dan één keer gebruikt kunnen worden. Een verantwoordelijke klus, omdat bij 
schade de buis weggegooid moet worden. “En een hele duidelijke klus. Ik weet precies 
wat ik moet doen”, aldus Ruud, één van de twee werknemers met begeleiding van PSW 
Werk.

Volwaardige baan
Sinds maart 2014 begeleidt jobcoach Frans van Corven twee werknemers. In het begin 
twee keer een ochtend in de week, inmiddels nog maar één keer per week. Het doel 
is om de begeleiding in drie jaar af te bouwen. Dat Frans tevens de praktische vragen 
rondom de aanvullende uitkering van het UWV oppakt, is natuurlijk ook heel prettig.  
Dat noemt hij het presentieprincipe: er zijn als je er moet zijn. Frans: “Ik werk, net als 
mijn collega’s van PSW Werk, in de driehoek tussen cliënt/werknemer, werkgever en 
PSW Werk. Op die manier zijn de lijnen kort en de werkprocessen optimaal.” Karel:  
“We hebben geen baantje gecreëerd. We werken ook niet op deze manier omdat het 
goedkope werknemers zouden zijn. Wat we willen, zijn fijne collega’s in een volwaardige 
baan waar we ook gewoon iets van kunnen verwachten.”



Blijven ontwikkelen
Ruud: “Ik heb al op verschillende plekken gewerkt, maar dit is echt de beste werkplek 
die ik heb gehad. Ik voel me hier als werknemer serieus genomen.” Zijn collega’s zagen 
bijvoorbeeld zijn talent voor het rijden op de heftruck. Karel: “We hebben Ruud de kans 
gegeven om het diploma heftruckchauffeur te halen. Met succes!” Ruud: “Ik ben er heel 
blij mee. Nu ik dat erbij kan doen, is mijn werk meer afwisselend. Ik hoop dat ik in de 
toekomst nog meer kan rijden.” Karel heeft vertrouwen in die ontwikkeling, mede  
dankzij de houding van Ruud ten opzichte van het werken. Discipline en doorzettings-
vermogen zijn belangrijke voorwaarden bij een betaalde baan. Dat laat Ruud zien. 
Frans: “Met de jongens komt er nog wat meer zachtheid en begrip voor elkaar het 
bedrijf in. Zo groeit iedereen met elkaar mee.”

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
De meeste bedrijven kiezen voor MVO omdat zij een steentje willen bijdragen
aan de maatschappij en/of ze het milieu niet teveel willen belasten. Ze doen aan  
MVO omdat ze vinden dat het hoort. MVO vormt de kern van de bedrijfsstrategie.  
Daarnaast draagt MVO bij aan de financiële prestaties. Onder meer door de  
stijgende vraag naar duurzame producten en diensten, maar ook omdat MVO  
de arbeidsproductiviteit verhoogt. 

“Ruud laat discipline en 

doorzettingsvermogen zien. 

Belangrijke voorwaarden 

bij een betaalde baan”
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Op zoek naar 
passend werk
PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het  
vinden en behouden van een baan. Het is immers niet voor iedereen  
even gemakkelijk een baan te vinden die bij hem of haar past. PSW  
Werk gaat samen met een werkzoekende op zoek naar de oplossing.



De een kan behoorlijk zelfstandig werken, de ander heeft meer begeleiding nodig. Begeleiders 
van PSW Werk onderzoeken samen met de cliënt welk werk hij of zij graag wil doen en welk werk 
het beste past. Dat kan betaald of onbetaald werk zijn. In sommige gevallen blijkt betaald werk 
niet mogelijk. Onbetaald werk is dan zeker niet voor niks! Een werknemer kan er veel van leren en 
wellicht doorgroeien naar een betaalde baan. Of de werknemer vindt een onbetaalde baan (met 
een vrijwilligerscontract bijvoorbeeld) waar hij of zij heel blij mee is. 

Begeleiding
PSW Werk biedt persoonlijke begeleiding op de werkplek. Op welke manier hangt af van wat de 
werknemer nodig heeft om goed te kunnen werken. Als iemand een betaalde baan heeft gevon-
den, worden er afspraken gemaakt over hoe vaak en wanneer de jobcoach langskomt. Het doel 
is om de werknemer zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Als er meer begeleiding nodig is, 
wordt ervoor gezorgd dat de jobcoach in de buurt blijft. Daarnaast wordt er binnen het bedrijf 
een collega gezocht die wat extra ondersteuning biedt bij vragen of problemen: de co-worker. 
Sommigen mensen werken het beste in een groep met een begeleider die af en toe helpt met 
de werkzaamheden. Welke vorm ook passend is, PSW Werk zoekt altijd naar de meest geschikte 
werkplek en zorgt voor de juiste begeleiding. Er wordt alles aan gedaan om de samenwerking te 
laten slagen. Een samenwerking waarin de werknemer zich prettig voelt en de werkgever blij is 
met de prestaties.

