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“Ik gun ieder mens een volwaardige plek in de samenleving. Iedereen
verdient het om gekend te worden en verdient de mogelijkheid om bij
te dragen aan die samenleving. Henk Smit heeft daar in zijn bedrijf op
bijzondere wijze invulling aan gegeven. Mooi dat hij zijn ervaringen wil
inzetten voor nog meer mensen die de steun verdienen en voor de ondernemers die net als Henk de mensen de kansen willen geven.
Ik vind het daarom geweldig dat zijn Leer Garantie Plan op 12 december
wordt gepresenteerd. En ik hoop van harte dat veel ondernemers van de
mogelijkheden gebruik zullen maken, veel mensen geholpen worden en
het Leer Garantie Plan een groot succes zal worden.”
Mariette Hamer
Voorzitter Sociaal-Economische Raad

“Het recht op arbeid geldt voor iedereen. De Driekant is één van die
werkgevers — en gelukkig zijn dat er steeds meer — die werken naar
vermogen mogelijk maken.”
Tof Thissen
Algemeen directeur UWV
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1. De aanleiding
De afgelopen 21 jaar heeft Driekant zich met succes

Voor een aantal voorbeelden en mensen aan het woord

ingezet voor een wereld waar meer mensen mee kunnen

(online filmpje 4,5 min);

doen en mee kunnen werken. Niet alleen door inspiratie

https://www.youtube.com/watch?v=h7nr0Y6uSGY

te verspreiden buiten haar eigen bedrijfsmuren, ook door
zelf een voorbeeldbedrijf te zijn en leerwerkplekken en

Als Driekant geloven wij in een wereld waarin iedereen mee

opleidingstrajecten te creëren voor mensen die (nog) geen

kan doen. Waarin productie, vorming en kunst de volwaar-

aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

digheid van mensen naar boven brengt en waarin iedereen
waarde kan halen en waarde kan brengen. Onze leerwerkt-

Bij het Driekant Ambachtscentrum hebben de afgelopen 21

rajecten zijn daarom geïnspireerd en vormgegeven aan de

jaar meer dan 450 heel verschillende mensen meegewerkt.

hand van de drie pijlers van Driekant: Productie, Vorming

Méér dan meegewerkt. Deze mensen hebben zich verder

en Kunst.

kunnen ontwikkelen in hun arbeidsleven, zichzelf op een

Gemeenschapszin en het halen en brengen van waarde

hoger plan weten te tillen. Mede door de ondersteuning

vormen samen de rode draad die deze pijlers met elkaar

van kunstzinnige activiteiten en training en begeleiding in

verbindt.

bewust bewegen en bewustzijn van hun lichaam. Boven
de bakkerij heeft Driekant een speciaal atelier waar mensen

1.2 De ‘geen-methode’ Methode

mentale coaching krijgen als ondersteuning in hun dage-

We gebruiken daar niet één en dezelfde methode voor.

lijks werk.

Eenvoudigweg omdat ieder mens verschillend is. We gaan

Simone:

bakkerij, hebben me steeds een duwtje

De meerwaarde zit hem voor mij echt

in de rug gegeven totdat mijn karretje

in de extra’s: de kunst, de gesprekken,

“De coachingsgesprekken, het werken

weer reed. En daar ben ik dankbaar

yoga en de workshops. Dit is enorm

in de bakkerij, de yoga en de kunst-

voor. Van te voren had ik dit absoluut

prikkelend en stimuleert om met jezelf

zinnige vorming hebben me echt de

niet verwacht. Ik had een wat droge

aan de slag te gaan en de verant-

inspiratie gegeven om mijn leven weer

opsomming in mijn hoofd over meer

woording te nemen voor een mooie

goed op de rit te krijgen. Alle lessen

stabiliteit, werkritme etc. Maar daar

toekomst.“

die ik heb gevolgd en het werken in de

ging het helemaal niet om.
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in (BBL) opleiding, stagiaires en mensen die een tijdelijke
of blijvende beperking hebben bij hun arbeidsinzet. Bij het

Machteld:

inrichten van het bedrijfsproces, kijken we naast het rendement op de korte termijn ook naar hoe menselijke arbeid

“Het is sowieso een enorm mooie ervaring om hier

een passende plaats krijgt. Want hoe meer mensen in het

een tijd te werken. Om te merken dat werken ook

arbeidsproces mee doen en mee kunnen blijven doen, hoe

anders kan. Ondanks dat Driekant wel duidelijk een

gelukkiger, rijker en duurzamer onze samenleving is.

commercieel bedrijf is, wordt er niet continu een

Mensen die bij ons een traject volgen leren hun prestaties

enorme druk op je gelegd en krijg je hier echt de
ruimte om jezelf te zijn. Iedereen is hier gelijk en dat
merk je aan alles.

niet af te zetten tegenover prestaties van anderen, maar
om zich erop te richten telkens het eigen persoonlijk record
te verbreken.

Ik ben nu weer wat drukker dan voorheen en met
de burn out nog in mijn ‘systeem’ is het dan wel
mezelf? Lukt het om tijdig op de rem te trappen of

1.3 Randvoorwaarden die ontwikkeling
stimuleren

‘nee’ te zeggen?

