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V O O R W O O R D

Asito is een van de grootste schoonmaakbedrijven  
van Nederland en is actief op het gebied van facili-
taire dienstverlening voor kantoren, zorginstellingen,  
scholen, transport en recreatie. Voor ons staat het 
verbinden van medewerkers en klanten voorop om 
zo samen tot resultaten te komen. De kracht zit in 
onze mensen. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke 
schoonmaakkrachten verspreid over vele vestigingen 
en duizenden klantlocaties succesvol aan een schone 
werk- en leefomgeving voor onze opdrachtgevers. 

Duurzaamheid zit sinds de oprich-
ting verankerd in Asito. Dit heeft 
zich in de afgelopen jaren ontwik-
keld tot Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) op een 
hoog niveau, waarbij duurzaamheid 
voor mens en milieu centraal staat. 
We ontkomen er niet aan om te verduurzamen; zowel 
aan de planet- als op de people-kant. Asito onder-
scheidt zich voornamelijk op de “menskant” van  
MVO, te weten: inclusiviteit.  

Diversiteit, inclusie en mensgerichtheid vormen onze 
kracht. We worden op deze onderwerpen ook gezien 
als een van de koplopers in Nederland en daar zijn 
we trots op. Asito heeft ruim honderd nationaliteiten 
in dienst, waardoor diversiteit voor ons één van de 

belangrijkste thema’s is. We hebben zelden of nooit 
gedoe door culturele verschillen en we zien diversiteit 
echt als een toegevoegde waarde. 

Om voor diversiteit en integratie positieve aandacht 
te genereren, heeft Asito het Nationaal Integratiediner 
in het leven geroepen; dat is ondertussen uitgegroeid 
tot een diner dat jaarlijks door 20.000 mensen wordt 
bijgewoond op plekken door heel Nederland. Inmid-
dels ook bij bedrijven die geen directe relatie met Asito 

hebben. Daar ben ik trots op. De 
bedoeling van het diner is dat men-
sen met verschillende culturele 
achtergronden elkaar leren kennen 
door voor elkaar te koken, met  
elkaar aan tafel zitten en elkaar 
beter te leren kennen. 

Het betrekken van mensen met een beperking of een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben we in de loop  
der tijd veel aandacht gegeven. De participatiewet en  
quotumwet zorgen er helaas voor dat dit onderwerp 
vrij negatief is geframed, met boetes en dergelijke. Je 
moet het op een andere manier bekijken. Veel werk-
gevers denken dat het werken met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij hen in de organisatie 
niet kan. De kunst is omdenken; hoe kan het wel? En 
dan zie je dat de kansen er wel degelijk zijn. Dat breng 

"De kunst is 
omdenken: hoe 

kan het wel?"
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ik graag over en daar zet-
ten we collega’s graag over 
aan het denken. 

Voor veel organisaties is het 
creëren van een inclusieve 
cultuur een uitdaging. De sterke  
cultuur binnen het familiebedrijf 
Asito blijkt onze grote kracht te zijn. Voor-
al deze cultuur ligt ten grondslag aan de strategi-
sche keuze die Asito de afgelopen jaren heeft gemaakt 
om inclusiviteit als speerpunt te benoemen; niet alleen 
voor onze eigen organisatie, maar tevens om andere 
werkgevers te stimuleren óók inclusief te ondernemen. 
Mijn droom is een werkelijk inclusief Nederland. Dit 
moeten we met elkaar tot stand brengen, waarbij ik 
een belangrijke rol voor het bedrijfsleven zie. Bedrijven 
dienen elkaar te vinden in een ketensamenwerking die 
het uitwisselen van ideeën, best practices, maar ook 
het doorstromen van getalenteerde mensen mogelijk 
maakt. Als het bedrijfsleven zich collectief hard maakt 
voor een inclusieve arbeidsmarkt is het mogelijk de 
droom waar te maken. 

In dit kader moet u dit witboek zien. Een manier om  
te laten zien dat als je écht met inclusiviteit aan de slag 
gaat mooie resultaten haalbaar zijn. Deze resultaten 
zijn niet (alleen) gelegen in grote aantallen, maar zijn 

juist van toepassing op 
ieder individu met zijn of 
haar eigen verhaal die  

door het vinden van een 
werkplek geholpen wordt  

om verdere stappen in het 
leven te maken. 

Dit boek laat niet alleen mensen zien 
voor wie dit geldt. Ook zijn mensen zichtbaar  

die dit “duwtje in de rug” mogelijk maken. Vaak is daar-
bij sprake van een hechte samenwerking tussen onze 
opdrachtgevers en de aldaar werkzame Asito collega’s. 
Het is deze, vaak effectieve, verbinding die we zoeken, 
hetgeen met dit witboek verder wordt versterkt.   

Dit boek moet een inspiratiebron zijn voor profes- 
sionals binnen en buiten Asito die het belangrijk  
vinden dat “iedereen” in Nederland mee moet  
kunnen doen.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. 

Heeft u na het lezen van dit witboek de behoefte  
om met ons in gesprek te gaan over het onderwerp  
inclusief ondernemen, dan horen wij dit graag. We  
willen samen met u de uitdaging aangaan om van  
Nederland een echt inclusieve maatschappij te maken.

Hans van Leeuwen
HR Directeur Asito

Februari 2017
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In dit witboek noemen we slecht 
enkele voorbeelden, maar Asito heeft 
op talloze plaatsen in het land samenwerkingen 
om mensen met een afstand tot de arbeidmarkt 
te betrekken bij onze werkzaamheden. 
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A S I T O ’ S  V I S I E  O P 

Inclusief Ondernemen

Asito verbindt. Dat is de visie van Asito. We willen verbindingen leggen  

tussen medewerkers, de klant en de maatschappij. Inclusief ondernemen  

is hier een essentieel onderdeel van. Onze kracht zit in onze mensen.  

Dagelijks werken 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten van meer dan  

100 verschillende nationaliteiten verspreid over duizenden locaties succes- 

vol aan een schone werk- en leefomgeving voor onze opdrachtgevers.

Duurzaamheid zit sinds de oprichting verankerd in  
Asito. Een gevleugelde uitspraak van de oprichter,  
de heer Van Riemsdijk, geldt nog steeds: 

“Als je goed bent 
voor je mensen, 

zijn zij goed 
voor jou.”

Dit bewustzijn heeft zich in de afgelopen jaren ontwik-
keld tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) op een hoog niveau, waarbij duurzaamheid 
voor mens en milieu beiden hoog op de agenda staan. 
Asito maakt het verschil omdat we altijd verbindingen 
zoeken met partners om een zo groot mogelijke maat-
schappelijke impact te realiseren.

Dit witboek geeft onze visie op inclusief ondernemen weer, 
wat het de maatschappij kan opleveren en welke struikel-
blokken er nog zijn om te komen tot een werkelijk inclusie-
ve samenleving waar iedereen meedoet en ertoe doet.

MeerWaarde 
Op het gebied van inclusief ondernemen wil Asito voor-
op blijven lopen en deze meerWaarde delen met onze 
opdrachtgevers. Inclusiviteit is het opnemen en omar-
men van mensen die verschillen van elkaar. Verschillen 
tussen karakters, meningen, gedragingen, geloofsover-
tuigingen en culturen. Maar ook verschillen voor wat 
betreft kleur, leeftijd en fysieke kenmerken. Daarmee is 
inclusiviteit verwant aan diversiteit. Een succesvol beleid 
op dit gebied vraagt om een inclusieve cultuur. Een 
cultuur waarin verschillen er mogen zijn, waarin men 
openstaat voor andere opvattingen en waarin diversiteit 
wordt gezien als een kans en niet als een bedreiging. 
Geen eenvoudige opgave in een maatschappij vol voor-
oordelen, belemmerende overtuigingen en ingebedde 
patronen. Inclusiviteit vraagt om gedragsverandering en 
cultuurverandering. Dit begint bij de overtuiging van het 
belang en de schoonheid van diversiteit en inclusiviteit.

Voor Asito is inclusiviteit vanzelfsprekend. In de 
schoonmaakbranche werken van nature veel mensen 
van verschillende culturen. Ook is het voor veel men-
sen een eerste stap op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld 
mensen met een beperking of mensen die om een 
andere reden langdurig aan de kant hebben gestaan. 
Asito ziet inclusiviteit als een randvoorwaarde voor het 
voeren van een gezonde onderneming die midden in 
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de maatschappij staat. Inclusiviteit is een belangrijk 
element van de identiteit van onze organisatie.

Inclusief ondernemen binnen Asito
MeerWaarde hebben, meedoen, ergens bij horen voor 
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor 
Asito gaat dit verder dan alleen de arbeidsbeperkten 
zoals omschreven in het Sociaal Akkoord. Er zijn meer 
kwetsbare groepen die niet zijn opgenomen in het 
doelgroepenregister. Mensen die langdurig werkloos 
zijn, schoolgaande jongeren die werkervaring nodig 
hebben (bbl- en bol-trajecten), statushouders die  
hun eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt  
zetten in het kader van hun inburgering. Al deze groe-
pen wil Asito een plek in haar organisatie geven.

Het resultaat is voor Asito zowel kwalitatief als kwanti-
tatief. Het gaat om het aantal mensen (kwantitatief) dat 
terug komt op de arbeidsmarkt, maar net zo belangrijk 
zijn de kwalitatieve onderdelen die van belang zijn 
voor een goede arbeidsinpassing zoals passend werk, 
integratie, begeleiding en ontwikkeling. 

Asito heeft in haar bestaande organisatie al flinke 
stappen gemaakt. Zo zijn leidinggevenden getraind om 
begeleiding te geven aan verschillende groepen mede-
werkers. Personeelsmanagers hebben zich ontwikkeld 

tot specialisten/adviseurs en hebben contacten gelegd 
om de werving en selectie vorm te geven. De directie 
heeft zich gecommitteerd aan het Charter Diversiteit 
en een Specialist Inclusiviteit is aangenomen om een 
extra boost te geven aan inclusief ondernemen. 

We zien bij Asito dat het werkt. Honderden mensen uit 
de verschillende doelgroepen hebben hun weg gevon-
den naar Asito. Ze deden werkritme en werkervaring 
op, kregen trainingen en opleidingen, vergrootten hun 
zelfvertrouwen en ze kregen een plek midden in de 
maatschappij, in plaats van aan de rand ervan. Onze 
medewerkers en leidinggevenden omarmen inclusiviteit 
en ervaren trots als iemands ‘afstand tot de arbeids-
markt’ is weggenomen en deze persoon op eigen kracht 
een volgende stap maakt op de arbeidsmarkt.

Inclusief ondernemen is ook de grote diversiteit in 
onze organisatie. Meer dan 100 nationaliteiten met  
ieder zijn eigen cultuur, geloof, gewoonten en kenmer-
ken maken onze organisatie interessanter en leuker. 
Ons initiatief om mensen voor elkaar te laten koken en 
samen te eten, het Nationaal Integratiediner, brengt 
verschillende collega’s dichter bij elkaar en laat men-
sen kennis maken met elkaars culturen. De kracht van 
verbinding en het absorptievermogen van Asito geldt 
ook overduidelijk voor onze nieuwe collega’s.   
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Inclusief ondernemen als DNA van Asito. Om inclusie-
ver ondernemen te kunnen meten en de successen  
te kunnen delen met partners, heeft Asito meege- 
werkt aan de totstandkoming van de Prestatieladder  
Socialer Ondernemen (PSO). Asito staat als organisatie 
op de hoogste trede van de participatieladder. Tien- 
tallen Asitovestigingen zijn inmiddels gecertificeerd.  
De doelstelling is dat alle 
individuele vestigingen 
in 2017 op trede 3 van de 
Prestatieladder Socialer 
Ondernemen zijn beland.