Werkplekken
PSW Werk biedt tal van werkplekken in Limburg. Soms dicht bij huis, soms verder weg als 
het geen probleem is om naar het werk te reizen. Er wordt altijd gekeken naar wat haalbaar 
is. Iedereen heeft bovendien verschillende interesses. Daarom werkt PSW Werk samen met 
verschillende soorten bedrijven in verschillende branches. Zo zijn er werkplekken in een fabriek 
of bij een groenvoorziening, maar ook bij de gemeente, in een ziekenhuis of restaurant zijn er 
tal van mogelijkheden. Mensen van PSW Werk werken onder meer in de volgende branches: 
detailhandel, industrie en bouw, horeca, onderwijs en kinderopvang, zorg en (semi-)overheid. 
Ze hebben een waardevolle functie als wasverzorger, magazijnmedewerker, interieurverzorger, 
conciërge en ga zo maar door.

Iedereen heeft  
verschillende interesses. 
Daarom werkt PSW Werk 
samen met verschillende 

soorten bedrijven  
in verschillende branches
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Stan is trots: 
“Dit is echt mijn plek. De sfeer is 
heel goed. Ik krijg hier veel ruimte 
en verantwoordelijkheid.  
Dat vind ik prettig. Ik ben supertrots dat 
ik hier werk. Ik vertel tegen iedereen 
over ons product, het mooie bedrijf 
en welke kansen ik krijg.”

trots''



Leren wat er te leren valt
Stan Faassen werkt als huismeester bij The Jekill and Hyde Company. Het bedrijf ontwikkelt 
elektronisch regelbare uitlaatsystemen voor motoren, zodat de motorrijder kan kiezen 
tussen een ‘diep en warm’ of ‘stil en sociaal’ geluid. Stan: “Dat is waar het allemaal om 
gaat. Alle collega’s praten met een lach op het gezicht over de mooie uitlaten die we 
hebben.” Het is haast niet voor te stellen, maar vóórdat Stan er begon te werken, wilde 
hij niets van motoren weten. Maar inmiddels is dat heel anders: “Ik wil zelfs het motorrij-
bewijs gaan halen en ik weet ook al welke motor ik in de toekomst wil.”

Zelfstandig
Stan vertelt bevlogen over zijn werk. Hoe het bedrijf ondanks de crisis is blijven groeien en 
hoe hij in het nieuwe gebouw huismeester werd. Hij heeft de taak om de dingen die kapot 
gaan te repareren, kantoorartikelen te bestellen en het wagenpark bij te houden: zorgen 
dat de auto’s schoon, APK-gekeurd, met de juiste banden en zonder schade gebruikt kunnen 
worden. Stan: “Dat is mijn domein. Ik krijg veel taken op mijn bordje. Dat vind ik prettig. 
Natuurlijk weet ik niet altijd een oplossing. Dan kan ik mijn leidinggevende of collega vragen.” 
Naast meedenkende collega’s heeft Stan begeleiding van jobcoach Josine Tans, al komt ze 
nog maar zelden. Stan: “Op mijn vorige werk had ik veel vaker vragen over hoe ik met mijn 
collega’s om moest gaan. Ik had daar door het werk ook minder vrijheid. Nu hoeft Josine 
niet vaak meer te komen.”

Ambitie 
Stan is ambitieus: “Ik wil me verder ontwikkelen. Ik zou graag cursussen volgen zodat 
ik door kan groeien in het bedrijf. Rijden met de aanhangwagen, Engels en BHV. Ik wil 
gewoon leren wat er nog te leren valt. Die kans krijg ik ook. Sinds kort help ik een collega; 
met het geven van presentaties aan speciale bezoekers. Dat vind ik echt ontzettend leuk 
om te doen! Ik ben nog een beetje op de achtergrond, maar kan daarin wel groeien.” En 
hij heeft zich in het jaar dat hij er werkt ook al ontwikkeld. Bij zijn taak als huismeester 
hoort bijvoorbeeld ook dat hij af en toe ‘nee’ zegt tegen de wensen van een collega omdat 
dat zo is afgesproken. Stan: “Dat vond ik heel moeilijk, maar dat leer ik ook steeds beter, 
mede met hulp van mijn leidinggevende. In mijn vorige baan werkte ik met bijna alleen 
maar met vrouwen. Hier is het echt een mannenwereld. Iedereen is direct naar elkaar en 
eerlijk. Daar moet je tegen kunnen. We maken ook veel grappen onderling. Mijn werk is 
altijd anders en die grapjes maken iedere dag nog een beetje leuker.”
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“Met een cursus op maat 
 lukte het wél”

Het was al haar doel sinds de eerste stage op school: werken met kinderen. Uiteindelijk heeft Sanne Smeets nog ruim zeven 
jaar moeten ‘wachten’. Jobcoach Loes van Heugten: “Sanne heeft deze werkplek echt verdiend. Ze heeft laten zien wat ze 
kan en al die jaren hard gewerkt om te komen waar ze nu is.” 

Ontspannen loopt Sanne door de groep OllekeBolleke. Het is de dreumesgroep (met 
kinderen van 0 tot 2,5 jaar) van kindercentrum Hoera in Nederweert. Ze speelt er met 
de kinderen, snijdt het fruit, helpt de kinderen met eten en onlangs heeft ze een kindje 
samen met haar collega naar bed gebracht en een ander kindje eruit gehaald. Ook dat 
ging goed. Sanne: “Ik doe eigenlijk alles. Sommige dingen zelfstandig, maar verzorgende 
taken altijd onder supervisie van een collega. We hebben van tevoren afgesproken dat 
ik niet alleen maar klusjes hoef te doen zoals poetsen, omdat ik vrijwilliger ben.” Dat 
zouden haar collega’s Mariet Hoebergen en Anouk Geraats ook niet willen. Anouk: “We 
zijn heel blij met Sanne op de groep. 