De hiervoor beschreven randvoorwaarden die actief ont-

oppassen geblazen. Neem ik wel voldoende tijd voor

wikkeling stimuleren en faciliteren kort opgesomd:
Best spannend, maar binnen Driekant voelt het veilig
•

genoeg om dingen uit te proberen en aan te geven

Integrale benadering (de mens niet vanuit deelgebie-

dat iets bijvoorbeeld niet lukt. Ik mag hier de punten

den benaderen maar als geheel waarbij oog is voor de

waar ik tegenaan liep een beetje uitdagen en dat

onderlinge werking van deelgebieden)
•

geeft me zelfvertrouwen.”

de ‘geen methode’-methode, de mens staat altijd
centraal en is altijd het vertrekpunt

•

de mens opnemen in een familiare gemeenschap

•

de mens opnemen en nuttig maken in een reële economische omgeving waar waarde creatie

dan ook niet uit van vaststaande processen, maar altijd van
het individu en vormen daarmee steeds een nieuw ver-

•

len)

trekpunt dat vele deelnemers beschrijven als een rots in de
branding. Wel hebben we een aantal vaste randvoorwaar-

direct zichtbaar wordt (je nuttig en aangesloten voe-

•

ontwikkelruimte actief faciliteren middels verschillende

den (zie 1.3) gecreëerd die actief ontwikkeling stimuleren

prikkels en ondersteuning aan de hand van de drie

en faciliteren.

pijlers van Driekant; Productie, Vorming en Kunst.
•

We zien dat wanneer je mensen in een veilige familiaire

de pijlers actief worden vormgegeven (het kunst en

omgeving opneemt, ze heel goed weten wat goed voor
ze is. Wanneer goed gefaciliteerd zullen zij dan als van-

Een fysieke plek creëren (dichtbij de werkvloer) waar
beweeg-atelier)

•

groepsprocessen ondersteunen waarbij alle mensen op

zelfsprekend werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en

de werkvloer werken met het bewustzijn dat we het

kunnen gaandeweg steeds beter zelf de stappen zetten die

samen doen

nodig zijn om onafhankelijker te kunnen functioneren in

•

hun (werk)leven. Dit geeft écht een extra beloning aan een

vast blijven houden aan het faciliteren van steeds weer
een ‘kleine revolutie’ (meer onafhankelijkheid & regie)

ieder die bij dit proces betrokken is.

bij het individu in zijn of haar (werk)leven
•

het besef dat een (grote) duurzame revolutie bestaat

Tijdens het traject staan naast de (begeleide) werkervaring

uit heel veel kleine revoluties, de ontwikkelingscoach

ook beweging, lichaamsbewustzijn, individuele begelei-

houdt zicht op de totale ontwikkeling en de onderlinge

ding, groepscoaching en kunst centraal. Zo krijgen de

werking van deelgebieden en begeleid de deelnemer

leerlingen de ruimte en het vertrouwen om mee te doen

hierbij op individueel niveau.

en inzicht in de eigen talenten en waarde die ze kunnen
brengen.

Deze randvoorwaarden blijken in de afgelopen jaren
voor vrijwel iedereen effectief, maar in het bijzonder voor

Deze totaalbenadering van het individu is al 21 jaar het

specifieke doelgroepen met zowel een grote als een kleine

centrale uitgangspunt bij de bedrijfsvoering van Driekant.

afstand tot de arbeidsmarkt.

In het biologische bakkersbedrijf werken heel veel verschillende mensen. Ambachtslieden met vakdiploma’s, mensen
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2. De Drie kanten van Driekant
Driekant, en daarmee ook de leerwerktrajecten zijn ge-

•

inspireerd en vormgegeven aan de hand van drie pijlers;

in de winkels (diverse locaties):
Klaarmaken van lunchproducten en bestellingen

Productie, Vorming en Kunst.

Verkoop van Driekant brood, koeken en andere
bakkerijproducten.

2.1 Pijler 1; Productie

Bediening van klanten.

Het overgrote deel (afhankelijk van de zorgbehoefte van

Verzorging en schoonmaak van winkels en perso

de leerling tussen de 60 en 90%) van het traject bestaat uit

neelsruimten en producten en het ordenen van

het opdoen van werkervaring en begeleiding en vakinhou-

producten op schappen.

delijke coaching op de werkvloer.

Het maken van koffie en klaarzetten van de lunch

Het werken in een situatie die weliswaar op maat de faci-

voor het personeel.

liteiten en begeleiding biedt die nodig is voor een deelnemer om mee te kunnen doen, maar die intrinsiek commer-

•

Productie van banket & patisserie, productie-

cieel van aard is geeft een duidelijk beeld van wat iemand

werkzaamheden

aan kan in een situatie waar een bepaalde output noodzaak
is zoals in de meeste gevallen in het bedrijfsleven het geval
is. Daarnaast geeft het werkelijk bijdragen aan een produc-

•

in het Broodcafé (locatie achter het station):
Verkoop van producten, bediening en algemene

tieproces dat zichtbaar een eindresultaat brengt en waarbij

horecawerkzaamheden

ook het door de leerling toegevoegde stuk zichtbaar wordt
een enorm gevoel van eigenwaarde.

in de Broodfabriek (locatie achter het station)

•

in De Goede Snackbar (semi extern)
Bereiden lunchproducten

Het werkelijk nuttig zijn en onderdeel uitmaken van een

Verzorging en schoonmaak van de keuken

team blijkt vaak ook brandstof te zijn om verdere stappen

Verkoop van lunchbroodjes en andere producten

in ontwikkeling te zetten. In eerste instantie gaan de deel-

en bediening van klanten en algemene horeca

nemers daarom aan het werk bij Driekant. Op deze manier

werkzaamheden

doen zij werkervaring op in een veilige omgeving. Waarbij
er afhankelijk van de persoon en zijn of haar ontwikke-

•

bij de marktkraam:

ling steeds nieuwe grote of kleine stappen gezet kunnen

Inrichting marktkraam

worden.