De uitdagingen
Met betrekking tot de instroom wil Asito juist de vol-
ledige breedte van alle doelgroepen een kans bieden. 
Ondanks participatie in diverse netwerken als Locus 
Netwerk blijft instroom voor bepaalde doelgroepen 
moeilijk. Asito heeft diverse vacatures en geschikte 
werkplekken met ervaren begeleiders om bijvoorbeeld 
mensen met een Wajong-uitkering een werkplek te 
bieden. Het lukt helaas maar mondjesmaat deze vaca-
tures ingevuld te krijgen. Het UWV en de gemeenten 
kunnen op dit moment niet altijd voldoende instroom 
aanleveren. 

Er is nog geen mogelijkheid om gericht in het doelgroe-
penregister te werven. Pas op het moment dat een 
Wajongere bij je aan tafel zit, kun je in het doelgroe-
penregister kijken of deze persoon erin is opgenomen. 
Dit betekent dat bedrijven op het punt kunnen staan 
iemand aan te nemen, maar dit niet doen omdat deze 
niet bijdraagt aan de doelstelling uit de Quotumwet. 
En een organisatie dus het risico loopt op een boete 
vanwege het niet halen van het quotum. Asito wil deze 
keuze niet maken en biedt alle Wajongeren een kans.

Ook de groep die de afgelopen jaren in staat is  
geweest het Wettelijk Minimumloon (WML) te verdie-
nen, maar wel degelijk een arbeidsbeperking heeft  
(bijvoorbeeld doven), wordt niet in het doelgroepen- 
register opgenomen, omdat deze heeft bewezen  
het WML te kunnen verdienen en toch verdienen zij 
een kans.

Boetes voor de koplopers?
Asito maakt zich zorgen om de hele grote groep men-
sen die niet in de doelgroep zitten maar wel een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Denk aan de gro-
te groep mensen in de bijstand of statushouders die 
moeilijk aan een baan kunnen komen. Organisaties die 
werkelijk inclusief willen ondernemen, die echt een af-
spiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking willen 
zijn, lopen het risico om een boete te krijgen, omdat 
ze niet alleen de mensen uit het doelgroepenregister 
aannemen. Het, vanuit bureaucratische overwegingen, 
straffen van organisaties die het goed willen doen, 
werkt zeer demotiverend. Veel organisaties zullen de 
mogelijkheden om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te plaatsen in de eerste plaats benutten 
om een eventuele boete te voorkomen, in plaats van te 
kijken naar het brede spectrum van inclusiviteit. 

Asito wil hier niet in meegaan en kiest ervoor om de 
dialoog aan te gaan en ook op te komen voor de ande-
re kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit om te 
voorkomen dat andere groepen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt uitgesloten worden. De Prestatie- 
ladder Socialer Ondernemen kijkt naar een veel  
bredere doelgroep en naar een meer structurele  
aanpak. Deze aanpak heeft dan ook onze voorkeur.

Om kwetsbare groepen en mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden gaat  
Asito verder dan het Sociaal Akkoord. Inclusief onder- 
nemen moet een thema zijn in de keten, in de hele 
samenleving. Zowel bij instroom, doorstroom als uit-
stroom. Medewerkers in ontwikkeling laten groeien en  
in hun kracht zetten. Niet alleen bij Asito maar ook in 
de keten. Tijdens de opleiding op de praktijkschool al  
starten met een partnerschap, daarna een baan, maar 
niet als eindstation maar als start op de arbeidsmarkt. 
Dat is in onze visie inclusief ondernemen.  

Iedereen verdient 
het om volwaardig 
deel uit te maken 

van de maatschappij,
om ertoe te doen.

V I S I E  O P  I N C L U S I E F  O N D E R N E M E N
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Onze oplossingen

1

2 3

Bredere doelgroep

Asito wil politiek Nederland en werkgevers wakker 
schudden: investeer in initiatieven om breder te ver-
binden dan het Sociaal Akkoord. Om zo te voorkomen 
dat we over 2 jaar groepen werkzoekenden hebben 
buitengesloten om een boete te voorkomen. Investeer 
in de ontwikkeling van werkzoekenden. Er komt een 
grote groep nieuwe medewerkers op de arbeidsmarkt 
die extra zorg en aandacht behoeft voordat zij naar een 
volwaardige arbeidsplaats kan: de vluchtelingen / sta-
tushouders. Asito is in gesprek met taalaanbieders om 
reeds tijdens de inburgering werkervaring op te doen 
om de stap naar werk te verkleinen. Naast de boete van-
uit de banenafspraak zou er een bonus kunnen komen 
voor bedrijven die ook blijven investeren in de andere 
kwetsbare doelgroepen. Beloon inclusief ondernemen!

Benut de keten

Gemeenten en andere overheden: ga in gesprek  
met (keten)partners. Iedere werkzoekende uit de  
bijstand die succesvol re-integreert maakt de druk  
op het budget van de Wet Werk en Bijstand kleiner. 
Durf te investeren om uiteindelijk minder kwijt te zijn. 
Streef naar echte banen door jobcarving en functie-
creatie in plaats van alleen te voldoen aan het Sociaal 
Akkoord en alleen mensen uit de beperkte doelgroe-
pen aan te nemen of te detacheren. 

Iedereen 
doet ertoe!

Stimuleer werkgevers samenwerking in de keten te 
starten voor een gedifferentieerde doelgroep. Wij 

hebben ervaring met een hele brede doelgroep. 
Onder onze medewerkers zitten veel mensen die veel 
meer kunnen dan ze bij ons kunnen bereiken. Door 
te investeren in ‘taal op de werkvloer’, zorg te dragen 
voor een stabiele woon- en leefomgeving voor onze 
medewerkers en de opleidingsmogelijkheden binnen 
Asito, is men klaar om een vervolgstap te maken. Ook 
van de nieuwe werkgever wordt weer een investering 
gevraagd. Iemand die langere tijd niet op zijn of haar ei-
gen niveau heeft gewerkt moet weer recente, relevante 
werkervaring opdoen, eventueel aangevuld met een 
gerichte opleiding. Als de politiek ook de werkgever in 
de keten de mogelijkheden geeft om dit te faciliteren, 
wordt de kracht van de keten optimaal benut. Dan zijn 
we samen in staat Nederland naar een hoger plan te 
tillen, de volgende generatie een ander toekomstper-
spectief te bieden, de kosten te drukken en iedereen 
een kans te geven zijn of haar talenten te benutten.

Maak het makkelijker
om goed te doen

Werkgevers Service Punten (WSP’s) kunnen brede  
ondersteuning bieden. Eén loket voor gemeenten,  
UWV en werkgevers. Een klein aantal WSP’s doet  
dit al. Deze zijn in staat om in relatief korte tijd  
speeddates te organiseren tussen kandidaten en  
werkgever. Zij ondersteunen werkgevers bij het  
aanvragen van (loonkosten) subsidies en geven  
andere waardevolle tips. 

Werkgevers hebben behoefte aan meer en bredere 
ondersteuning van het WSP. Wij zien de absolute meer-
waarde van het werken met mensen uit alle mogelijke 
doelgroepen. Het hoeft voor ons niet leuker gemaakt 
te worden, maar maak het werkgevers wel makkelijker 
om daadwerkelijk inclusief te ondernemen. 

V I S I E  O P  I N C L U S I E F  O N D E R N E M E N

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Conclusie

Voor Asito betekent inclusief ondernemen dat ieder-
een een kans krijgt om volwaardig deel uit te maken 
van de maatschappij. Dit zou niet beperkt moeten zijn 
tot bepaalde, door de politiek gekozen doelgroepen. 
Regelgeving zou inclusief ondernemen moeten stimu-
leren en niet bedrijven die vanuit intrinsieke motivatie 
een bijdrage willen leveren aan een inclusieve maat-
schappij moeten straffen via een boete. Asito zet zich 
in om Nederland echt inclusief te maken. Daartoe 
gaan we in gesprek met overheden om beperkende, 
of zelf rechtstreeks tegenwerkende, regelgeving aan 
te pakken. Ook zet Asito haar zakelijke netwerk in 
om andere werkgevers te motiveren en te helpen 
bij inclusief ondernemen.  

Asito is ervan overtuigd 
dat een inclusieve samen-

leving kan en moet. 

We roepen iedereen 
met dezelfde visie op om 

samen met ons toe te 
werken naar dit doel.
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De Werksetting, onderdeel van het project ‘Leren en werken bij  

Asito’, is een samenwerking tussen het Werkgeversservicepunt (WSP) 

in Den Haag en Asito. Deelnemers aan de Werksetting krijgen een 

leerwerkplek aangeboden voor drie maanden om werknemersvaar-

digheden en vakvaardigheden op te doen. Tijdens de Werk- 

setting worden mensen begeleid die een grote afstand tot de  

arbeidsmarkt hebben. Zodat ze terug kunnen stromen in het arbeids-

proces. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld lange tijd in de bijstands-

uitkering hebben gezeten. WSP heeft diverse projecten bij 

verschillende bedrijven. Asito is daar een van. 

Peggy Borstlap, Projectmanager Werkgeversservicepunt Den Haag: 

“Iedereen telt mee. Door samen te werken 
met ondernemers en door het ontwikkelen 

van een werksetting komen kandidaten  
in contact met bedrijven, kunnen zij  

werkervaring opdoen en wordt de kans  
op duurzaam werk vergroot. Het effect  

is minder mensen in de bijstand.”

De Werksetting
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De Werksetting 
en Asito
WSP selecteert een aantal 
keer per jaar zestien kan-
didaten voor Asito. Deze 
kandidaten komen voor 
een bijeenkomst bij elkaar. 
Hierna volgt een persoon-
lijk gesprek. Per keer nemen 
de acht meest geschikte 
kandidaten uiteindelijk deel 
aan de Werksetting. Ze mogen 
twaalf weken bij Asito ervaring 
opdoen voor ten minste 12,5 uur per 
week. Participant: “Ik zit nu ruim twee maan-
den op de Werksetting voor Asito. Ik zit al anderhalf jaar in 
de bijstand. Ik had het meeste moeite met het werktempo. Ik 
werk vier uur per dag, dat was erg zwaar in het begin. Nu 
gaat het prima! Wat ik vooral fijn vind is de begeleiding die 
ik krijg en de gesprekken. Ze nemen echt de tijd voor je.”

Trainingen
Kandidaten krijgen tijdens de twaalf weken zo veel 
mogelijk begeleiding om werknemersvaardigheden op 
te doen, zoals wennen aan een werkritme en op tijd 
komen. Daarnaast krijgen deelnemers allemaal een  
Basisvakdiploma Schoonmaak; een Communicatie-
workshop; een workshop Werknemersvaardigheden 
en een workshop Verzuim. Eventueel wordt er met  
de kandidaat gewerkt aan een taalophoging. Het 
Werkgeversservicepunt financiert de Werksetting. Ook 
financiert zij voor alle participanten de Basisvakoplei-
ding Schoonmaak. Asito faciliteert de trainingen. 