In ontwikkeling
Het is een lange weg geweest voor Sanne. Toen ze zelf nog op school zat, liep ze al 
eens anderhalf jaar stage op een kinderdagverblijf. Toch is ze niet meteen vanuit 
school gaan werken. Sanne: “Eerst ben ik naar AC Maasbracht (activiteitencentrum) 
en later het Creatief Centrum in Weert gegaan. Zeven jaar in totaal. Ik was er niet op 
mijn plek. Met name in het begin ging ik echt met tegenzin. Ik heb in die tijd eens twee 
maanden stage gelopen bij een kinderdagverblijf, maar ik had daar het gevoel dat ik in 
de weg liep.” Toch heeft deze tegenslag Sanne niet van haar stuk gebracht. Ze is een 
cursus gaan volgen. Loes: “Naar aanleiding van deze vraag heeft het IOC (Informatie en 
Ondersteunings Centrum) van PSW een cursus kinderopvang voor Sanne gemaakt, 

omdat die er nog niet was.” Sanne: “Ik leerde hoe ik met kinderen om kan gaan, maar 
ook dat als ouders komen dat ik me dan voorstel. Of wat ik het beste kan doen als 
ouders met moeilijke vragen komen.” 

Trots op haar baan
Na de cursus kon ze onder begeleiding van PSW Werk aan de slag bij Hoera Neder-
weert. Loes: “Ik hoef Sanne niet te leren hoe ze fruit moet snijden of met een kindje 
praat. Dat kan ze allemaal zelf. Ik kom hier om te praten over hoe het gaat en om te  
ondersteunen bij andere dingen die bij werken horen, zoals het plannen van vakantie-
dagen.” Sanne heeft haar plek gevonden: “Ik voelde me meteen fijn hier. Het mooiste 
vind ik dat als ik ’s ochtends aankom, de kinderen al aan het raam staan te zwaaien.” 
Sanne straalt als ze het vertelt. Maar het is meer dan dat; ze is trots en een voorbeeld 
voor haar omgeving. “Sommige vriendinnen willen dit ook wel, maar het is meer dan 
alleen maar leuk met de kinderen spelen. Ik heb er hard voor gewerkt en mijn enthou-
siasme stimuleert mijn vriendinnen. Ik woon nu ruim een jaar zelfstandig en dat gaat 
heel goed in combinatie met dit werk. Ik ben trots dat het me zo gelukt is.” Collega 
Mariet vindt dat terecht: “Sanne is van grote waarde. Het klikte meteen met de kinderen 
en met ons en ze is leergierig. Maar boven alles heeft Sanne echt inzicht in dit werk. 
We kunnen best al veel aan haar overlaten. Het is heel fijn dat ze er is!”



        “Het mooiste vind ik dat,          
als ik ‘sochtends aankom

  de kinderen al aan het            
raam staan te zwaaien”
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 PSW Werk...
... ontzorgt de werkgever 
 en de verwijzer

... zoekt altijd naar 
 de juiste match

... begeleidt de werknemer 
 en de co-worker

... verzorgt het papierwerk

... is op de hoogte van actuele  
 wet- en regelgeving

... biedt innovatieve,    
 betaalbare en
 duurzame oplossingen

  Van zoeken naar 
geschikt werk
      tot en met de 
  begeleiding 
     op de werkvloer



Ondersteuning van  
werknemer én werkgever

  Van zoeken naar 
geschikt werk
      tot en met de 
  begeleiding 
     op de werkvloer

PSW Werk biedt een passende oplossing voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat betekent niet 
alleen begeleiding voor werkzoekenden en werknemers. 
Dat betekent ook het ondersteunen, ontzorgen en adviseren 
van werkgevers. 

PSW Werk heeft als uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan een bedrijf. Mits zij passende ondersteuning krijgen! PSW 
Werk biedt die ondersteuning en coördineert de individuele trajecten. Van zoeken naar 
geschikt werk tot en met de begeleiding op de werkvloer. PSW Werk hanteert daarbij de 
participatieladder die aangeeft in welke mate iemand zelfstandig kan werken.

Waardevolle bijdrage
Er kunnen verschillende redenen zijn om als bedrijf te kiezen voor één of meerdere werk-
nemer(s) met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ervan is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: bedrijven die mensen een kans willen geven om hun afstand tot de arbeids-
markt te overbruggen. Veel werkgevers weten al hoe gemotiveerd werknemers van PSW 
Werk vaak zijn en dat zij een positieve invloed op de sfeer in het bedrijf hebben. Een andere 
reden is dat in het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers extra banen creëren voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Een mooi streven dat is vastgelegd in de Quotumwet. 
En wellicht de belangrijkste reden: werknemers ‘met begeleiding’ kunnen daadwerkelijk een 
waardevolle bijdrage leveren. Zij kunnen in een bedrijf vele ondersteunende werkzaam-
heden verrichten, zoals: magazijnwerk, faciliterende werkzaamheden, ondersteunende 
taken in horeca, zorg, onderwijs of montage-, assemblage- en inpakwerkzaamheden. 