Verzorging, schoonmaak
marktkraam en transport producten
Promotie & verkoop producten

Er is afhankelijk wat past bij de persoon en wat mogelijk is
in het productieproces keuze uit werken in de bakkerij, het
bereiden van lunch en diner, bedienen, schoonmaken en

•

bij Oscar (semi-extern; locatie Bibliotheek Deventer
vanaf juni 2018):

ordenen, verkopen, inpakken, werken in het basale produc-

Bereiden lunch en diner

tieproces, het assisteren bij evenementen en buitenwerk.

Bediening van gasten en assisteren bij
evenementen

Deelnemers kunnen aan het werk op een of meerdere van

Verzorging en schoonmaak van de keuken

de vaste plekken van Driekant:

Ondersteuning en assistentie organisatie
evenementen

•

in de bakkerij (locatie Lange Hofstraat):
Productie van brood en banket zoals: vormen van

•

op locatie (diverse locaties);

croissants, snijden van deeg voor koeken, afwegen

Cateringwerkzaamheden tijdens evenementen

van degen, decoreren en vullen van koeken.

Ondersteuning en assistentie organisatie evene

Schoonmaak van bakkerij en bijbehorende be

menten

drijfsruimten.
Inpakken van de producten die gemaakt zijn in de

•

op het kantoor (locatie Lange Hofstraat)

bakkerij om ze in de winkel te kunnen verkopen.

Ondersteuning en assistentie administratieve

Cateringwerkzaamheden tijdens evenementen.

werkzaamheden
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•

bij externe stageplekken (diverse locaties)

opleiding van leidinggevenden bij de werkgever of slechts

Diverse werkervaringsplaatsen bij aan Driekant

een vinger aan de pols. Maatwerk zal in dit geval worden ge-

gelieerde bedrijven, afhankelijk van de ontwik

boden; elke leerling en elke organisatie is uniek en om tot een

kelwensen en mogelijkheden worden er mogelijk

goede match te komen is er steeds een variatie van mogelijke

externe stages ingezet tijdens de trajecten van

inspanningen voorhanden om er een succes van te maken.

Driekant, hierdoor is verkenning van een minder
veilige omgeving en andere branches aanvullend

Bij de externe oriëntatie buiten de Driekant kan bijvoorbeeld

op het programma bij Driekant.

gedacht worden aan; de sector hout en techniek, bouw, horeca, groenvoorziening, winkel, administratie, schoonmaak,

2.2 Pijler 1 Productie; Stap voor stap
naar buiten

gezondheidszorg of creatieve sector. De invulling van de

De verschillende programma’s zijn in eerste instantie over-

intern bij de Driekant worden verzorgd. De leerling zal dus

wegend intern georiënteerd. Een deel van de productie zal

tijdens deze stageperiode nog steeds begeleiding krijgen

langzaam meer extern georiënteerd raken. Indien passend

vanuit de Driekant en daarbij zal hij in deze periode de lessen

bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van de persoon

kunstzinnige vorming, lichaamswerk en de groepscoaching

wordt ook, gezamenlijk, gezocht naar een externe of semi-

voortzetten.

pijlers Vorming en Kunst zullen ook tijdens externe oriëntatie

extern georiënteerde werkstage die past bij de capaciteiten
en vooral ook bij de passie, interesse en behoefte van de

De leerling wordt zo stapsgewijs (in sommige gevallen tijde-

deelnemer. Een eventueel hieruit voortvloeiende werkstage

lijk) in een nieuw bedrijf geïntroduceerd en krijgt voldoende

kan deels, grotendeels of geheel bestaan uit werkzaamhe-

ruimte om te groeien naar relevante werkervaring en/of een

den in een bedrijf buiten de Driekant.

passende werkplek. De Driekant zorgt bij introductie in een
ander bedrijf altijd voor een ‘warme overdracht’ naar de

Wanneer de Pijler Productie extern ingevuld wordt zal Drie-

nieuwe werkplek waarin een helder beeld geschetst wordt

kant hierin de nodige begeleiding aan de betreffende werk-

ten aanzien van de deelnemer en zijn of haar mogelijkheden

gever bieden om op de juiste manier een passende situatie

en voornaamste ontwikkelpunten. Op deze manier blijft hij

te creëren, hierbij valt te denken coaching op de werkvloer,

of zij zich ontwikkelen en wordt de brug gelegd naar de

advisering en begeleiding van de werkgever en/of zijn team,

arbeidsmarkt of een passende dagbesteding.
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Thijs:

2.4 Pijler 1 Productie; wat kan iemand
na afronding van een arbeidstraining (doelen):

Deelt zelf zijn traject –achteraf-op in drie fases: de 3e

•

fase, waarin hij langzamerhand –naast het Driekant-

Deelnemer heeft zicht op eigen mogelijkheden, toegevoegde waarde en beperkingen op

traject-meer mee ging draaien in een houtwerkplaats.

•

gebied van werk.

Daar had hij gehoopt na het Driekanttraject een baan

•

Deelnemer heeft zicht op individuele interesse en

te krijgen.

motivatie voor werk

Deze periode noemt Thijs de inzichtsfase, waarin hij

•

Deelnemer kent eigen ontwikkelingsmogelijkheden

•

Deelnemer kan communiceren wat de individuele

zijn eigen maat is gaan zien, z’n grenzen heeft leren

behoeftes is op gebied van werk, zodat hij of zij zoveel

kennen en accepteren. Thijs sluit af met: “Ik heb het

mogelijk verantwoordelijkheid kan dragen voor een

goed gehad. Ik heb er veel aan gehad.”

bepaalde taak/ een takenpakket.