Tijdens de workshops leren kandidaten over non-verbale 
communicatie; voor jezelf opkomen; nee zeggen; omgaan 
met klachten; het belang van op tijd komen; en wordt stil 
gestaan bij verantwoordelijkheden van de werknemer. 

Peggy: “Dit project financiert de opleiding omdat de  
Werkgelegenheidsprojecten een prachtig middel zijn  
om kandidaten te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit 
betekent uiteindelijk ook een besparing op de uitkering.  
De deelnemers zijn na het traject niet meer afhankelijk  
van hun uitkering, verdienen hun eigen geld. En dat levert  
ons geld op. Van dat geld betalen we het vakdiploma.”

Tessa Agterberg, Perso-
neelsmanager Asito: “De 

groep die instroomt krijgt be-
geleiding van onze objectlei-
der Rehman en collega’s. Hoe 
gaat dat dan, dat werk? Hoe 
kom ik op tijd? Hoe presteer 
ik onder werkdruk? Hoe ga ik 

om met collega’s? Hoe ga ik 
om met 

pandgebruikers? Het wordt alle-
maal behandeld in die drie maan-

den. Dit lijken vanzelfsprekendheden, 
maar dat is lang niet altijd het geval als je 

al lange tijd geen werkritme meer hebt gehad.”

Uitstroom
Asito en WSP hebben afspraken gemaakt over de  
uitstroom van kandidaten. 

Tessa: “Na afloop van de drie maanden wordt er gekeken 
hoe het traject gelopen is en of de diploma’s zijn behaald. 
Heb je vaardigheden opgedaan? Als het goed gelopen is 
dan kijken we of er een plek is bij Asito, misschien bij deze 
locatie, misschien op een andere locatie. Kan dat niet?  
Dan kijken we wat voor reden dat heeft en dat koppelen 
we terug zodat mensen verder kunnen met hun ontwikke-
ling. We bieden vier of vijf deelnemers per sessie een baan 
aan, dat komt neer op ongeveer zeventig procent.” 

Kandidaten krijgen een contract van zes maanden  
aangeboden, voor minimaal 12,5 uur in de week. In  
deze zes maanden kunnen mensen laten zien dat ze  
het geleerde kunnen volhouden en echt klaar zijn  
voor de arbeidsmarkt. 

Aanvullend
De inzet van de kandidaten is ‘boventallig’ op de regu-
liere werkzaamheden van de deelnemende bedrijven. 
Zolang de kandidaat nog een uitkering heeft, dat is 
gedurende de periode van de werksetting, werkt de 
kandidaat aanvullend op de vaste medewerker. De 
deelnemers draaien geen diensten zelfstandig. 

Peggy: “Zo is de periode van de werksetting altijd  
additioneel, dit om verdringing te voorkomen.” 

De Werksetting
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 Opdoen van werknemersvaardigheden,
 vakvaardigheden

 Begeleiding op de werkvloer

 Vergroten van het zelfvertrouwen
voor deelnemers met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt

 Mogelijkheid om een vakdiploma te halen

 Baangarantie

In elk project zit een werksetting, (periode van leren 
met behoud van uitkering), maar in alle projecten  
en dus ook dit project zit een baangarantie van  
minimaal tien tot vijftien kandidaten op jaarbasis. 

De deelnemers uit de Werksetting ontvangen al-
lemaal een uitkering. Door ze in het traject van de 
werksetting in te laten stromen krijgen de deelne-
mers werkervaring, een basisvakdiploma schoon-
maken en maken ze kans op een contract bij Asito. 
Dit houdt in dat een deel van de deelnemers na het 
traject geen uitkering meer hoeft te ontvangen. 

Wanneer mensen met een uitkering werken wordt 
hun salaris gekort op hun uitkering. Parttime wer-
kenden krijgen dus aanvulling vanuit hun bijstand. 
Miranda Spits (pag. 17) vraagt Asito zich hard te 
maken voor werkenden in de bijstand. 

Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit Asito: 
“Miranda houdt aan werken niets over. Wat ze verdient 
wordt gekort op haar uitkering. Meer werken zit ervoor 
Miranda echter niet in. Er zijn gemeenten die het moge-
lijk maken dat medewerkers, onder een andere con-

structie, een klein bedrag per uur zelf mogen houden. 
Dit is precies het kleine gebaar dat het voor Miranda 
een stuk makkelijker zou maken. Haar beloning dat ze 
werkt om ook de moeilijke dagen door te komen.” 

Wanneer iemand ook toeslagen ontvangt en niet 
genoeg uren maakt, zoals Monique (pag. 25), komen 
daarnaast ook haar toeslagen in gevaar. Ze verdient 
dan niet genoeg om uit de uitkering te komen en te 
veel om nog verschillende toeslagen te ontvangen. 
Hierdoor gaat ze er qua inkomen op achteruit.

Asito wil voor dit project van alle deelnemers de  
afstand tot de arbeidsmarkt wegnemen. Daarnaast 
wil Asito zeventig procent van de deelnemers aan 
het project een baan aanbieden. De mensen die  
een contract aangeboden krijgen zijn gemotiveerde  
medewerkers. Nieuwe collega’s die al twaalf weken 
bij Asito gewerkt hebben en dus bekend zijn met 
Asito’s manier van werken. Daarnaast hebben ze 
allemaal al het Basisvakdiploma Schoonmaak op zak.

Voordelen 
projectmatig werken voor WSP 

Voordelen 
van de 

Werksetting 
voor Asito

Achteruit op inkomen

D E  W E R K S E T T I N G  E N  A S I T O

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Miranda 
Spits

B I J Z O N D E R E  P R E S T A T I E

Miranda is vanuit de Werksetting in Den Haag 

ingestroomd als medewerker bij Asito. Ze heeft 

zes jaar in de bijstand gezeten en was fanatiek 

op zoek naar een baan als receptioniste.

In de moeizame arbeidsmarkt is het Miranda niet ge-
lukt om als receptioniste aan het werk te komen. Toch 
gaf ze aan bij de gemeente dat ze graag wilde werken. 
Ze wil deel uit maken van de werkende maatschappij 
en had behoefte aan sociale contacten. Dat dit bete-
kent dat ze haar drie jaar oude dochtertje naar de op-
vang moest brengen vond ze eigenlijk geen probleem. 

Miranda: 

“Werken is ontzettend 
leuk. Je hebt veel contac-
ten met collega’s en met 

het personeel.”

Het accepteren dat ze in de schoonmaak aan het  
werk ging, vond Miranda in eerste instantie lastig. 

“Ik ben nu nog steeds gedeeltelijk afhankelijk van de  
uitkering, dus financieel houd ik er niets aan over. Ik  
doe dit voor mezelf, omdat ik graag werk en ergens 
onderdeel van uit wil maken.” 

Voor Miranda is het werken bij Asito een opstap. 
“Straks als er wel weer banen zijn als receptioniste  
dan heb ik laten zien dat ik goed werk aflever.” 

Toch blijft het voor Miranda soms moeilijk. “Op de 
moeilijke dagen, als je je iets minder lekker voelt, moet  
je de motivatie toch weer opbrengen. Het zou zo fijn  
zijn als ik aan het eind van de maand net iets meer zou 
overhouden. Dat werken toch beloond wordt.” 

B I J Z O N D E R E  M O T I V A T I E
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Shailindra: “Iedereen verdient een kans. Ik wil mensen 
motiveren weer volop aan de slag te willen gaan.” 
Shailindra heeft ooit zelf de kans gekregen om zich 
bij Asito te ontwikkelen van schoonmaakkracht tot  
projectleider: “Nu wil ik graag anderen ook de kans 
geven om zichzelf te ontwikkelen.”

Samen met WSP gaat Shailindra in overleg om de men-
sen uit de Werksetting weer aan het werk te krijgen. 
“We leren ze een aantal werknemersvaardigheden zoals  
op tijd komen. We geven ze zo veel mogelijk begeleiding, 
zodat ze na het traject weer voor de volle honder procent 
aan het werk kunnen. Eén keer in de twee weken gaan we 
een gesprek aan met de deelnemer en de coach van de  
Werksetting. Over hoe de deelnemers het doen; hun voor-
uitgang; hun werkhouding en hun houding ten opzichte 
van de leidinggevende of van hun collega’s. Wij kijken hoe 
wij ze beter kunnen helpen in de weken die nog volgen.”

D E  W E R K S E T T I N G  E N  A S I T O

Shailindra Poedai heeft ooit 
zelf de kans gekregen om 
zich te ontwikkelen. 
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Shailindra 
Poedai

B I J Z O N D E R E  P R E S T A T I E

Shailindra Poedai is Projectleider, 

samen met het Werkgeversservice-

punt in Den Haag heeft Shailindra 

de Werksetting vorm gegeven.

Uitdagingen
“Ik laat me niet bij één keer tegenslag uit het veld slaan.” 
Shailindra geeft aan dat het in sommige gevallen 
best een uitdaging is om mensen weer in beweging 
te krijgen: “Je hebt twee categorieën mensen: zij die wel 
kunnen maar niet willen én zij die wel kunnen en wél willen. 
De mensen die niet willen kosten de meeste energie. Ik 
houd ze een spiegel voor, probeer ze te laten zien dat  
wanneer ze niet in beweging komen, ze in een spiraal  
van sollicitatiegesprekken komen en ze uiteindelijk gekort 
worden op hun uitkering. Dan kun je er beter een keer  
voor gaan en kijken wat het je oplevert. Ik vind het  
belangrijk hierover te praten.” 

Shailindra: 

“Het project kost tijd, 
maar geen energie. 

Het levert juist 
energie op.” 
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Mohamed 
Ayari

Mohamed is vanuit de bijstand via de Werksetting begonnen als schoonmaak-

kracht voor een schoonmaakbedrijf in de regio Den Haag. Uiteindelijk kreeg hij 

daar een contract van tien uur: “Ik wilde volledig van die uitkering af, mijn eigen 

centen verdienen. Via het Werkgeversservicepunt werd me verteld over een 32-urige 

baan als schoonmaakkracht bij Asito. ‘Gewoon doen!’ Dacht ik. Ik werk nu fulltime. 

Inmiddels heb ik een vaste aanstelling gekregen en werk ik al 2,5 jaar voor Asito.”

Toen Mohamed via de Werksetting begon, zat hij in de 
schuldsanering: “Ik heb in totaal drie jaar in de schuldsa- 
nering gezeten. Ik ben sinds maart volledig uit de schulden. 
Het was bikkelen. Ik heb een dochtertje van negen en ik 
vind het belangrijk dat ze sport. Af en toe moest ik de keuze 
maken tussen een tramkaartje, zodat ze naar zwemles 
kon, of een brood kopen. Dan koos ik voor het eerste. En 
dan kom je toch de volgende dag zonder brood op werk.”

Het geld dat Mohamed verdiende ging naar de schuld- 
sanering: “Ik dacht: ‘Ik wil werken, het maakt niet uit dat 
mijn geld naar de schuldsanering gaat. Als ik straks bij 
de schuldsanering weg ben, heb ik tenminste een fulltime 
baan.’ Ik wilde mijn carrière opstarten.” Hij geeft aan  
dat de moeilijkste momenten waren wanneer hij er 
financieel niet uitkwam. "Ik geef niet op. Ik moest uit  
de schuldsanering komen, ik wilde eruit komen. Ik ben 
trots op mezelf dat ik zover gekomen ben.”