Meedenken en ontzorgen
Elk proces begint met de vraag welke werkzaamheden uitbesteed kunnen worden aan 
werknemers van PSW Werk. Misschien moeten de mogelijkheden eerst onderzocht wor-
den? PSW Werk denkt graag mee! Als de werkzaamheden duidelijk zijn, gaat PSW Werk op 
zoek naar de juiste kandidaat. Deze wordt vervolgens persoonlijk begeleid om zo zelfstan-
dig mogelijk werk te leveren. Het is belangrijk dat de werknemer een aanspreekpunt heeft 
binnen het bedrijf. Deze co-worker houdt een oogje in het zeil en helpt de werknemer 
(reactief en pro-actief) wanneer dat nodig is. Gedurende dit hele proces ontzorgt PSW 
Werk de werkgever zo veel mogelijk. Naast begeleiding van de werknemer wordt ook het 
papierwerk rondom de werknemer verzorgd en de co-worker in de dagelijkse praktijk 
ondersteund.  

Financiering
Afhankelijk van de werkzaamheden, mogelijkheden en loonwaarde van de werknemer 
stelt de werkgever een contract op. In de meeste gevallen is er sprake van een vrijwil-
ligerscontract. De begeleiders van PSW Werk zijn op de hoogte van de actuele wet- en 
regelgeving, financieringsvormen en regelingen zoals loondispensaties en subsidies en zij 
zullen mogelijkheden te allen tijde bespreken en de werkgever hierin adviseren.

Netwerk en expertise
PSW Werk is voortdurend in gesprek met een uitgebreid netwerk van bedrijven, sociale 
werkvoorziening, onderwijs, UWV en gemeenten en is in staat om tot innovatieve, 
betaalbare en duurzame oplossingen te komen. De medewerkers van PSW Werk zetten 
een stapje extra en doen ècht wat ze beloven, zodat bedrijven kunnen vertrouwen op de 
deskundigheid en afspraken van PSW Werk.
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 “Ik kan altijd aan
mijn collega’s 

      vragen stellen”



“Fieke hoort er echt bij”

Maarten: 

“Het prettige aan samenwerken 

met Fieke is dat ze heel 

enthousiast en leergierig is” 

Fieke Lintjens werkt al bijna vier jaar bij Jan Linders in Panningen. Haar leidinggevende en filiaalchef Maarten van den 
Eijnde: “Fieke is erg waardevol en kostbaar voor iedereen. Ze hoort er echt bij. Dat uit zich in oprechte interesse in elkaar, 
weten van elkaar wat er privé speelt en elkaar complimenten kunnen geven. Maar ook als er een feestje is, bijvoorbeeld, 
dan doet Fieke gewoon mee.” Zo’n bedrijfscultuur streeft Maarten van den Eijnde dan ook na in zijn supermarkt. 

Vier dagen per week poetst Fieke en vult ze vakken bij. Dat doet ze met veel plezier: “Ik 
vind het hartstikke leuk. Het is een heel fijn team, net een kleine familie. Ik voel me hier 
heel erg thuis.” 

Blijven ontwikkelen
De collega’s en de klanten kennen Fieke inmiddels goed. Fieke: “Eerst vond ik het heel 
moeilijk om steeds klanten tegen te komen in de winkel. Ik was heel verlegen en wist niet 
zo goed hoe ik mensen aan moest spreken. Dat is nu wel anders. Ik kijk een stuk minder 
lang de kat uit de boom en durf zelf initiatief te nemen. Klanten kennen me en ik denk er 
eigenlijk niet eens meer bij na als ik mensen goedendag zeg.” Fieke is gegroeid in haar 
ontwikkeling en dat ziet haar leidinggevende ook. Maarten: “Het prettige aan samenwer-
ken met Fieke is dat ze heel enthousiast en leergierig is. Ze wil graag vooruit.” Die kans 
krijgt ze ook. Sinds kort mag ze de HACCP-lijsten bijhouden. Een verantwoordelijke taak 
waarin ze aankruist welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan zijn.

Informatie en advies
Jobcoach Loes van Heugten komt ongeveer één keer in de drie weken bij Fieke langs. 
Ze ondersteunt Fieke, maar ook haar collega’s door middel van informatie en advies. 
Loes: “We praten over hoe het gaat en over zaken die nog wat extra duidelijkheid vragen. 
Onlangs waren er nieuwe verlofbriefjes bijvoorbeeld, dan kijk ik samen met Fieke hoe ze 
verlof aan moet vragen.” Bij zo’n gesprekken is Maarten van den Eijnde waar nodig ook aan-
wezig. Hij is één van de twee aanspreekpunten voor Fieke binnen Jan Linders. Fieke: “Ik kan 
altijd aan mijn collega’s vragen stellen. En als het nodig is, kan ik Loes bellen of sms-en.”