2.5 Waartoe dient de Pijler productie?
2.3 Pijler 1 Productie; groeien naar
zelfstandige arbeidstaken

Het element Productie leidt ertoe dat de deelnemer zich

Een groot deel van de leerwerktrajecten bestaat uit het op-

weet wat voor hem of haar haalbaar is. Daarbij krijgt de

doen van werkervaring waardoor deelnemers in de praktijk

deelnemer zo een helder beeld van het werk dat hem of

ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en in welke richting

haar motiveert, gestoeld op ervaring. Hierdoor kan hij of zij

zij verder kunnen groeien. Een leerling leert in de praktijk

doorstromen naar een arbeidsplek die zo optimaal mogelijk

en groeit naar het dragen van zelfstandige arbeidstaken.

aansluit bij diens interesse en capaciteiten.

bewust is van een breed scala aan werkmogelijkheden,

Dit gebeurt middels:
•

Werkervaring met diverse arbeidstaken.

2.6 Pijler 2; Vorming

•

Toegang tot een breed netwerk van bedrijven.

Hoe beter we onszelf, ons lichaam, onze kwaliteiten en

•

Coaching op de werkvloer.

beperkingen kennen hoe beter we in staat zijn om in een

•

Verkennen van de zinvolle en passende mogelijkheden

groep te functioneren. Bij Driekant leren mensen om vanuit

op de arbeidsmarkt.

de verbinding met zichzelf in verbinding te staan met

Exploratie van de eigen individuele interesses.

anderen.

•

Marijke:
“Na het eerste individuele coachingsgesprek bij Driekant had ik
een helder beeld van mijn doelen:
ik wilde weer onderdeel zijn van
de maatschappij en een baan
vinden die goed bij me past.
Weten wat ik kan en wil en waar
ik goed in ben. Het werken in de
ondersteunende dienst, de lessen
kunst en yoga, de workshops en
de fijne begeleiding hebben me
echt geholpen.
Ik heb nu een goed beeld van
mijn mogelijkheden en wensen.
En raad eens.. ik heb zelfs al een
betaalde baan gevonden in de
thuiszorg!
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2.9 Pijler 3; kunst
Ineke:

Middels kunstzinnige vorming ontdekken mensen hun
eigenwaarde. Dit wordt tastbaar/zichtbaar in de vorm van

“De yoga, de lessen kunstzinnige vorming en vooral

kunstwerken voor de mensen zelf, maar daarmee ook zicht-

de workshops ‘maak je dromen waar’ hebben me

baar voor de ander. Tijdens de lessen ontdekken mensen

heel veel gebracht. Ik ben erg gestimuleerd om na te

dat zij de mooiste kunstwerken kunnen maken waardoor

gaan denken wat ik nou eigenlijk echt wil in de toe-

hun zelfvertrouwen toeneemt. Daarnaast leren ze omgaan

komst. Qua werk en qua persoonlijke ontwikkeling.

met onzekerheden: ‘is dit wel mooi?’ en ervaren de deelnemers dat er geen mooi of niet mooi bestaat. Maar dat zij,

Dit maakte me weer energiek waardoor ik veel gerich-

net als het kunstwerk, precies goed zijn zoals ze zijn. Vanuit

ter naar een echt passende baan kan zoeken.

de inspiratie krijgen zij daarnaast zin om wat van hun leven
te maken.

Het hele traject is voor mij een mooie kans gebleken
om me te ontplooien. Ik ben zelfbewuster geworden.”

Dit gebeurt middels:
•

Groepslessen

•

Verkenning van eigenwaarde, persoonlijke
kwaliteiten en talenten kennen.

De deelnemers leren middels yoga, Tai Chi en andere

•

Het contact maken met hun dromen en passies.

bewegingsvormen, hun lichaam kennen en voelen. Zij

•

Verkenning van de bronnen van eigen motivatie

ervaren wie ze zijn en wat ze nodig hebben om optimaal te

en inspiratie.

kunnen functioneren. Zij leren de signalen van het lichaam
beter en eerder te herkennen en te interpreteren en daar

Een deelnemer volgt een kunstprogramma waarbinnen ie-

verantwoordelijkheid voor nemen.

mand vertrouwd raakt met het creatief werken. Al doende
komen verschillende thema’s aanbod, zoals persoonlijke

2.7 Pijler 2 Vorming; wat kan iemand na
afronding van een arbeidstraining
(doelen);

stijl, individuele kwaliteiten en passie.

•

Deelnemer kan zijn of haar lichaam waarnemen.

•

Deelnemer heeft zicht op eigen grenzen en beperkin-

2.10 Pijler 3; Kunst -wat kan iemand na
afronding van een arbeidstraining
(doelen);

gen en kan deze communiceren.

•

•

Deelnemer heeft handvatten om zorg te dragen voor

kunst en krijgt daarmee zicht op stuk eigenheid. Leert

het eigen lichaam. Daarbij heeft hij/zij zicht op wat
hem of haar oplaadt.
•
•

daarmee de eigen creativiteit handen en voeten geven.
•

Deelnemer kan om hulp vragen wanneer hij of zij dat
nodig heeft.

Deelnemer kan herkennen en verwoorden wat hem of
haar motiveert en inspireert.

•

kan uitvoeren.

2.8 Waar dient de pijler Vorming toe?

Deelnemer wordt zich bewust van eigen kwaliteiten en
ontwikkelpunten

•

Deelnemer kan zorg dragen voor het eigen lichaam,
zodat hij of zij met zoveel mogelijk energie werktaken

Deelnemer ontdekt individuele voorkeursstijl middels

Deelnemer kan eigen beleving verwoorden en zichtbaar maken in een groep.

•

Deelnemer kan waarde toevoegen in een groep.

