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‘Als het er niet is,  
moet je het creëren’ 
“Sociaal Uitzendbureau Werkse! gaat te werk als een regulier uitzendbureau, 
maar dan met de nadruk op het sociale. Onze doelgroep bestaat uit mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een regulier uitzendbureau vindt 
iemand met een uitkering en een gat in het cv, die tien uur wil werken, niet 
interessant. Wij negeren die kanttekeningen niet, maar gaan wel het gesprek 

aan en kijken naar mogelijkheden die tot de juiste match zullen leiden. 

De werkgevers die hieraan meedoen, willen maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Het zijn verschillende soorten bedrijven, 

maar allemaal met een sociaal hart. Momenteel ben ik in ge-
sprek met een offshore bedrijf dat een plek gaat creëren voor 
iemand uit onze doelgroep. Zo zien we het heel graag. Jezelf 
afvragen: ‘Wat kan ik doen om iemand uit deze doelgroep in 
te zetten?’ Dát is pas grensverleggend denken! Ondernemen 
is risico nemen, zeggen ze. Waarom niet een ingecalculeerd 
risico door het inlenen van een medewerker van het Sociaal 
Uitzendbureau?

Toen ik de vacature voor projectmanager zag, dacht ik: ‘Dit 
ben ik, kan ik en ga ik doen.’ Ik ben al twintig jaar actief op 
het vlak van arbeidsbemiddeling, waarvan twaalf met 
bijzondere doelgroepen. Ik sta volledig in mijn kracht als 
ik ‘commerciaal’ bezig kan zijn; commercieel én sociaal. 
Dit is de manier om deze doelgroep naar de arbeids-
markt te begeleiden. Ieder mens heeft het recht om 
deel te nemen aan het arbeidsproces. Ik zeg altijd: 
‘Als het er niet is, moet je het creëren.’” •

Tips van Simon

Maak het niet mooier dan het is, 
maar ook niet lelijker

Iemand een kans bieden, is diegene én jezelf 
bevrijden van barrières

Zoek niet alleen grenzen op, verleg ze ook
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