Compliment
Maarten van den Eijnde hoopt nog lang op deze voet verder te gaan: “Laatst was Fieke 
een week ziek. Toen werd ze echt gemist.” Met een verlegen glimlach neemt Fieke het 
compliment in ontvangst, als Loes er nog een schepje bovenop doet: “Als ik zie wat 
Fieke allemaal doet, ben ik alleen maar heel erg trots!”
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Een  succesvolle samenwerking 
staat of valt bij de betrokkenheid 

van alle medewerkers

Bijzondere samenwerking 
PSW Werk en Camillus
Het is niet zijn verantwoordelijkheid, benadrukt co-worker 
Anita, maar Eric Jan Stam is de enige op wie ze blindelings 
vertrouwt als het gaat over afspraken. Dus óók over diëten 
en andere wensen van bewoners. En over hoe de wasmachine 
werkt, want die schijnt behoorlijk ingewikkeld te zijn. 

Camillus, onderdeel van De Zorggroep, is in Roermond en omgeving een begrip. In en om 
het verpleeghuis werken tien werknemers via PSW Werk. Allemaal op een eigen afdeling en 
allemaal begeleid door jobcoach Siska Heemels, die begin 2000, aan de wieg stond van de 
bijzondere samenwerking tussen Camillus en PSW Werk. Siska is een paar dagen per week 
aanwezig om de werknemers en hun co-workers te ondersteunen. Cliënten zoals Eric Jan 
Stam en Berry Kuut. Een succesvolle samenwerking staat of valt bij de betrokkenheid van 
alle medewerkers. En die is hier enorm. Co-workers Anita en Richard zien hun taak niet als 
een opgave. Richard: “Ik geniet er enorm van hoe Berry groeit. We zijn een team.”



Teamgeest
Die teamgeest hebben Eric Jan en Anita ook: “We willen elkaar niet kwijt. Eric Jan  
betekent heel veel voor Camillus en onze bewoners.” Eric Jan werkt op een verzorgafdeling. 
Hij heeft talent voor zijn werk. De manier waarop hij bewoners benadert, is bijna ontroerend. 
Zacht en zorgzaam. Het is duidelijk dat hij het werken met en voor de bewoners het allerfijnst 
vindt. Soms heeft hij de pieper, tevens sleutel, in zijn zak. Hij reageert er snel op door samen 
met een collega te kijken of het een bewoner is of dat de deurbel gaat. In dat laatste geval 
komt Eric Jan zelf in actie, de verzorging doet de collega. Hij neemt zijn werk heel serieus. 
Sinds Anita vroeg of hij een beetje op het brood wilde letten, grijpt ze nooit meer mis in 
het kastje. Alleen af en toe in het weekend, want dan werkt Eric Jan niet. En met de nieuwe 
hygiëneregels is het Eric Jan die gedisciplineerd de stickers en de houdbaarheidsdatums in de 
koelkast bijhoudt. Eric Jan: “Soms spreek ik mijn collega’s erop aan als er een sticker mist. Ik wil 
niet dat een bewoner ziek wordt.”

Taken 
Berry komt drie dagen in de week met de fiets naar het werk bij de technische dienst. 
Hij heeft een sleutel om in het fietsenhok te komen. Zo hoeft zijn fiets niet meer buiten 
te staan, maar het is ook handig voor zijn werk. Want soms moet Richard even alleen 

werken of kan Berry zijn collega telefonisch niet bereiken. Geen punt. Voor dit soort on-
verwachte situaties hebben ze afspraken gemaakt. Berry: “In dat geval veeg ik het fietsen-
hok.” Richard: “Dat is ook heel prettig, het zijn klussen die er anders snel bij inschieten en 
dit werkt echt ontlastend.” Ook Siska is er om vragen te beantwoorden. Wat te doen als 
het te druk wordt, bijvoorbeeld? (Even koffie drinken). Of kan Berry de angst voor de lift 
overwinnen? (Ja, gelukt! Door te beginnen met één etage). Zelfs wie de schuld krijgt van de 
dingen die misgaan, is in een onderlinge afspraak geregeld: op maandag en donderdag 
Berry en op vrijdag Richard. “Dan hoeven we daar niet meer over te discussiëren.” Door 
de juiste begeleiding en de juiste samenstelling van taken, groeit Berry in zijn werk. 
Richard: “Ik was laatst verwonderd over Berry. Een meneer sprak hem aan over het ver-
zekeringsplaatje van zijn scootmobiel. Berry reageerde keurig, hielp hem meteen, kwam 
met de juiste schroevendraaier en maakte het zelfstandig. Dat vond ik geweldig.” 
Het is duidelijk dat de samenwerking met Camillus gesmeerd loopt. Berry, Eric Jan en de 
anderen zitten goed op hun plek. En als het kan, komen daar nog heel veel jaren bij.

Individueel 
beschermde
werkplekken
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PSW Werk biedt dienstverlening op het gebied van werk en re-integratie. Van het bepalen van de loonwaarde en het plaatsen van 
een werkzoekende tot het bieden van ‘training on the job’ en het begeleiden van een werknemer in een bedrijf. We zoeken altijd 
naar een passende en duurzame oplossing. Ons uitgangspunt is dat iedereen een volwaardige plaats in de samenleving 
verdient (werk is een belangrijke factor in de mate van participatie!) en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een bedrijf. 