•

Deelnemer kan motivatie/ inspiratie in dagelijks leven

De lessen helpen letterlijk en figuurlijk om op eigen benen

implementeren.

te gaan staan en zelfbewust stappen te gaan zetten.
Door de verschillende bewegingsvormen leren deelnemers

2.11 Waartoe dient de pijler Kunst?

hun lichaam kennen en ontdekken zij wat zij nodig hebben

Deelnemers leren hun eigenheid kennen en hun zelfver-

om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Deze

trouwen groeit. Het bewust worden van de eigenheid, kwa-

pijler draagt op de korte termijn bij aan het algehele welzijn

liteiten en talenten zorgt ervoor dat er gericht uitgekeken

en zorgt ervoor dat hij of zij zich ontspannen voelt, eigen

kan worden naar een werkomgeving die daarop aansluit.

grenzen in acht kan nemen en op lange termijn zo vitaal

Daarbij zorgt inspiratie voor motivatie en motivatie is nodig

mogelijk duurzaam kan deelnemen aan het arbeidsproces

om met zin en enthousiasme aan het werk te gaan.

want vanuit bewustzijn met onszelf, ons lichaam, onze

In de praktijk blijkt ook dat deelnemers door deze lessen

kwaliteiten en beperkingen en verbinding met onszelf kun-

opener worden, meer over zichzelf (durven te) vertellen

nen we functioneren in een groepsproces.

en ontdekken wat de dingen zijn die hen motiveren en zin
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geven; ze leren leven vanuit eigen inspiratie en in verbin-

van alledag minder aandacht krijgt dan nodig blijkt.

ding met anderen.

2.14 Persoonlijke ontwikkeling centraal
2.12 Overkoepelende begeleiding

Middels de individuele en groepscoaching worden deel-

Naast aandacht voor de drie pijlers is er ook aandacht voor

nemers begeleid in hun ontwikkelingsweg. Dit gebeurt

overkoepelende thema’s. Dit gebeurt zowel middels indivi-

middels:

duele gesprekken als middels groepslessen.

•

2.13 Individuele begeleiding

•

Coaching op individuele ontwikkelingsdoelen.

Tijdens de individuele begeleiding wordt een vinger aan

•

Het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling.

de pols gehouden om te kijken hoe het traject verloopt

•

Het tussentijds evalueren en bijstellen (eventueel)

Het startgesprek: deelnemers krijgen zicht op
hun huidige situatie en leerdoelen.

van de ontwikkelingsvraag.

en aandacht besteed aan de individuele ontwikkelingsvraag. De individuele coaching helpt bij het omgaan met

•

Het stimuleren van zelfevaluatie: wat is mijn ontwikke-

persoonlijke vraagstukken die direct of indirect met het

lingsbehoefte, kan ik omgaan met feedback, heb

werkzame leven te maken hebben. Ook wordt er aandacht

ik een realistisch beeld van zichzelf?

besteed aan diepere ontwikkelingsvragen die in het groeps-

•
•

seerd kunnen worden.

Verkenning van eigen mogelijkheden in lastige
situaties.

programma en op de werkvloer niet voldoende geadres-

Toegang tot ontwikkelingsnetwerk (zoals scholen
en ervaringsdeskundigen).

De individuele begeleiding werkt als een extra vangnet en
heeft naast de persoonlijke begeleiding een belangrijke rol

Dit zorgt ervoor dat een deelnemer hulp ontvangt op die

in signalering en afstemming vanuit het individu binnen

gebieden in het werk die (nog) moeilijk zijn en dat hij of

het lesprogramma en met de begeleiding op de werkvloer.

zij zelfvertrouwen ontwikkelt door zich bewust te worden

Een extra functie als back-up wanneer er iets in de drukte

van de persoonlijke groei. Zo kan iemand met voldoende

Abir:
“Ik heb zoveel geleerd binnen Driekant. Alleen al het samenwerken
met anderen; dat had ik nog nooit
gedaan en ik vind het ontzettend
leuk. Binnen Driekant is iedereen
gelijk, de mensen respecteren
elkaar waardoor het ook helemaal
geen probleem was dat ik nog
moeite had met de taal.
In het begin maakte ik me heel
veel zorgen en zag ik er tegenop
om contact te maken met mensen,
maar nu is dat helemaal verdwenen. Het maakt hier niet uit of je
nou wel of niet 100% Nederlands
spreekt. Je bent gewoon wie je bent
en alles is ok.
Ik heb nog een externe taalcoach
en zij is elke keer weer verrast hoe
snel ik de taal nu onder de knie
krijg! Dank aan alle mensen van
Driekant.”
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zelfkennis en zelfvertrouwen gaan meedoen binnen de

durven zij steeds meer open te zijn, van elkaar te leren en

arbeidsmarkt.

vinden zij steun bij elkaar in de nieuwe (werk)omgeving en
samen met de vakmedewerkers en begeleiders vormen zij

Gedurende het hele traject vinden er coachingsgesprekken

een gemeenschap.

plaats. Daarnaast is er contact met een ervaren en opgeleide werkcoach op de werkvloer. Zo heeft de persoonlijke

De ervaring leert dat als de groepen gemêleerd zijn, het

ontwikkeling gedurende het hele traject de aandacht.

leerproces sneller op gang komt. Wanneer wordt gezien

Afhankelijk van individuele behoefte kan de frequentie wor-

dat er heel veel verschillende kwaliteiten en beperkingen

den aangepast, zodat zorg altijd op maat geleverd wordt.

zijn waar mensen ieder op hun eigen manier mee te kampen hebben, dan relativeert dat het eigen lot. Deze sociale

2.15 Groeplessen

context zorgt er mede voor dat mensen open staan voor

Tijdens de groepscoaching/-lessen gaan we aan het werk

een reflectie op de eigen kansen en mogelijkheden en dat

met een aantal thema’s waaronder communicatie op de

zij gemotiveerd zijn hiermee aan de slag te gaan.