Facilityhost
Inmiddels is Mohamed aan de slag als Facility Host: 
“We hebben een tijd terug een brainstormsessie gehad met 
het Provinciehuis waar ik werk. Zij wilden de schoonmaak-
kwaliteit overdag hoog houden. Toen is de functie Facility 
Host ontstaan. Overdag houd ik de schoonmaakkwaliteit 

in de gaten; ik zorg dat alles schoon blijft; ik zorg dat de 
bevoorrading van de kantoorartikelen op peil blijft; en 
ik ben aanspreekpunt voor de pandgebruikers. Ik ken de 
pandgebruikers en ik voel me een onderdeel van het team.” 

Ambitie
In de tijd dat Mohamed voor Asito werkt heeft hij  
vier opleidingen gevolgd: de Basisvakopleiding Vloe- 
renspecialist, Kwaliteitscontroleur, Hospitality en de  
Basisvakopleiding Schoonmaak. “Ik ben nog lang niet 
uitgeleerd. Ik zou graag objectleider willen worden. Ik kijk 
erg naar mijn leidinggevende Rehman op. Ik zie hoe goed 
hij het doet en hoe hij alles aanpakt. Er komt veel bij kijken 
als objectleider. Ik kan nog veel leren, maar ik denk dat 
het haalbaar is om objectleider te kunnen worden!”  

Ten tijde van het schrijven en publiceren van dit  
verhaal is Mohamed doorgestroomd naar een  

nieuwe baan. Er was een opening in het posthuis 
op het Provinciehuis Zuid Holland waar Mohamed 

voor Asito schoonmaakte. Hij heeft deze baan  
gekregen en werkt nu als technisch uitvoerend  
medewerker. Asito is trots dat Mohamed heeft  

kunnen doorgroeien naar deze positie. 

B I J Z O N D E R E  P R E S T A T I E
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Mohamed Ayari is trots op zichzelf 
omdat hij uit de schuldsanering 
wist te komen. 
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Dimence 
Groep 
en Asito

Asito maakt al een aantal jaar  

schoon bij Dimence Groep. Eén  

van de aspecten die de samen- 

werking tussen Asito en Dimence 

Groep bijzonder maakt is de  

cliëntparticipatie. Margriet Huiskens  

is projectleider bij Dimence Groep.  

Samen met eerste medewerkers  

Hilma, Hetty en Jos geeft zij deze  

participatie vorm. 

In het kader van cliëntparticipatie krijgen een aantal 
cliënten van Dimence Groep een proefplaatsing bij 
Asito met behoud van uitkering. De cliënten die 
deelnemen, hebben een verschillend psychiatrisch 
ziektebeeld. Sommigen beginnen met een uurtje  
in de week, andere cliënten liggen al dichter bij de 
arbeidsmarkt en starten met twaalf á vijftien uur 
in de week. Speciaal voor deze doelgroep is er een  
proefplaatsing van zes maanden in plaats van de  
gebruikelijke twee. Een proefplaatsing van twee of  
drie maanden is voor deze doelgroep te kort. 

Margriet Huisken



21

De Dimence Groep biedt geeste-

lijke gezondheidszorg, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening in 

Oost-Nederland. De groep bestaat 

uit een aantal stichtingen met elk 

een eigen aanbod voor een 

specifieke doelgroep. 

www.dimencegroep.nl 

Jos Wissink
Hilma Finke

Hetty Wijnholds
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Margriet: “Gedurende de zes maanden leren deelnemers 
basale werknemersvaardigheden, zoals het opbouwen  
van een goed dag- en nachtritme. Ze leren ook schoonma-
ken tijdens dat halve jaar, maar dat is bijzaak. Ze leren  
in eerste instantie die andere dingen. Na een half jaar  
kunnen ze makkelijker de stap naar werk zetten.” 

Begeleiding
Momenteel lopen er drie cliëntparticipaties bij Asito, 
onder andere Anilja. Anilja heeft veel structuur en 
duidelijkheid nodig. 

Margriet: “Wanneer je investeert in structuur en duidelijk-
heid scheelt dat voor de cliënt een onrustig gevoel, onnodi-
ge vragen en soms zelfs afhaken. Als wij dit goed doen,  
dan geeft dat rust. Door onze begeleiding kan een cliënt 
beter wennen aan het arbeidsproces.” 

Jos: 

“Na elke taak meldt 
Anilja zich voor een 

nieuwe taak. Daar gaat 
tijd in zitten, maar het 

geeft Anilja rust.”
Het kost tijd om met deze medewerkers te werken. 
Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. De 
cliënten hebben veel begeleiding nodig. Waar je een 
doorsnee medewerker iets twee keer uitlegt, kan het 
voorkomen dat je cliënten iets tien keer uit moet leg-

D I M E N C E  G R O E P  E N  A S I T O
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gen. Ook moeten ze weten waar je bent en moet je al-
tijd klaarstaan om even te helpen, dingen uit te leggen 
of even te luisteren. Mocht de eerste contactpersoon 
naar een andere locatie gaan dan moet je dat ook even 
aangeven. Omdat de deelnemers vaak weinig zelfver-
trouwen hebben, ben je ook bezig met complimente-
ren en bevestigen. Je hebt een oplettende rol, je moet 
in de gaten houden of het goed gaat met de medewer-
ker en indien nodig, ergens bij helpen. Daarnaast heb 
je contact met de behandelaar, de uitkeringsinstantie 
en met de cliënt. 

Margriet: “Het zijn kleine dingen, die allemaal 
bij elkaar veel tijd kosten.” 

Directe schoonmaakcollega’s moeten ook met de situa-
tie om kunnen gaan, geduld tonen en snappen waarom 
deze medewerker minder taken uitvoert in dezelfde 
tijdsperiode. 

Energie
Ondanks dat het tijd kost, levert het energie op.  
Zowel Margriet, Hettie, Hilma en Jos geven aan dat 
cliëntparticipatie bijdraagt aan hun werkgeluk.

Jos: “Ik ben zelf via het UWV bij Asito terecht gekomen.  
Het was moeilijk om aan een baan te komen omdat ik  
al op leeftijd ben. Ik kreeg een mooie kans. Ons werk is 
mooi en onvoorspelbaar. We staan elke dag voor een 
andere uitdaging.” 

Hettie: “De cliëntparticipatie is echt meerwaarde. Het 
is zo mooi om mensen te zien groeien en opbloeien.” 

Margriet: 

“Als ik dit er morgen niet 
meer bij mag doen, dan 
ga ik op zoek naar een 

andere baan.” 
Uitstroom
In sommige gevallen stromen de cliënten uit naar  
een baan bij Asito. Mark werkt bij de Dimence Groep 

in Almelo. Hij heeft na zijn proefplaatsing een 
contract gekregen.

 Jos: “Mark werkte eerder bij een bedrijf met elke dag 
dezelfde taken. Dat werkte niet voor hem. Híer komt  
hij echt los, heeft het naar zijn zin. Hij was erg stil 
toen hij begon.” 

Hettie: 

“Je ziet hem echt 
opbloeien. Dat is mooi.” 

Uitdagingen
Het gaat niet altijd even goed. 

Hettie: “Monique had zes maanden een participatieplek. 
En dat ging goed. Ze kwam op tijd en heeft haar diploma 
gehaald. Na de proefplaatsing is ze bij ons aan het werk 
gegaan voor tien tot vijftien uur. Ze ging er echter financi-
eel niet op vooruit. Dus ze is gestopt. Ze had het gevoel dat 
ze voor niets kwam. Dat is niet zo, maar zo denkt ze dan.” 

Margriet vult aan: “Monique was de eerste participant 
die bij ons een contract kreeg. Nu valt ze weer terug in een 
isolement. Doordat ze gaat werken verliest ze een deel van 
haar vergoedingen. Financieel gezien gaat ze er dus op 
achteruit. Huilend heeft ze ontslag genomen. Dat is echt 
moeilijk om te zien.”

Voor sommige cliënten is het nut van een proefplaat-
sing moeilijk te begrijpen. Ze willen direct een contract 
krijgen zonder de proefplaatsing. 

Hettie: “We hebben hier één jongen die heel graag  
wil werken. Hij wil echter gelijk volledig betaald krijgen. 
Hij heeft het gevoel dat hij vanwege de proefplaatsing 
gratis moet werken.” 

Omdat de deelnemer zijn uitkering behoudt tijdens 
de proefplaatsing is het voor Asito mogelijk om meer 
begeleiding te bieden. Deelnemers hebben rustig de 
tijd om te wennen aan het werknemerschap. En beide 
partijen kunnen tijdens de proefplaatsing kijken of  
er een match is. Mochten ze na de proefplaatsing 
uitstromen naar een baan bij Asito dan komt de 
proeftijd te vervallen. 



24 W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n

Jeroen: “Ik heb een rugzakje. Daarvoor ben ik onder  
behandeling bij Dimence. Nu maak ik er ook schoon.  
Toen ik net begon bij Asito was mijn Asitoshirt mijn  
schild. Ik kon niet afkomen van het gevoel dat ik  
Dimence ben, één van de cliënten. Dus ik heb me heel  
erg verschuild achter Asito. Wanneer ik de isoleercel  
moet schoonmaken, denk ik soms: shit, hier had ik ook 
kunnen zitten. Dan dwing ik mezelf heel erg aan de 
Asitonaam op mijn borst te denken. Ik zit niet meer  
in die situatie. Ik ben nu Asito!”

“Ik durfde in het begin mijn naam niet te zeggen, het was 
meneer Asito of de jongen die schoonmaakt. Ik wilde niet 
Jeroen, de cliënt van Dimence zijn. Ik heb ‘Jeroen’ terug 
moeten vinden en daar heb ik van Asito de gelegenheid 
voor gekregen. Heel langzaam kan ik dat harnas af  
doen. Ik kan hier mijzelf zijn. Nu ben ik weer Jeroen.” 

Begeleiding
Jeroen moest in het begin erg wennen aan zijn nieuwe 
baan. “Heel langzaam en stapsgewijs kwam ik bij Asito 
binnen. Er zijn veel handelingen die je in een korte tijd 
moet begrijpen en ik heb last van verwerkingssnelheid. 
Ik kan niet alles tegelijk. Als je mij vijf handelingen achter 
elkaar zegt, ben ik de eerste drie alweer vergeten. Je moet 
het mij heel rustig brengen, dat hebben ze ook gedaan.  
Als er iets mis ging bleven al mijn collega’s rustig. Ze heb-
ben geduld met mij. Ik had niet verwacht dat wanneer ik 
iets tien keer verkeerd doe, niemand dat iets uitmaakt.  
Na een jaar ben ik nog steeds aan het leren en dat kan.”

“Ik merk niet zo veel meer van de begeleiding”, vertelt 
Jeroen. “Ze letten wel op mij en ze weten waar ik ben.  
En dat weet ik. Maar ik zie ze eigenlijk niet. Ik zal wel  
altijd iemand nodig hebben. Iemand die op me let en 

Jeroen Kappert moest in 
het begin erg wennen aan 
zijn nieuwe baan.

D I M E N C E  G R O E P  E N  A S I T O



25

Jeroen Kappert 

B I J Z O N D E R E  C O L L E G A ’ S

Jeroen Kappert is één van de cliënten die bij Asito 

terecht is gekomen via een proefplaatsing. Door 

middel van een samenwerking tussen Asito, 

Dimence Groep en het UWV. Zijn proefplaatsing 

was in de eerste plaats voor zes maanden. 

ervoor me is. Dat vind ik een fijn idee”, vult hij aan.