Mensen met een arbeidsbeperking overbruggen niet zomaar de afstand die ze tot de 
arbeidsmarkt hebben. Daarvoor is goede begeleiding nodig. PSW Werk biedt die goede 
begeleiding. Aan het begin van ieder individueel traject wordt samen met de werkzoeken-
de gekeken wat bij hem of haar past. Waar liggen ambities en wensen? Waar mogelijkhe-
den? Indien wenselijk wordt een arbeidsinteressetest of onderzoek afgenomen om meer 
informatie over de werkzoekende boven water te krijgen. 

Samenwerkingspartner
Na deze fase van onderzoek en beeldvorming wordt samen gezocht naar een passende 
werkplek. Daarbij wordt ingezet op zo zelfstandig mogelijk functioneren. PSW Werk is 
mede door een groot netwerk van bedrijven, sociale werkplaats, onderwijs, gemeen-
ten en UWV in staat om mensen snel en daadkrachtig aan passend werk te helpen. 
Samenwerking binnen de keten geeft arbeidsbemiddeling immers een grotere kans van 
slagen. PSW Werk wil daar als betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner een 
bijdrage aan leveren! 

Training en doorstroom 
Een belangrijke meerwaarde van PSW Werk is dat er ook na een plaatsing begeleiding 
geboden wordt aan zowel de werknemer als de werkgever. Waar nodig kan de werkzoe-
kende zijn werknemerschap ontwikkelen door extra training. PSW Werk heeft trainers  
in dienst die samen met de werknemer ‘on the job’ aan de slag gaan. Met als doel om  
uiteindelijk door te groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het bedrijf. 
Met begeleiding van een jobcoach die naar behoefte aanwezig is: voor de ene werkne-
mer nabij en frequent, voor de ander op afstand en incidenteel. Soms kan de begelei-
ding helemaal beëindigd worden en neemt het bedrijf deze taak over. 

Altijd een passende oplossing
Gedurende het hele proces ontzorgt PSW Werk de verwijzer en werkgever zo veel 
mogelijk. Naast begeleiding van de werknemer verzorgt PSW Werk het papierwerk 
rondom de werknemer en wordt de werkgever ondersteund waar nodig in het 
uitvoeren van de begeleidingstaak. 

Streven naar 
duurzaamheid



Jac van Deuzen
Stafarbeidsdeskundige/ werkplek-consulent UWV district Limburg

“Een goede match vinden is vaak moeilijk 
omdat iedereen zijn eigen beperkingen en 
mogelijkheden heeft. Door samen te werken 
met werkgevers en PSW Werk vinden of 
behouden we vaak passend werk. De voordelen 
van PSW Werk zijn: kennis van de problematiek, 
vakkundige begeleiding, hun brede netwerk 
en werken met de participatieladder. Samen 
kijken we naar het proces van de cliënt, met 
als gezamenlijk doel: een passende werkplek 
vinden en behouden.”

Iedereen verdient een 
volwaardige plaats 
in de samen leving
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Jalema-directeur Léon Lalieu is duidelijk in zijn visie: “Wij vinden het belangrijk om mensen een plek te bieden. Het is goed 
voor hen en goed voor het bedrijf.” Jalema heeft niet voor niets al bijna 20 jaar het JAG (Jalema Assemblage Groep). Deze  
afdeling biedt arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Met de komst van de participa-
tiewet werken er ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld langdurig werkeloos zijn.  
Zij krijgen ondersteuning van PSW Werk. 

Monika is één van de werknemers die begeleiding krijgt van PSW Werk: “Ik voel me veel 
fijner nu ik werk. Gezonder, energieker. En ik ben blij met mijn collega’s. In het dorp 
zeg ik niet meer alleen goedendag tegen een bekende, ik maak ook steeds vaker een 
praatje met een collega. Bovendien heb ik voor het eerst het vertrouwen dat ik straks 
een betaalde baan vind.”

Een brug slaan
Samen met bedrijfseigenaar Joan Westendorff, stond Jan Gruiters aan de wieg van 
het JAG. Het was revolutionair. Jan: “We moesten allemaal erg aan elkaar wennen. 
Maar omdat de werkzaamheden perfect aansluiten bij wat de werknemers van het 
JAG kunnen, geloofden we in de toegevoegde waarde voor iedereen. Nu is de afdeling 
onmisbaar.” Léon: “Als ik het druk heb, loop ik soms even naar het JAG. Het houdt mij 
met beide benen op de grond.” In 2014 heeft PSW Werk de begeleiding overgenomen 
van collega-instellingen. Vanaf dat moment hebben Jalema, PSW Werk en de gemeente 
Beesel hun krachten gebundeld. Mensen die hun afstand tot de arbeidsmarkt (vaak ver-
oorzaakt door langdurige werkloosheid) niet zelfstandig kunnen overbruggen, kunnen 
sinds januari 2015 (na een succesvolle pilotfase) in aanmerking komen voor een door 

PSW Werk begeleide werkplek bij Jalema. Frank Knols, manager PSW Werk: 
“We werken samen om mensen stap voor stap de grote kloof tussen werken en niet 
werken te laten overbruggen. Onze taak is om mensen te begeleiden om op een passend 
niveau én zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. We gaan daarbij uit 
van de mogelijkheden, zonder te bagatelliseren dat er mensen zijn die (tijdelijk) onder-
steuning nodig hebben.”