werkvloer, waardering en feedback geven en ontvangen,
verkennen van de arbeidsmarkt, talenten ontdekken, het
ontwikkelen van een reëel zelfbeeld en je een beeld vormen
(letterlijk en figuurlijk) van de toekomst.
De groepen bestaan uit mensen die ruwweg in dezelfde
periode starten. Naarmate zij elkaar beter leren kennen,

14
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3. Duurzame verandering komt
in kleine stappen
Wij geloven dat duurzame verandering meestal in kleine

Al die kleine revoluties bij elkaar maken het verschil. Ver-

stappen komt, zo zijn de trajecten van Driekant er ook op

schil voor het individu door de verzameling van stappen,

gericht bij haar mensen steeds weer kleine revoluties te

en verschil voor de maatschappij als geheel door de verza-

faciliteren. Elke stap die mensen zetten naar meer zelfkennis

meling van krachtigere individuen. Wanneer meer mensen

en eigen regie is een belangrijke overwinning die meer grip

regie over hun eigen (werk)leven en ontwikkeling nemen

op het (werk)leven creëert.

wordt onze samenleving ook als geheel krachtiger en
weerbaarder. Inclusiever als het ware; voor en door ‘meer
handen aan het brood’.

Yvonne:
“Nu, na ruim 4 maanden, kan ik wel
zeggen dat Driekant me een beetje
gered heeft. Ik ben weer vrolijk en
neem niet alles meer zo zwaar op.
Het voelt allemaal luchtiger. Driekant
is echt een warme deken voor me; de
mensen hier tillen je als het ware op.
Wanneer het bijvoorbeeld een keer
even niet gaat, is er altijd iemand die
dat in de gaten heeft en een hand
op je schouder legt. Ik mag hier echt
zijn wie ik ben en daardoor kan ik de
wereld weer aan!
Ook de lessen kunstzinnige vorming
hebben me, onverwacht, veel inzicht
gegeven. Ik zei altijd dat ik helemaal
niet creatief ben, maar dat blijkt ook
niet nodig te zijn. Er wordt je niets opgedrongen en je ‘kunstwerk’ hoeft ook
niet voor een bepaalde tijd af te zijn.
Ik heb hierdoor ontdekt hoe lekker het
is om even alles los te laten en rust
te ervaren in je hoofd. Daar heb ik
buiten deze lessen om ook ontzettend
veel aan!”

DRIEKANT LEER GARANTIE PLAN
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4. De kleine revolutie van Driekant
We geloven in onze ‘methodeloze methode’ en vinden

deelnemer hierbij centraal stellen, zijn of haar verhaal beter

dit de juiste weg om door te gaan. Echter is het ook tijd

uitdragen en in stapsgewijs opschalen.

voor een volgende stap in onze nieuwe levensfase; met
haar 22-jarige bestaan is Driekant nu volwassen gewor-

4.2 Geen verloren tijd meer

den. Enerzijds vinden we die volwassenheid in een nieuwe

Binnen de actuele maatschappelijke context van de gelei-

vorm van onafhankelijkheid als organisatie te midden van

delijke verschraling van ons sociaal vangnet en de com-

het (politieke) speelveld en anderzijds in de kracht van de

plexiteit van regelgeving en financiering voor verschillende

deelnemer die we hierin nog meer gaan benutten en nog

doelgroepen is vaak zowel de deelnemer als de organisatie

centraler gaan stellen. Vanuit deze volwassenheid is vervol-

aan het wachten op financiering en soms volgt deze niet

gens ook de weg vrij voor uitbreiding en opschaling.

of maar deels. Onzekerheid werkt hierin soms verlammend
en zorgt eigenlijk altijd voor een gevoel van afhankelijkheid

De kleine revolutie van Driekant zelf zit hem dan ook niet

en verloren tijd voor de deelnemer. En soms zelf tot kansen

direct in de inhoudelijk aanpak, maar in een meer onaf-

voor ontwikkeling die niet gegrepen kunnen worden.

hankelijkere manier van organiseren en financieren, de

Omar:

beter dan de ander en dat is voor mij

Werken bij Driekant heeft mij geleerd

echt een verademing.

om vrijheid te ervaren. Vrijheid om
vragen te stellen, te zeggen hoe ik er-

“De mensen hier zijn enorm open
en vriendelijk en wat mij het meest

Toen ik in Oost Turkestan werkte

gens over denk, om fouten te maken,

opvalt is de gelijkwaardigheid. Of je

was dat wel anders. Je moest keihard

om de taal te leren. Ik blijk bijvoor-

nu een leidinggevende functie hebt of

werken, de baas was autoritair, nooit

beeld veel mensen aan het lachen te

in de uitvoering werkt, er is hier echt

tevreden en de lonen waren erg laag.

maken door de gekke fouten die ik

geen verschil. Niemand is meer of

Je voelt je dan echt gevangen.

nog maak met de taal.

DRIEKANT LEER GARANTIE PLAN
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4.3 Het Leer Garantie Plan (LGP)

onderweg. Zoals ook in de trainingen wordt de deelnemer

We willen de Driekant arbeidstrainingen daarom ook voor

hierbij zelf het vertrekpunt; wat kan iemand zelf bijdragen

de komende 21 jaar veilig stellen door een ‘Leer Garantie

(in middelen of in natura)? En wat kan zijn of haar omge-

Plan’ in het leven te roepen. Het fundament hiervan zal

ving hierin betekenen (middels het faciliteren van een pas-

er voor zorgen dat iedereen aansluitend bij zijn of haar

send online platform)? En wat is er aanvullend nog nodig?

ontwikkelbehoefte ‘onbeperkt’ bij Driekant aan de slag kan.
Onafhankelijk van de steeds wisselde regelingen van over-

Dit scheelt minder regelwerk vooraf en zorgt ervoor dat

heidsinstanties. Geen enkel mens verdient het stempel ‘be-

het enthousiasme en de positieve energie bewaard blijft.

perkt’ te zijn of op ‘achterstand’ gezet te worden. Daarom

We kunnen de mensen geven wat ze nodig hebben los van

gaan we samen met particulieren, bedrijven en organisaties

waar ze volgens de (vaak veranderende of anders toege-

Het Leer Garantie Plan sterk maken voor de toekomst.

paste) regels ‘recht’ op hebben.