Allround
Jeroen heeft tijdens zijn proefplaatsing verschillende ta-
ken: “Ze hebben mij allround opgeleid. Ik ben begonnen met 
kantorenschoonmaak, toen met cliëntenkamers, gesloten 
afdelingen en toen vloeronderhoud. Waar ze mij nodig heb-
ben sturen ze mij naartoe. Soms hoor ik pas een uur van 
tevoren waar ik naartoe moet, dat kon vorig jaar nog niet. 
Ik vond het in het begin ook moeilijk om te schakelen tussen 
kantoren en cliëntenkamers, maar dat gaat nu prima.”

Examen vloeronderhoud
“Ik heb vrijdag het examen Basisvakopleiding Vloeronder-
houd”, vertelt Jeroen enthousiast. “Ik heb deze week vrij 
gevraagd om te leren.” Dit is de eerste keer dat Jeroen 
vrij gevraagd heeft sinds hij voor Asito werkt. “Ik ga 

mijn best doen om het examen te halen. Ik heb een  
goede basisopleiding gehad. Des te dichter ik bij vrijdag 
kom, des te meer vertrouwen ik krijg dat ik het ga halen.  
De opleiding zelf is 80% praktijk en 20% theorie. Je leert 
hoe je op een goede wijze de vloer moet onderhouden  
zodat je dat in de praktijk kunt toepassen. Ik vind de 
praktijk soms moeilijker dan de theorie. Theorie is gewoon 
stampen. In de praktijk heb je al snel twintig handelingen 
die je allemaal goed moet doen. Dat vind ik soms nog 
steeds moeilijk. Als ik het examen haal, kom ik in dienst  
bij Asito. Dan hoef ik geen stage meer te lopen. Ik wil dat 
heel graag. Ik ben Asito en ik wil echt bij Asito komen  
werken. En ik wil van mijn uitkering af.” 

Inmiddels is Jeroen geslaagd voor zijn 
opleiding. In januari is hij bij Asito 
begonnen als schoonmaakkracht.
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René Ring 
Soms heb je van de één op andere dag een rugzakje. Van de één op andere dag 

ga je van een regulier medewerker naar iemand die hulp nodig heeft. Van de 

een op de andere dag ben je niet meer wie je was. René Ring werkt al bijna  

35 jaar bij Asito, als schoonmaakkracht en als vloerenspecialist. Een aantal jaar 

geleden ging het mis en belandde hij in de ziektewet. Hij is nu weer drie jaar 

voor Asito aan het werk: “Ik had nooit gedacht dat ik iemand met een rugzakje 

zou worden, maar toch gebeurde dat ineens.” 

Voor René zijn er momenten geweest waarin het  
ondenkbaar leek weer fulltime te werken. “Ik heb  
meer dan twee jaar lang in de ziektewet gezeten. Ik dacht 
dat ik na die twee jaar de draad zo weer kon oppakken. 
Helaas werkte dat niet voor mij. Af en toe duvelde ik van 
de sokkel en dan ging het weer mis. Dan zat ik weer een 
paar maanden thuis. Ik had zoveel terugvallen. Ik had  
het bijna opgegeven.” Op de locaties waar rené eerst 
weer begon kreeg hij onvoldoende begeleiding. 
Begeleiding die Margriet wel kon bieden. Margriet 
Huisken, projectleider van Asito bij de Dimence Groep, 
zocht nog een vloerenspecialist. René: “Er werd haar 
verteld dat er nog wel iemand is, maar dat hij een rugzakje 
heeft. Dat was ik. Ik dacht tegen die tijd dat het niet 
meer goed zou komen.” 

Hulp van naaste collega 
De objectleiders bij de klant waar René werkt zijn  
allemaal op de hoogte van zijn situatie. “Ze hebben  
ontzettend veel geduld met me gehad en ze hebben nog 
steeds veel geduld. Het valt of staat met begrip. En dat 
kreeg ik.” René geeft aan dat hij veel aan zijn directe 
collega vloerenspecialist Jeroen heeft waar hij veel  
mee samenwerkt: “Ik ben regelmatig de draad kwijt.  
Ken je dat gevoel dat je ineens niet meer weet wat je ook  
al weer wilde doen? Dat heb ik wat extremer. Dan weet ik 
echt niet meer waar ik gebleven ben. Mijn collega Jeroen 
blijft altijd rustig, hij gaat dan alle taken die ik moest doen 

met me langs. Als ik iets niet meer zeker weet dan doe ik 
het gewoon opnieuw. Hij hoeft eigenlijk niet eens zo heel 
veel te doen, gewoon rustig blijven.” 

Structuur en duidelijkheid 
René gaat steeds vaker alleen op pad. Er is wel altijd 
een objectleider aanwezig. “Het gaat steeds beter. Af en 
toe zijn er nog wel eens issues, maar die heb ik nu sneller 
onder controle. Eerder kon ik dagen van slag zijn. Nu praat 
je in uren. Dan heb ik even tijd voor mezelf nodig. De ob-
jectleiders zien het direct als het even iets minder gaat. Dat 
waardeer ik. Soms heb ik gewoon even een gesprek nodig 
met één van de objectleiders of Margriet. Om even tot rust 
te komen. Ik moet weten waar ik aan toe ben. Ik werk hard 
en ik kan goed schoonmaken. Ik moet wel alles gestructu-
reerd hebben. Als voor mij duidelijk is wat van mij verlangd 
wordt dan gaat het goed. Mocht er wat zijn dan zoek ik 
iemand op. Wanneer ik dat niet doe, dan gaat het mis. Ik 
heb het soms moeilijk, maar ik geef niet op. Hoe verder de 
tijd verstrijkt, hoe minder terugvallen ik heb.” 

René heeft hard gebikkeld om weer volledig aan het 
werk te kunnen. Er zijn momenten geweest waarin het 
ondenkbaar leek weer fulltime te werken. Maar het is 
hem gelukt. “Van de een op de andere dag een rugzakje. 
Het had iedereen kunnen overkomen. Ik heb het bij Asito 
naar mijn zin. Ik mag het graag doen, mijn hart ligt bij  
de schoonmaak.” 

B I J Z O N D E R E  C O L L E G A ’ S
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René Ring heeft hard gebikkeld 
om weer volledig aan het 
werk te kunnen. 
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In 

samenwer-

king met drie taal-

aanbieders heeft Asito een 

doorstroomtraject voor hoger 

opgeleide statushou-

ders opge-

zet. 
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Het traject, in de vorm van een 
werkervaringsplaats, is bedoeld 
voor statushouders die zijn 
begonnen met de inburgering  
bij één van de drie samen- 
werkende taalaanbieders. 

Het project bestaat 
uit vier onderdelen: Deelnemers aan een 

inburgeringstraject 
krijgen een werker-

varingsplaats tijdens 
de periode waarin zij 
zich ontwikkelen van 

taalniveau A2 naar 
taalniveau 

B1.

Deelnemers krijgen 
een Basisvakopleiding 
Schoonmaak geduren-
de de werkervarings-

plaats en er wordt 
gekeken naar een 

passende op-
leiding.

Deelnemers krijgen 
na hun werkervarings-

plaats een diensver- 
band bij Asito. Gedu-

rende achtien maanden 
kunnen zij een deel-

tijd opleiding op 
mbo-niveau 

volgen.

Deelnemers ontvangen 
een aansluiting van 
en begeleiding naar 
de arbeidsmarkt via 

gemeenten en samen-
werkingspartners 

van Asito.

D O O R S T R O O M T R A J E C T

Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit Asito: 

“Asito wil geen eindstation 
zijn in werk. Wij willen een 

opstap bieden naar meedoen 
in Nederland, meedoen 

in de samenleving, 
meedoen in de 

maatschap-
pij.”

1

2

3

4
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Voordat statushouders aan het doorstroomtraject deelnemen, wordt gekeken of het 
traject voor de persoon haalbaar is. Op basis van het opleidingsniveau; werk- en den-
kniveau in het land van herkomst; competenties; en huidige leefsituatie in Nederland 
wordt een inschatting gemaakt. Zodra de statushouder taalniveau A2 heeft bereikt 
kan hij beginnen met het doorstroomtraject. Leonore: “Een vluchteling komt hier met 
een traumatische ervaring in het kwadraat. Wij kunnen het persoonlijke leed niet wegne-
men. Wij kunnen echter wel energie op professioneel vlak geven.”

Taalstage

Taalaanbieders inventari-
seren wie in aanmerking 
komt voor het door-
stroomtraject. Zodra de 
statushouder taalniveau 
A2 heeft kan hij deel-
nemen aan het project. 
Tijdens de werkerva-
ringsplaats wordt geke-
ken naar de kwaliteiten 
van de medewerker die 
noodzakelijk zijn om 
gedurende langere tijd 
werk en studie te kun-
nen combineren. De 
direct leidinggevende zal 
vooral letten op zaken als 
zelfredzaamheid, zelfstu-
rend, doorzettingsver-
mogen, leergierigheid en 
leerbaarheid. Stap één 
is ook een mogelijkheid 
om te kijken of werk en 
studie (in dit geval de 
inburgeringscursus) voor 
de statushouder 
haalbaar is. 

Werkervarings-
plaats

Tijdens stap twee  
wordt er samen met  
de deelnemer, de  
arbeidsmarktregio en  
de gemeente gekeken 
naar een passende  
opleiding voor de 
statushouder. Onder- 
tussen krijgt de deel- 
nemer de mogelijkheid 
tot het behalen van 
het Basisvakdiploma 
Schoonmaak. In deze 
stap wordt ook de  
aanmelding voor de  
opleiding en de afhan- 
deling van de nood- 
zakelijke documenten 
door de gemeente  
en statushouder  
geregeld.

Werk en 
studie

Wanneer de statushou-
der het inburgerings-
diploma gehaald heeft 
kan hij verder met stap 
drie. De statushouder 
wordt medewerker van 
Asito. Gedurende achttien 
maanden begeleidt Asito 
de medewerker in de 
periode van werk en 
studie. Er zal actief op 
gestuurd worden deze 
combinatie tot een goed 
einde te brengen. Tevens 
wordt gekeken of bij de 
inzet rekening gehouden 
kan worden met examen-
periodes. 

Arbeidsmarkt

De deelnemer kan door-
stromen naar een passen-
de baan. Asito werkt op 
dit moment aan het op- 
en uitbouwen van haar 
netwerk met ketenpart-
ners om de doorstroom 
naar passende banen 
vorm te geven. Hierbij 
wordt nauw samenge-
werkt met o.a. Locus 
Netwerk en de AWVN. 

Voordeel voor de statushouder is dat indien hij 
straks klaar is met zijn éénjarige opleiding hij naast 
een diploma of certificaat ook recente werkervaring 
heeft. De medewerker beschikt over werknemers-
vaardigheden en bouwt een sociaal netwerk op.  
Tevens is de medewerker in staat zijn taalvaardig- 
heden verder te ontwikkelen door sociale contacten. 
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Sandra Stokwijk

Isam Koerdsma

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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B I J Z O N D E R E  G R O E P

Voor veel bedrijven lijkt het moeilijk om mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven op de 

werkvloer. Bedrijven denken bijvoorbeeld dat ze geen 

werk hebben voor iemand met een arbeidsbeperking; dat 

mensen uit de participatiewet geen onregelmatig werk 

kunnen doen; of dat ze niet de juiste begeleiding in huis 

hebben. Samen met de Tomingroep en Schiphol heeft Asito 

het voor elkaar gekregen om in het beveiligde gedeelte van 

Schiphol een ploegendienst met mensen uit de PSO-doelgroep 

aan het werk te krijgen.

