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Werkplaats De Hanze biedt
‘thuiszitters’ een uitdaging
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Een andere aanpak werkt

Wat doe je met jongeren die niet naar school gaan of uit het arbeidsproces vallen?
Reguliere dagbesteding sluit vaak niet aan bij hun interesses en leefwijze. Gevolg:

motivatieproblemen, negatief gedrag en nog meer uitval. Werkplaats De Hanze

doorbreekt de neergaande spiraal door in te spelen op de eigen regie en innerlijke
motivatie van deze jongeren. Want alleen als je iets echt wil, lukt het ook.

Onze passie kent geen beperkingen

Geen activiteiten, wel mogelijkheden

Bij Werkplaats De Hanze kunnen jongeren helemaal zelf bepalen wat ze hier gaan doen.

Ze krijgen eigen regie. Doelen zijn een zinvolle invulling geven aan hun dag, participeren

in de maatschappij en werkervaring opdoen. Lars Janssen is begeleider in De Hanze:

“Onze werkwijze sluit aan bij deze jongeren. Er zijn geen vaste activiteiten, wel mogelijk-

heden. We staan open voor hun voorstellen. Ook wat betreft werktijden. Kortdurende

opdrachten met een zichtbaar resultaat, klanten helpen en complimenten krijgen, dat

stimuleert en maakt dat iemand ook de volgende dag weer aanwezig is. Op deze manier
bouwen we stap voor stap aan positieve ervaringen met uiteindelijk mogelijk een werk-

plek in een regulier bedrijf.”

Het idee is ontstaan doordat er bij het tegenovergelegen activiteitencentrum van PSW

steeds meer cliënten werden aangemeld die daar niet goed hun draai konden vinden.

Enerzijds hebben ze wel de speciale manier van werken van PSW nodig, anderzijds willen

deze cliënten meer uitdaging en moeilijkere taken. Huberto bezoekt drie dagen per week

Werkplaats De Hanze. “Het activiteitencentrum was voor mij te saai, ik hing maar wat
rond. Werkplaats De Hanze is ﬁjner, hier kan ik zelf voorstellen wat ik wil doen. De bege-

leiding helpt me waar nodig. Als ik zelf iets gemaakt heb, ben ik trots. Dat motiveert me.

Natuurlijk zijn er regels en afspraken over werk- en pauzetijden, telefoongebruik, ziek

melden en wat ik kan doen als ik een baalmoment heb.”
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Motivatie