Uiteraard blijft de overheid daarbij van harte welkom.
Uiteraard zoeken we achter de schermen aansluiting met
Particulieren, familie, bedrijven en stimuleringsfondsen kun-

de geldende financieringsstromen die voor de desbetref-

nen zo hun bijdragen leveren aan de ontwikkelingsmoge-

fende persoon van toepassing zijn. Het verschil bij deze

lijkheden van mensen bij wie niet direct herkend wordt dat

werkwijze is dat geld volgend wordt aan de mogelijkheden

ze prima mee kunnen doen, maar daarbij een extra steuntje

van mensen en niet meer bepalend is vanuit een afhanke-

in de rug nodig hebben. Of van mensen die graag willen

lijke positie.

maar die vanwege bureaucratie tijden lang moeten wachten op akkoord voor een traject. Of voor mensen waarbij

4.5 Eigen kracht en het publiek betrekken

duidelijk is dat een bepaald ontwikkeltraject het beste in ze

We zien met de terugtrekkende overheid dat het op veel

naar boven kan halen, maar waarvoor de financiering niet

terreinen gebruikelijker wordt om zelf het initiatief te

of maar gedeeltelijk is geregeld.

nemen en om je als burger betrokken te voelen en bij te
dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling die je graag

4.4 De mens centraal, geld wordt volgend

ziet. Daarom richten we als Leer Garantie Plan een online

Het Leer Garantie Plan gaat het mogelijk maken voor een

platform in dat ook onze deelnemers in staat stelt zelf met

ieder om mee te doen. En zonder vertragingen; direct aan

hun omgeving en het publiek te delen waarom zij bij Drie-

de slag. De dekking van de kosten vinden we vervolgens

kant aan de slag willen en wat hun leerdoelen zijn.
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Dit gaat middels (persoonlijke hulp bij het beantwoorden

Het Leer Garantie Plan maakt daarmee hoofdzakelijk drie

van) een aantal kernvragen en daarbij een kort filmpje

dingen mogelijk:

opnemen. Het Driekant team ondersteunt de deelnemer
hierbij en daar begint al de eerste kleine stap; regie nemen
over wat je wil in het leven, dat woorden geven en je om-

1. Minder vertragingen want er is altijd voorfinanciering
voorhanden.

geving daarbij betrekken.
Vervolgens kan er via diverse kanalen, waaronder sociale

2. Minder mensen vallen tussen wal en schip (wanneer er

media, geworven worden. De vrienden van Driekant, de

na eigen werving en aanvulling van overheden uitein-

vrienden en familie van de deelnemer en het publiek kun-

delijk onvoldoende middelen binnenkomen is dit risico

nen hier vervolgens aan bijdragen.

middels het LGP gedekt door de gemeenschap.

4.6 Verschil maken door het te dekken

3. De mens als vertrekpunt kunnen houden, maatwerk

Anders dan bij reguliere crowdsourcingsplatforms wordt al-

kunnen blijven leveren en hun verhaal beter en breder

leen aan de achterkant van het platform zichtbaar hoeveel

uitdragen.

geld er op gehaald wordt door een deelnemer. De deelnemer kan direct aan de slag dankzij het Leer Garantie Plan

Kortgezegd, iedereen kan aan de slag, iedereen doet mee

en de bijdragen die opgehaald worden vloeien weer terug

in maximale eigen kracht en regie om de bekostiging te

naar Het fundament van het Leer Garantie Plan. Hiermee

regelen, maar is niet belast met wat dit exact oplevert en

trekken we ook de gemeenschapszin door in de financie-

het risico van mislukking en/of lange vertragingen.

ring. Overheden kunnen (volgens de bestaande regelingen)

Het Leer Garantie Plan dekt het verschil, en daarmee maakt

ook volgen.

ze het.

Op eigen kracht kan de deelnemer geld ophalen voor de
kosten van de opleiding en de overheid kan dan bijbetalen
wat er nog mist. In het geval dat dit niet lukt met giften en
de overheid of achteraf niet volledig toereikend blijkt dan is
het fundament er voor het verschil.

DRIEKANT LEER GARANTIE PLAN
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5. Het fundament van het
Leer Garantie Plan Bouwen
Om ervoor te zorgen dat Het Leer Garantie Plan duurzaam

Soms met een filmpje, soms met een foto en een verhaal.

is zijn er twee dingen nodig; een gedegen start, en een

De ontwikkeling van zowel individuen als van het geheel is

continue stroom van inkomsten.

op deze manier te volgen. Daarmee wordt direct zichtbaar
waar we met elkaar aan bouwen en wat de impact daarvan

5.1 Een gedegen start

is. Bouwt u ook mee?

Tijdens haar 22-jarige jubileum op 12 december 2018
voor het Leer Garantie Plan met als doel om een buffer

5.4 Duurzaamheid van het Leer Garantie
Plan; een continue stroom van inkomsten.

te realiseren. Van hieruit kan iedereen die dat nodig heeft

Om het fundament van het LGP goed te onderhouden

direct aan de slag, zonder ingewikkelde en vaak tijdrovende

zorgen we voor een continue stroom van inkomsten om

en tekortschietende financieringstrajecten vooraf.

het Fundament steeds weer aan te vullen:

5.2 Eigen startkracht van Driekant

•

wordt de aftrap gegeven in de vorming van het fundament

begroot op +/- € 16.000,-per jaar

Om het LGP mogelijk te maken en de eerste stenen van het
fundament te leggen beginnen we bij onszelf. Vanuit onze

Jaarlijks een procent van de omzet van Driekant B.V.