Momenteel werken er achttien mensen op Schiphol 
in de bewuste ploegendienst. Ze hebben gezamenlijk 
een gemiddelde loonwaarde van minder dan zestig 
procent. Twee keer per dag start er een ploeg met zes 
medewerkers. Zeven dagen in de week, zestien uur per 
dag, is er een ploeg aan het werk. Ondanks de onregel-
matige werktijden; het zelfstandige werken en de hoge 
securitymaatregelen gaat dit goed. Maurice Elstrodt, 
Facilitair Directeur Tomingroep: “Dit is een bijzondere 
groep. Er werkt een aantal mensen met een loonwaarde 
tegen de 40% en mensen met loonwaardes die tegen de 

70-80% aanzitten. Dat is een unieke mix.” 

Tomingroep voert de werkvoorziening uit voor de 

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere. 

Haar doel is zoveel mogelijk mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde 

baan binnen of buiten Tomingroep. Momenteel heeft zij 

ongeveer 1800 mensen in dienst. 
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Waarom lukt het hier wel?
Het aansturen van de medewerkers 
is intensief doordat op elke ploeg een 
voorman staat. Het gebied is relatief 
rustig voor Schipholse begrippen,  
er zijn bijvoorbeeld weinig winkels  
en restaurants. Hierdoor krijgen de  
medewerkers minder prikkels. Ook 
lopen op het gehele gebied meer 
schoonmaakkrachten. Waar er 
normaal één medewerker 
staat, staan er hier anderhalf.  
Anton werkt inmiddels veer-
tien maanden als Meewer-
kend Voorman: “Ik kon geen 
werk vinden. Uiteindelijk 
kwam ik hier terecht. Ik vind 
het leuk. Ik ben meer dan 
alleen schoonmaakkracht. Ik 
ben onderdeel van een team, 
heb veel contact met mensen en 
de tijd gaat snel. Ik werk elke dag 
met iedereen een beetje mee.”

Echte medewerkers
De medewerkers zijn officieel in dienst van  
Tomingroep en worden gedetacheerd bij Asito.  
Alex Alkemade, Vestigingsmanager Asito: “We  
maken zo min mogelijk onderscheid tussen reguliere 

Asitomedewerkers en medewerkers van  
Tomingroep. Ze worden door hun eigen 
team aangestuurd, maar onze objectlei-
ders stappen net zo makkelijk naar een 
medewerker van Tomingroep als naar 
een medewerker van Asito; ze zitten niet 
aan aparte tafels; en ze doen mee in alle 
dingen die ook voor Asitomedewerkers 

worden georganiseerd.” 
Ronald werkt al anderhalf jaar 

op Schiphol: “Ik vond het in het 
begin moeilijk om als schoon-

maakkracht aan het werk te 
moeten, ik dacht dat ik dan 
overal met een nat doekje 
overheen moest. Het is echt 
een vak, ik vind het leuk. 
Ik ben elke dag onder de 

mensen.”

Uitstroom
Het uiteindelijk doel is om  

de medewerkers uit te laten  
stromen naar regulier werk.  

Maurice: “Sabrina is vanuit de bijstand  
aangemeld bij Tomingroep. Ze is de eerste die nu  

is uitgestroomd. Ze heeft een jaar weer kunnen wennen  
aan werken en is op zoek gegaan naar een baan in  
de kinderdagopvang. Die heeft ze nu gevonden.” 

"We maken zo 
min mogelijk 
onderscheid."

B I J Z O N D E R E  G R O E P

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n



Opdrachtgevers vragen regelmatig bij een nieuwe 
gunning aan de leverancier een percentage mensen 
uit een bepaalde doelgroep in dienst te nemen (SROI: 
Social Return On Investment). Dit percentage wordt 
gevraagd zich ofwel in het personeelsbestand ofwel op 
de panden van de opdrachtgever zelf te bevinden. Ten 
tijde van de gunning aan Asito van het schoonmaakcon-
tract aan de Achmea kernlocatie Leeuwarden in 2012 
vroegen zij om een samenwer-
king met SW-bedrijf Caparis.

Het was voor alle partijen even wennen aan de  
nieuwe samenwerking. Henny Zwaagmans, Voorwer-
ker Asito: “Er waren wat opstartprobleempjes. Het was 
eventjes aftasten wie wat kon en wat voor medewerker we 
aan het werk kregen. We kwamen er vrij snel achter dat we 
niet per dag konden vertellen wat er voor die dag op de 
planning stond. Er is veel meer structuur en duidelijkheid 
nodig. Is dat er niet, dan schieten sommige medewerkers 
soms in de stress. Ze maken bijvoorbeeld elke dag het 
sanitair en de pantry’s schoon. We zijn heel stipt met tijden 
en we houden rekening met de planning. Om twaalf uur 
pauze bijvoorbeeld en geen onverwachte veranderingen  
in de werkzaamheden.”

Henny is als voorwerker verantwoordelijk voor de regu-
liere schoonmaakkrachten. Vorig jaar is de voorwerker 
die verantwoordelijk was voor de andere groep bij een 
andere klant gaan werken. Er is heel bewust gekozen 
om op de groep een voorwerker, Evelien Veenstra, te 
plaatsen met een achtergrond in de verzorging. 

Evelien wordt via Caparis ingehuurd als voordame: 
“Mensen met een beperking hebben een andere vorm van 
uiten. Het is belangrijk dat je weet hoe je hiermee om moet 
gaan. Je moet met een andere aanpak mensen aanspreken 
op hun gedrag en werkzaamheden. Het zijn allemaal kleine 
dingen, maar voor sommigen zijn die dingen heel groot. 
Soms staat er weleens iemand op een afdeling te huilen. 
Daar moet je mee om leren gaan.”

Leermomenten
Wanneer Henny terugkijkt naar de opstart en naar hoe 
tot nu toe de samenwerking is verlopen heeft ze een 
goede tip en tegelijkertijd leermoment: “Waar goed reke-
ning mee moet worden gehouden, is dat je per persoon moet 
kijken waar behoefte aan is. Dit klinkt misschien voor de 
hand liggend, maar iedereen reageert anders op dingen. Ook 
de leercurve verschilt per persoon. Vooral bij deze mensen. Je 
ziet heel duidelijk dat ieder mens anders is. Dat is nog iedere 
dag een leermoment. Neem een heel simpel concept als te 
laat komen. Bij deze groep was het niet vanzelfsprekend om 
hier boos over te worden, of de tijd op een later moment 
in te halen. Wij pakken dit bij iedere medewerker anders 
aan.” Evelien beaamt dit: “Het zijn allemaal verschillende 
mensen, die ook heel verschillend zijn in de omgang. Door 
de medewerkers op de juiste manier te begeleiden en in hun 
kracht te zetten, hebben we een hele mooie samenwerking”

Bij de reguliere medewerkers is bij iedereen bekend 
dat er ook medewerkers met een beperking zijn. 
Iedereen gaat hier erg goed mee om. Iedereen snapt 
ook dat deze medewerkers minder werkzaamheden 
uitvoeren in hetzelfde tijdsbestek en wordt er rekening 
mee gehouden dat wanneer er extra werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd dit door de reguliere  
medewerkers wordt opgepakt. 

Henny: 

“Vanaf het begin af 
aan ging de samen-
werking onderling 
goed. Fijn is dat.”

Caparis voert voor acht grote 

Friese gemeenten via de Gemeen-

schappelijke Regeling SW ‘Fryslân’  

de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

& 
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Aanbod
Vraag 
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Valse start
Asito is nu bijna drie jaar verantwoor- 

delijk voor de schoonmaak van  

Brandweer Nijmegen. Voorheen  

was dit in handen van SW-bedrijf 

Werkbedrijf Nijmegen. De mede- 

werkers van dit bedrijf zijn na de 

overname bij Asito gedetacheerd. 

Deze overname ging niet helemaal 

van een leien dakje. Vooral op het 

pand in het centrum van Nijmegen 

verliep het rommelig. Mieke is als  

objectleider verantwoordelijk voor  

dit pand: “Het was een zware over- 

name. Het ging niet goed.”

In het begin leek het nog goed te gaan met de overna-
me. Naast de schoonmaakkrachten had Asito ook de 
voorwerker van het SW-bedrijf overgenomen. Kort na 
de overname, toen de voorwerker met pensioen ging, 
ging het mis. Er kwam een medewerker van Asito als 
voorwerker op het pand: Petra. 
Petra: “Ik heb bij Mieke aangegeven dat ik wel op dit pand 
wilde werken als voorwerker. Juist omdat hier mensen uit 
de doelgroep zitten. Maar dat viel niet mee. Ik dacht op een 
gegeven moment: Als dit zo verder moet, kap ik ermee.”

Mieke: “We hebben hard moeten werken om te zijn waar 
we nu zijn.” Chera, Erna en Ria zijn de schoonmaakkrach- 
ten die via Werkbedrijf Nijmegen zijn gedetacheerd  
naar Asito, sinds kort werkt ook Edie in het team. 
Erna: “Het was heel heftig toen Petra hier kwam. Onze oude 
voorwerker leek veel collegialer. We moesten met zijn allen erg 
wennen. Ik was vaak boos en dat liet ik ook iedereen merken.” 
Ria: “Ik heb gedreigd om te stoppen. Ben blij dat ik dat niet 
gedaan heb, daar had ik spijt van gekregen.”

Voor Petra en Mieke was het bijna onmogelijk om  
veranderingen door te voeren. 
Mieke: “De oude voorwerker was erg flexibel en dat is fijn. 
Maar met de komst van Petra moesten de regels wat  
strenger worden nageleefd, ze moesten ineens op tijd 
komen en zich aan pauzetijden houden. Ook de taken wer-
den wat anders. Er moet ook gewoon gewerkt worden.” 
Chera: “De overname verliep rommelig, het was vroeger 
wat flexibeler. Een andere aanpak werd door ons niet 
gewaardeerd.”

Het heeft even geduurd voordat het goed ging met  
het team. 
Ria: “We hebben goede gesprekken gevoerd over de  
spanningen: één-op-één gesprekken en gesprekken met het 

Petra 
Krebbers

Ria 
Reijnen
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Valse start

hele team. Alles is op tafel gegooid. Er is ook een nieuwe 
indeling gemaakt qua taken. Het gaat nu goed en daar 
hebben we met zijn allen veel tijd in gestopt.” 
Petra: “We hebben inderdaad veel met elkaar gepraat  
over hoe en wat, maar ook over frustraties. Dat heeft ge-
holpen, we hebben er een hecht team aan overgehouden. 
De veranderingen zijn uiteindelijk geleidelijk doorgevoerd.” 
Ria: “Misschien was het wel goed geweest voor ons als  
die veranderingen in één keer door werden gevoerd na  
de overname en niet na een nieuwe voorwerker. Voor  
ons gevoel kwamen de veranderingen voornamelijk  
vanwege Petra, maar dat gevoel klopte niet helemaal.” 
Chera: “Er werd en wordt goed naar ons geluisterd. 
We worden betrokken en er is waardering voor ons. 
Ook dat helpt.”