Niet meer bang
Monika werkt sinds november 2014 bij Jalema en zusterbedrijf I-fourC. “Ik had al jaren 
geen vast werk. Wel af en toe een kort werktraject, maar het lukte niet om werk te 
vinden. Nu zie ik dat ik eigenlijk bang was dat ik geen goede werknemer zou zijn. Die 
angst is bijna weg. Ik heb samen met Petra geleerd wat ik kan en ervaren dat werken 
heel prettig is. Ik ben veranderd, zie steeds meer mogelijkheden.” PSW-jobcoach Petra 
Spreeuwenberg: “Passende ondersteuning is heel belangrijk, zodat iemand kan groeien. 
Ik heb de kans gekregen om te investeren in een goede vertrouwensband. Ik kom dage-
lijks in het bedrijf. Hierdoor kan ik de negen mensen die ik nu begeleid, ondersteunen 
waar dat nodig is.”

 Jalema, gemeente Beesel en 
PSW Werk bundelen krachten



Passende ondersteuning
Passende ondersteuning betekent bij het JAG dat soms iemand (tijdelijk) doorstroomt 
van groepsbegeleid werken naar individueel beschermd werken. Of juist andersom. 
Mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt groeien soms zelfs het bedrijf uit. 
Daaraan werkt Petra actief mee: “Ik help bij het opstellen van een CV of brief en zoek 
naar vacatures, want uiteindelijk is werken het doel.” Toch is dat niet de enige manier 
om succesvol af te sluiten. Marcel van den Broek, beleidsadviseur werk en inkomen  
van de gemeente Beesel: “Begeleid werken helpt mensen om (weer) te wennen aan  
het arbeidsproces. Als betaald werk niet kan, kan iemand misschien vrijwilliger worden 
bij een vereniging. We verwachten niet dat iedereen zijn eigen loon kan verdienen,  
we kijken naar ieders mogelijkheden.”

Samenwerken
Het werken met drie partijen is cruciaal, maar niet altijd gemakkelijk. Marcel: “We 
geloven heel erg in deze manier van werken. We willen samenwerken met het 
bedrijfsleven en mensen goede begeleiding en kansen bieden. We zijn blij dat Jalema  
en PSW Werk de wil èn de mogelijkheden hebben om dit vorm te geven.” 
Léon: “Alles verandert in deze tijd voortdurend. Zowel binnen Jalema als bij PSW Werk 
en de gemeente. Dus hoe het er in de toekomst precies uit gaat zien, is niet duidelijk. 
Maar de motivatie blijft overeind staan bij de drie partijen. We geven steeds meer vorm 
aan deze veranderingen.” Jan: “We hebben elkaar gewoon nodig.”

Goede begeleiding 
en KANSEN bieden
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De gemeente Leudal heeft de missie om mensen met een 
bijstandsuitkering te begeleiden naar passend werk. Hier 
doen ze zo veel mogelijk voor, onder andere in samenwer-
king met PSW Werk. Geert Cuijpers, beleidsmedewerker 
Sociale Zaken gemeente Leudal: “PSW Werk is zeker een 
partner waarmee we de samenwerking willen uitbreiden.” 
Zijn collega Ilse Vosdellen, klantregisseur participatie, vult 
aan: “We hebben dezelfde visie. We vinden elkaar als het 
gaat om afspraken, praktische invulling, de manier waarop 
we contact hebben en het werken met onze klanten.  
Er is gewoon een klik.”

   oortdurend 
op weg 
naar werk

V
“Bij Spirit4plants leren 

ze om werknemer te zijn en 

om te gaan met werktijden, 

werkdruk en collega’s” 



Naast het delen van kennis, werken PSW Werk en de gemeente Leudal samen in de 
uitvoering. Dat begint met heldere afspraken maken met de klant. Geert Cuijpers: “We 
praten met één mond: zo zijn er goede afspraken tussen werknemer, gemeente, PSW 
Werk en werkgever. We bieden in die zin echt zekerheid en duidelijkheid.” Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de ongeveer tien mensen die nu in de kas Spirit4Plants in Kelpen bege-
leid werken. Ilse Vosdellen: “Sommige mensen hebben al heel lang niet meer of nog nooit 
gewerkt. Zij leren daar om werknemer te zijn en om te gaan met werktijden, werkdruk en 
collega’s. En met afspraken maken. Voordeel van onze gelijkgestemdheid is dat we in dit 
project weinig hoeven toe te voegen of bij te sturen. We geven het met een gerust hart uit 
handen aan PSW Werk. Als er iets is, horen we dat en lossen we het samen op.” 

Doorstromen
Doel van het project is om de werknemers door te laten stromen naar een eigen 
werkplek. De eerste proefplaatsing komt er bijna aan. Dat betekent een succesvol 
traject vanuit de kas. Geert Cuijpers: “Het kan natuurlijk zijn dat iemand helemaal 
niets met werken in een kas heeft. Dan is het voordeel dat PSW Werk een groot net-
werk aan bedrijven heeft waar iemand eventueel ook terecht zou kunnen.” Zelf zoekt 
de gemeente voortdurend naar innovatie. Er werken mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt begeleid in het serviceteam dat het groen van de gemeente bijhoudt. 
Maar wellicht kunnen er ook groepen met andere werkzaamheden starten: zorg, 
administratie, productie. Dat zijn ontwikkelingen voor de toekomst. Voor nu wil 
de gemeente Leudal in ieder geval structureel kennis blijven delen. Ilse Vosdellen: 
“We hebben allebei met een andere doelgroep te maken, maar er zijn zeker ook 
raakvlakken. We maken daarbij gebruik van elkaars kennis. De kennis die PSW Werk 
heeft over mensen met een beperking, helpt ons bijvoorbeeld om iemand beter te 
benaderen en begeleiden.” Geert Cuijpers: “Door vanuit verschillende invalshoeken 
te kijken naar de persoon die je wil helpen, ontstaat een objectiever beeld. Het is 
belangrijk om elkaar daarin scherp te houden.”