•

gezonde bedrijfsexploitatie laten we een procent van de

Inkomsten uit de bijdrage van de deelnemers zelf en
met name bijdragen uit hun omgeving

omzet naar het LGP vloeien. Dit staat gelijk een bedrag van

•

(via het supportplatform)

+/- € 16.000,-per jaar.

•

Inkomsten van particuliere meebouwers (verkoop van
stenen en cement)

5.3 Omgeving betrekken; Bouwstenen

•
•

mee te bouwen:

Inkomsten van ondersteunende bedrijven (verkoop van
stenen, cement, sponsoring op maat)

Daarnaast bieden we alle betrokkenen mogelijkheden om

Inkomsten van fondsen voor ondersteuning van ontwikkeling kwetsbare mensen

Dit doen we door het uitgeven van Driekant bouwstenen.
Deze zijn te koop voor € 1.000,-per stuk en in variaties van

•

Inkomsten van overheden (innovatie/aanvulling)

een kwart (€ 250,-), 1/10 (€ 100,-) of een steentje bijdra-

•

Legaten

gen (€ 25,-). Ook is het mogelijk om voor het cement te
zorgen, dit zijn mensen of partijen die het LGP langdurig
steunen, dit kan vanaf € 3,-per maand. Het rendement
keren we uit in ‘geslaagde mensen’ die een training bij
Driekant met succes afronden. Geen geldelijk rendement
maar een sociaal rendement. Zowel particulieren, bedrijven, stimuleringsfondsen als overheidsinstellingen kunnen
deze bouwstenen kopen. Het zijn ‘aandelen’ voor het leven. Ze mogen wel onderling worden verkocht of op naam
van anderen worden gezet.

Remco:
Is heel duidelijk: er mogen meer eisen gesteld worden
aan mensen met een uitkering: “Doe maar eens wat,
het heeft mij geholpen!” De enthousiaste stimulans en
zo nu en dan lichte dwang door de consulent en de
mensen van Driekant hebben Remco geholpen om te
beginnen aan het traject en op lastige momenten door
te zetten.

Om dit zichtbaar te maken krijgt iedere persoon of partij
die cement of bouwstenen koopt een digitale bouwsteen
(of meerdere) digitaal toegestuurd, deze bouwsteen is
voorzien van het logo, naam of een succeswens van degene die de bouwsteen koopt. Deze bouwsteen mag dan
digitaal persoonlijk gelegd worden door de koper op een
interactieve webpagina waar door alle gezamenlijke bouw-

Hij heeft gemerkt hoe moeilijk het voor hem is zijn sterke
controledwang te combineren met de eisen die de maatschappij stelt. Hij heeft een stuk zelfvertrouwen terug,
hij kan weer zijn eigen wil ervaren en heeft ervaren hoe
waardevol het voor hem is om te werken. Hij is nu weer
in staat om zich aan afspraken te houden en kan praktische dingen thuis en in zijn werk beter uitvoeren.

stenen en cement een mooie muur ontstaat. Hoe hoger
de muur wordt hoe meer ruimte er ontstaat voor kunst
aan deze muur. De kunst die hier komt hangen zijn lijsten

Remco is blij en trots met zijn werk als postbezorger en
nog op zoek naar extra werk.

met ‘geslaagde’ mensen, of mensen volop in ontwikkeling.
DRIEKANT LEER GARANTIE PLAN
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6. Toezicht
Het Leer Garantie Plan wordt gevormd binnen de be-

‘Raad van Toezicht’ die jaarlijks een verslag opstelt voor

staande Stichting Driekant Inspireert (SDI). De stichting

de betrokkenen. Binnen deze Raad is er op verschillende

heeft een ANBI status en is mede aandeelhouder (40%)

gebieden expertise aanwezig zoals: financiën, opleidingen

van Driekant BV. Daarnaast vormen we een onafhankelijke

en ondernemerschap.

7. Zichtbaar resultaat
Via verschillende kanalen zullen straks zeer regelmatig de

een belangrijke rol spelen. Zij zijn tenslotte onze grootste

geslaagde mensen’ en hun ‘sponsoren’ in de spotlight wor-

drijfveer en inspiratiebron.

den gezet. Jaarlijks is er een Driekant Fonteinbijeenkomst

Ook bij de werving van nieuwe bouwers zetten we de

met een feestelijk karakter en waar de ‘geslaagde mensen’

resultaten van de geslaagde mensen in.

8. Uitbreiding en opschaling
Zoals bij elke kleine of grote revolutie brengt Het Leer Ga-

Driekant ziet kansen om meer leerwerkplekken te creëren in

rantie Plan meer onafhankelijkheid en eigen regie met zich

zowel bestaande als nieuwe locaties en in interne, semi-

mee. Dit maakt op haar beurt de weg vrij voor verbreding

externe en volledig externe settings.

en opschaling. Waarbij de drie pijlers van Driekant; Productie, Vorming en Kunst centraal blijven staan.

Daarnaast is het model van het Leer Garantie Plan niet

De ervaring, het inzicht en de kennis en kunde die de afge-

alleen geschikt voor Driekant, maar wordt ook beschikbaar

lopen jaren zijn opgedaan zullen hiervoor de basisingredi-

gemaakt voor andere initiatieven die mensen verder helpen

enten vormen.

en tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.
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Gelijke
kansen
voor
iedereen
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