Mieke is erg blij met de groep nu: “Het is een leuke en open 
groep. We hebben het gered met zijn allen. Er is veel vertrou-
wen onderling en dat is fijn. We sparen het hele jaar door voor 
een etentje met elkaar. Dat deden de schoonmaakkrachten al, 
maar nu gaan wij ook gezellig mee. We zijn één grote familie.” 
Edie is nieuw in het team: “Ik heb fijne collega’s die elkaar 
helpen en elkaar waarderen. Ik ben met een warm hart 
ontvangen. Ik heb echt zin in mijn werk.” 

Chera: 
“Ik voel me echt Asito.” 

Petra: “Het heeft even geduurd, maar we zijn trots op 
waar we nu zijn.” 

Mieke van Drempt

Edie 
Bajrami

Chera 
van Antwerpen

Erna 
Reinders
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B I J Z O N D E R 
J U B I L E U M

Maarten 
van 

Hoogmoed

Als je ’s ochtends op het Asito-

kantoor in Enschede komt, dan is 

hij er: Maarten van Hoogmoed. 

Maarten is ruim 12,5 jaar in dienst 

voor Asito. Op zich niet uniek, 

maar voor Maarten is dat wel. 
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Maarten van Hoogmoed is een 
graag geziene medewerker: altijd 
vrolijk, gedreven en vol passie
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Maarten: “Ik heb voordat ik voor Asito kwam werken,  
voor diverse andere bedrijven gewerkt. Zo heb ik op een 
sociale werkplaats gewerkt, met allemaal mensen met 
een beperking. Allemaal mensen met een beperking bij 
elkaar. Daar werd ik niet echt gelukkig van. Voor mij is  
het fijn dat ik in een normale omgeving kan werken. Het 
geeft mij zelfvertrouwen en zelfstandigheid en het is goed 
voor mijn sociale ontwikkeling. Ze weten dat ik autisme 
heb. Toch gaat iedereen hier normaal met mij om.”

Collega’s omschrijven Maarten als 
vrolijk, gedreven en gepassioneerd. 
Maarten heeft twee begeleiders van-
uit Asito: Herman Knol en Edith te 
Morsche. Edith geeft aan erg blij met 
Maarten te zijn. Hij heeft veel aan-
dacht en begeleiding nodig, maar 
daar krijg je ook iets voor terug. Edith: “Maarten is zo veel 
gegroeid sinds hij bij ons kwam. Toen hij bij Asito begon was 
Maarten mensenschuw, hij verstopte zich in het magazijn en 
had smetvrees. Als je hem nu ziet, zou je dat helemaal niet 
geloven. Maarten is sociaal, toegankelijk, vrolijk en netjes.”

“Via een re-integratiebureau kwam ik in contact met Asito” 
vertelt Maarten. “Ze hadden nog iemand nodig in het ma-
gazijn en daar werk ik nog steeds. Ik doe veel verschillende 
dingen, ’s ochtends begin ik met het binnenzetten van de 
containers en ik doe de was, dan kijk ik of ik nog bestellin-
gen heb doorgekregen via de mail en die zet ik dan klaar. 
Laatst zijn veel schoonmaakkarretjes teruggekomen, die 
heb ik allemaal even schoongemaakt en opgeknapt, ik heb 
ook een kleine voorraad van dingen die terugkomen en een 
noodvoorraad. Wanneer iemand een bestelling doet kan ik 
vaak van die voorraad pakketten samenstellen, dan heb ik 
eigenlijk gewoon geld verdiend voor Asito. Dat vind ik leuk.”

Maarten heeft meer begeleiding en structuur nodig dan 
zijn collega’s zonder autisme. Zijn begeleiders bij Asito 
en zijn begeleiders van de woongroep waar hij woont, 
hebben regelmatig contact met elkaar en houden el-
kaar op de hoogte van wat er speelt. Edith: “We hebben 
heel bewust geen telefoon in het magazijn, zodat zaken 
via de receptie kunnen worden gecoördineerd. Het komt 
voor dat ineens veel medewerkers iets van Maarten nodig 
hebben, ik zorg er dan voor dat deze medewerkers niet 

allemaal tegelijk bij Maarten aanklop-
pen. Dan moet er maar even gewacht 
worden. Als er iets bijzonders in de 
planning staat, zoals zijn eigen jubile-
um, dan lopen we ervan tevoren even 
doorheen. We moeten goed uitleggen 
wat er wanneer gaat gebeuren, doen 
we dit niet dan kan hij niet slapen. 

Het komt af en toe voor dat hij ergens van wakker ligt, dan 
hebben we contact met de begeleiders op zijn woongroep 
en dan proberen we zaken iets anders op te lossen. Met de 
boodschappen voor de lunch bijvoorbeeld, die spreidde 
hij dan uit over de tafels zodat iedereen gewoon beleg kon 
pakken. Dan kwam het voor dat er drie pakjes kaas open 
waren. Daar lag Maarten wakker van. Nu hebben we het 
beleg op één plek. Er gaat tijd zitten in de begeleiding van 
Maarten, maar als je ziet wat het met hem doet... Maarten 
verdient ook een kans en hij is een leuke en vrolijke collega.”

Maarten is een graag geziene medewerker. Wanneer 
zijn collega’s hem omschrijven dan zijn vrolijk, gedre-
ven en vol met passie woorden die vaak terugkomen. 
Eén van zijn collega’s geeft aan dat Maarten hem hoop 
geeft. Zijn zoontje heeft ook autisme en hij hoopt dat 
ook zijn zoon het goed gaat doen in de maatschappij 
en een plekje vindt waar hij zich thuis voelt. 

B I J Z O N D E R  J U B I L E U M

"Het is fijn om in 
een normale om-
geving te werken."

Size matters!
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Inmiddels maakt Asito ruim een jaar schoon op Zuyd Ho-
geschool, een kennisinstelling met vestigingen in Heerlen, 
Maastricht en Sittard, die zich toelegt op hoger onder-
wijs voor studenten, opleidingen voor professionals en 
onderzoek voor bedrijven en instellingen. Ongeveer vijf-
entwintig procent van de medewerkers die hier schoon- 
maakt komt uit de bijstand of is langdurig werkloos 
geweest. Samen met Probe Consultancy, het UWV en 
gemeenten is bij de start van het contract gezocht 
naar mensen met langdurige afstand tot 
de arbeidsmarkt. Met ongeveer twintig 
mensen is uiteindelijk een traject 
aangegaan. Ze zijn in de zomer 
van 2015 klaargestoomd om 
vanaf september dat jaar aan 
het werk te gaan. 

Ruim een jaar later heb-
ben de meeste van hen 
een arbeidscontract en 
zijn ze dus nog steeds  
voor Asito aan het werk.  
Wouter Thommassen,  
Personeelsmanager Asito:  
“Omdat de meesten van hen lang-
durig werkloos zijn geweest, kostte 
het wat meer tijd om aan de structuur 
van een reguliere baan te wennen. Maar ze zijn 
nu volwaardige medewerkers. Het gaat goed met ze.”  
Serkan Uslu, Probe Consultancy: “Sommige medewerkers 
hadden jarenlang niet gewerkt. Hun zelfredzaamheid was laag. 
Enkelen kampten met huisvestingsproblemen of met schulden-
problematiek. Dat moest eerst allemaal worden uitgezocht en 
beter worden geregeld. Eén vrouw, die onder andere kampte 
met schulden, is inmiddels gepromoveerd tot voorwerkster.”

Ligne
De twee locaties van Zuyd Hogeschool in Sittard  
zijn vanaf het schooljaar 2016-2017 naar één  
nieuwbouwlocatie in Sittard gegaan. Deze locatie,  
genaamd Ligne, is een multifunctioneel gebouw,  
met onder andere Zuyd Hogeschool, een museum,  
een filmhuis en een bibliotheek. 
Wouter Thommassen: “Asito is bij Ligne aan het werk 

gegaan met twee Wajongeren. Zij zijn ingezet voor de 
dagschoonmaakdienst. Samen met Probe 

zijn we destijds op zoek gegaan naar 
geschikte mensen, we zijn het traject 

aangegaan met twee dames. 
Inmiddels hebben beide dames 

een arbeidscontract bij Asito.”

Langdurige werkloos- 
heid kan verwoestend  
zijn voor iemands zelfver-
trouwen. De kans krijgen 
om weer aan de slag te 

gaan, kan dan ook een  
aardverschuiving teweeg 

brengen in het leven van 
degene die – eindelijk – een 

baan krijgt aangeboden. Asito is 
inmiddels opnieuw aan het werven 

in Zuid-Limburg en richt ditmaal het vizier 
actief op mensen met een arbeidsbeperking.  

Wouter Thommassen: “Het is mooi dat deze mensen 
weer volledig meedoen aan de maatschappij. Mooi om  
te zien hoe mensen die zo lang in de bijstand hebben  
gezeten weer op hun eigen benen kunnen staan. Wij  
zijn trots op dit traject.” 

Zuyd Hogeschool en Asito
Bijzonder aan de samenwerking met Zuyd Hogeschool is het 

percentage van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die 

hier bij de start van het project is begonnen. 

Size matters!
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B I J Z O N D E R E  S A M E N W E R K I N G

Ramon Ramkisoensing 
Robin Keijser 

Marco Lagrand 

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Koning 
Ahold

Waarom de samenwerking goed 

gaat, is eigenlijk moeilijk te ver-

klaren. Misschien ligt het aan het 

onderlinge contact of het weder-

zijdse begrip. Misschien ligt het 

aan de vergelijkbare doelstellin-

gen van de twee bedrijven. Mis-

schien ligt het aan Ramon, die in 

de omgeving ook wel bekend staat 

als koning Ahold. Feit is dat de 

samenwerking tussen Albert Heijn 

en Asito bijzonder te noemen is. 

Marco Lagrand (facilitair manager  
Albert Heijn), Ramon Ramkisoensing 
(projectleider Asito) en Robin Keijser 
(vestigingsmanager Asito) gaan in 
gesprek over het aannemen van mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt.
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Marco: “Een aantal jaren terug is Albert Heijn met  
Asito in zee gegaan. We hebben geselecteerd op een  
mensgerichte aanpak en op duurzaamheid, ook  
sociale duurzaamheid.”

Afstand tot de arbeidsmarkt
Albert Heijn vraagt aan leveranciers een bepaald per-
centage aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te hebben. Voor Asito is dat geen probleem. 
Zowel Albert Heijn als Asito hebben doelstellingen 
gemaakt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
aan een baan te helpen. Zo is Albert Heijn hard op weg 
om 3000 Wajongeren aan het werk te zetten en heeft 
Asito het Charter Diversiteit getekend om medio 2017 
van 1000 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
deze afstand weg te nemen. Inmiddels is dit bij ruim 
800 mensen gelukt. 

Ramon: “Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  
verdienen ook een kans en die proberen we ze te geven. Ik 
heb momenteel twee Wajongeren lopen, ze hebben veel 
begeleiding nodig. Het heeft me een jaar gekost om deze 
jongens op het spoor te krijgen. Ik leg alles stukje bij  
stukje uit en ik herhaal veel dingen, dat kost tijd. Die  
tijd investeer je en daar heb je later profijt van.”