“PSW Werk 
is zeker 

een partner
waarmee we de

samenwerking 
willen

uitbreiden“
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Trots. Dat zijn Huub en Vera Sijstermans ook. Trots, blij en dankbaar dat Wilma er wekelijks is. Huub: 
“We zijn geen bedrijf, maar hebben wel een oud huis en een grote tuin. Dat vraagt veel onderhoud.  
Als het klussen zijn die Wilma en ik samen kunnen doen, dan bewaren we die voor de woensdag 
als zij er is.” De dag begint altijd met het voeren van de paarden. Wilma: “Eerst was ik bang voor 
paarden, maar inmiddels niet meer. Ik leer veel nieuwe dingen. Elke werkdag is anders. We hebben 
onlangs de schuur opgeknapt. Die ziet er nu geweldig uit. Om hem af te maken, ga ik houten  
schilderijen maken die we daar op kunnen hangen. Naast mijn werk schilder ik namelijk heel graag.” 
Vera: “Dit is een bijzonder project. Het is mooi dat Wilma met dat soort ideeën komt. Ze wilde  
aanvankelijk op de schuur zelf schilderen. Houten platen leek ons na overleg allemaal het beste.”

Zelf geregeld
Het is niet de eerste keer dat Wilma initiatief neemt met mooie gevolgen. Ze kende Huub en Vera al 
geruime tijd voordat ze bij hen ging werken, vanwege hun vrijwilligerswerk op het woonbegeleidings-
centrum waar Wilma woont. Toen het team kastjes had gekocht en Huub deze met ondersteuning van 
Wilma in elkaar zette, bleken ze goed samen te kunnen werken. Wilma: “ Huub had die dag een boor 

nodig. Toen hij die thuis moest ophalen, ben ik meegegaan. Ik was onder de indruk van zijn huis en 
de tuin. Zo mooi. Ik vroeg of ik hier mocht werken. Ik heb eerst drie keer stage gelopen. Toen kon ik al 

beginnen. We blijken nog steeds zo goed samen te kunnen werken.”

Trots op het werk 
en trots op Wilma

Het is een bijzondere, sprookjesachtige plek waar Wilma de Bijl één keer in 
de week komt werken: het huis van Huub en Vera Sijstermans. Wilma: “Ik 
verheug me er iedere woensdag op. Als ik niet kan gaan, vind ik dat heel 

erg. Ik ben bijzonder trots dat ik hier mag werken.”

Wilma: 
“De rust, liefde  
en gemoedelijk-
heid die ik hier  
ervaar, vind ik 
heel waardevol. 
We hebben geluk. 
Wij zijn drie har-
ten die heel goed 
bij elkaar passen”



Betekenisvol werk
Elke keer als Wilma op de scooter aankomt, staan Huub en Vera letterlijk voor haar 
klaar. Huub: “Ik werk veel met haar samen. Ik houd met het programma uiteraard 
rekening met wat Wilma die dag aankan. In die zin investeren we erin. Maar het levert 
nog veel meer op. Samen krijgen we werk verzet dat normaal zou blijven liggen. Daar 
ben ik heel blij mee. Daarnaast is haar aanwezigheid heel fijn. En ze neemt altijd goed 
weer mee.” Dat kan Wilma beamen: “Het is inderdaad zelden slecht weer als ik er ben! Ik 
ben vooral heel dankbaar dat ik hier mag werken. Ik help Huub en Vera heel erg graag 
zo veel als ik kan. En de rust, liefde en gemoedelijkheid die ik hier ervaar vind ik heel 
waardevol. We hebben geluk. Wij zijn drie harten die heel goed bij elkaar passen.” 

Samen 

krijgen we veel 
werk verzet
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Iedereen verdient een volwaardige plaats in de 

samenleving. Dat is niet ons doel, maar ons 

uitgangspunt. Wij begeleiden mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt bij het 

vinden en behouden van een baan. 

Tevens ondersteunen we hierbij 

werkgevers en verwijzers.

Onze passie kent 
geen beperkingen

www.pswwerk.nl 
pswwerk@pswml.nl
0475 - 474 485
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Altijd passend werk

“Ik ben supertrots 
op mijn werk”

Stan - Huismeester The Jekill & Hyde Company 



Iedereen
verdient een 

volwaardige plaats 
in de samenleving. 

Dat is niet ons doel, 
maar ons uitgangspunt. 

Onze passie kent geen beperkingen

Colofon
Ongekend Talent is een uitgave van 
PSW Werk, een onderdeel van PSW. 
Het magazine wordt breed verspreid 
onder cliënten, medewerkers, werk-
gevers, verwijzers en overige relaties.
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