Marco: “De inwerkperiode kost meer tijd, maar als ze  
eenmaal hun ding doen dan zijn ze betrouwbaarder  
dan welke andere medewerker dan ook. Die jongens  
doen jarenlang hun ding.”

Robin: “Ramon heeft deze medewerkers van A tot Z  
begeleid. Een van de jongens zat niet lekker in z’n vel  
toen hij bij Asito begon. Nu straalt hij plezier uit, het  
is gewoon een prachtige vent. Deze jongens komen  
lachend binnen en gaan lachend weer weg.”

Begeleiden vanuit het hart 
Concrete tips over het aannemen en het begeleiden 
van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben 
de mannen niet. Wel zijn ze het erover eens dat de 
persoon die de nieuwe medewerkers gaat begeleiden 
er hart voor moet hebben. 

Marco: “Je kunt alleen mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt aannemen als je iemand hebt die deze 
mensen wil begeleiden. Je moet er iemand bij hebben die 
vanuit zijn hart deze mensen kan en wil ondersteunen. 
Anders lukt het niet.”

Ramon: “Eén is dat je loyaal bent naar degene die je 
aanneemt en hen vertrouwen geeft. Ze moeten weten 
dat ze bij de club horen. En dan gaat alles in principe 
vanzelf.” 

Robin: “Voor jou gaat dit vanzelf Ramon, maar je moet 
deze mensen willen begeleiden. Je moet ze willen aanne-
men. Ze hebben veel aandacht en begeleiding nodig.” 

Ramon: “Ze moeten gewoon weten dat je voor ze klaar 
staat, dat vertrouwen. En dan komt de rest echt vanzelf.” 

Ruiken en snuffelen 
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen op 
verschillende manier bij Albert Heijn en Asito terecht. 
Soms komen nieuwe medewerkers binnen via het 
UWV, via een werkmeester of via bijvoorbeeld een 
personeelsmanager. 

Robin: “Mensen uit de doelgroep komen vaak eerst op 
een soort intakegesprek. Vervolgens gaan we de uitdaging 
met elkaar aan door middel van een proefperiode, waar 
beide partijen een beetje kunnen ruiken en snuffelen en 
kijken wat er gebeurt. Na de proefperiode wordt stukje bij 
beetje hun gebiedje om schoon te maken groter. Hoe meer 
informatie en hoe meer begeleiding van Ramon deze men-
sen krijgen, hoe sterker ze worden. Ik juich het alleen maar 
toe, hoe meer hoe beter voor de samenleving.” 

Deze 
jongens 
komen 

lachend 
binnen

en gaan
lachend 
weer weg

B I J Z O N D E R E  S A M E N W E R K I N G
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Tim van der Poel

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Vanuit het initiatief van Schip-

hol Group werken ruim 25 be-

drijven op Schiphol samen aan 

inclusief ondernemen. Onder de 

noemer ‘Luchtvaart Inclusief ’ 

kunnen werkgevers zich aanslui-

ten bij dit initiatief om mensen 

met een afstand tot de arbeids-

markt aan werk te helpen.

Luchtvaart
Inclusief
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KLM en Asito werken samen om kansen te creëren 
voor praktijkschooljongeren. De jongeren krijgen een 
bbl-opleiding aangeboden bij Asito om vliegtuigen 
schoon te maken in combinatie met een opleiding tot 
vliegtuigschoonmaker. De groep is in februari 2016 
begonnen en verwacht na anderhalf jaar hun certifi-
caat op zak te hebben. Een deel van de jongeren kan 
uiteindelijk uitstromen naar een baan bij Asito. 

Jenny begeleidt de jongeren: “Je hebt veel geduld nodig, 
de jongeren hebben begeleiding nodig. Ze hebben niet 
altijd even veel zin en hebben soms moeite zichzelf te 
beheersen. Maar ze doen hun best.” De jongeren leren 
bij Asito naast vliegtuigen schoon te maken ook basale 
werknemersvaardigheden, zoals mensen aankijken 
wanneer je met ze praat; niet weglopen tijdens een 
gesprek, helemaal niet zonder veiligheidshesje; niet op 
de leuning van de vliegtuigstoelen zitten als je schoon-
maakt; en doorwerken. 

Veel van de jongeren hebben thuis problemen. Ze 
zijn niet makkelijk in de omgang en vertonen af en 
toe agressief gedrag. 

Jenny: “Veel van de problemen gaan over problemen thuis. 
Die nemen ze mee naar werk, ze vragen mij wat ik ervan 
vind. Ik probeer ze vanuit het beeld van hun ouders te be-
kijken. Ik kan dat ook omdat ik zelf ook pleegmoeder ben 
en veel ervaring heb met kinderen uit probleemgezinnen.”

Sinds kort staan er twee begeleiders op de groep om 
de jongeren voldoende tijd en aandacht te geven. In je 
eentje is de begeleiding intensief en zie je niet alles wat 
er gebeurt. Daarnaast moeten de jongeren ook kunnen 
werken wanneer Jenny niet aanwezig is. 

Dharminder Sadal, Vestigingsmanager Asito: “Je moet 
echt met deze jongens kunnen werken. Vorige week was er 
een akkefietje en liep iemand weg zonder zijn veiligheidshesje. 
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Daar moet je mee om kunnen gaan. Jenny 
doet het voortreffelijk, ze heeft veel ge-
duld en de jongens respecteren haar.” 

Jenny: “Het maakt niet uit hoe 
je bent. Als je met handen en 
voeten kunt werken dan kan 
je bij ons werken. Iedereen 
verdient een kans.”

De groep praktijkschool-
jongeren maakt vliegtuigen 
schoon die een langere 
grondtijd hebben. Vliegtuigen 
die minimaal vier tot vijf uur 
aan de grond staan worden door 
de groep schoongemaakt. 

Jenny: “Mijn doel is uiteindelijk drie vliegtuigen per 

dag schoon te maken, op dit moment lukt 
dat nog niet. De jongeren hebben wat 

meer tijd nodig. Onder druk preste-
ren is lastig voor hen.” 

Dharminder: “We hebben nu 
vier of vijf ex-praktijkschool-
jongeren in dienst. Ze worden 
in een team geplaatst waarin 
iedereen op de hoogte is van 
hun situatie. Ze blijven extra 

begeleiding nodig hebben. Je 
hebt er goede en loyale mede-

werkers aan, die bijna nooit ziek 
zijn. We hebben een jongeman in 

dienst die elke werkdag een uur te 
vroeg komt, gewoon omdat hij alles al 

wil klaarleggen voor zijn shift. Supergemoti-
veerde medewerkers zijn het! Mooi om te zien.” 
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Speed dates

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Drie jaar geleden startte Asito samen met het 

Werkplein Twente met speeddates. Wanneer er 

een vacature is, worden mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt uitgenodigd voor korte gesprek-

ken. Bij een klik krijgt de deelnemer een baan 

aangeboden. De deelnemers aan de speeddates 

behoren allen tot de PSO-doelgroep.

Baan bij 
een klik

Speed dates
B I J Z O N D E R E  O N T M O E T I N G
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De gemeente en het UWV selecteren deelnemers  
met een afstand tot de arbeidsmarkt die interesse 
hebben in een baan in de schoonmaak. 

Jasmijn Vaanholt, Personeelsmanager Asito  
regio Oost: “Het is ooit begonnen als een  
samenwerking tussen Asito en het Werk-
plein Twente. Inmiddels is het uitge-
groeid tot een halfjaarlijks selec-
tiedag waar meerdere bedrijven 
zich bij hebben aangesloten. 
Ongeveer honderd mensen 
komen naar de selectiedag, 
die nu Selectiedag Facilitair 
wordt genoemd. Deelnemers 
gaan op meerdere speed-
dates. Na zo’n speeddate 
hebben we een beter beeld 
van de deelnemers.”

Geslaagde matches
Asito Regio Oost heeft gemiddeld 
vier speeddatesessies per jaar (in-
clusief de twee Selectiedagen Facilitair). 
Jasmijn: “Bij de opstart na de gunning van 
Universiteit Wageningen hebben we de samenwerking op 
gezocht met het Werkgeversservicepunt. We hebben een 
speeddatesessie georganiseerd voor zes vacatures. Het 
resultaat van deze speeddates is zes vervulde vacatures.” 
Tijdens speeddates hebben Asito’s objectleiders en 
projectleiders vijftien á twintig minuten met de deelne-

mers voor een één-op-één gesprek. Na de sessie 
worden geschikte kandidaten benaderd. Jasmijn: “Tot 
nu toe zijn er altijd een aantal geslaagde matches. Het 
komt zelfs weleens voor dat er teveel goede kandidaten 
zijn. Wanneer we wel een goed gevoel hebben bij iemand 

en er op dat moment geen vacatures meer zijn, 
bieden we diegene een proefplaatsing 

aan. Wanneer er een opening komt 
kunnen ze zo doorstromen.”

Inmiddels rollen de speed-
datesessies uit naar andere 
regio’s van Asito. Jasmijn: 
“Het grote voordeel van 
speeddates is dat je gelijk een 
beeld bij iemand krijgt. Je 
hebt meteen door of er een 

klik is. Daarnaast is het een 
stuk sneller dan solliciteren 

via de reguliere weg. Normaliter 
krijg je een cv, aan de hand daar-

van moet je een beeld van iemand 
schetsen. Door middel van speeddates 

pak je dat proces nu in één stap.”

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen  
dankzij de speeddates gelijk in contact met werkge-
vers. Jasmijn: “Het is een opstap voor de deelnemers. Ze 
hoeven niet eerst een brief te sturen. Nu kunnen ze gelijk 
een gesprek in met de werkgever. Ze kunnen tijdens het 
gesprek laten zien wie ze zijn en dat ze gemotiveerd zijn.” 

Prestatieladder 
Sociaal 
Ondernemen 
De Prestatieladder Social Ondernemen (PSO) is een 
landelijk meetinstrument en keurmerk voor inclusief 
ondernemen. Belangrijk aspect hierbij is dat niet 
alleen gekeken wordt naar de kwantitatieve doel- 
stellingen om een trede te behalen en te behouden, 
maar vooral ook naar de wijze waarop mensen on-
derdeel worden van de organisatie, de kwalitatieve 
meting. De PSO maakt inzichtelijk of organisaties 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op  
een verantwoorde wijze kansen geven en of dit  
op een kwalitatief goede wijze gebeurt. 

Om inzicht te krijgen in hoe-
verre organisaties socialer 
ondernemen, kunnen orga-
nisaties zich vrijblijvend langs 
de PSO-meetlat leggen. Om 
in aanmerking te komen voor een 
PSO-keurmerk wordt hun PSO-opgave door TNO, 
een onafhankelijke certificerende instelling, getoetst 
op kwantiteit en kwaliteit. Daardoor is het een weer-
gave van de sociale identiteit van organisaties. Het 
keurmerk zorgt er ook voor dat bedrijven die sociaal 
ondernemen belangrijk vinden, zichtbaar zijn, elkaar 
beter kunnen vinden en in de keten samenwerken.

Asito is PSO-gecertificeerd op de hoogste trede.  
Asito wil eind 2017 alle afzonderlijke vestigingen 
ook op de hoogste trede hebben. Inmiddels hebben 
dertig vestigingen de hoogste trede van het Presta-
tieladder Sociaal Ondernemen gehaald en zijn ruim 
800 mensen uit de doelgroep bij Asito ingestroomd. 

B I J Z O N D E R E  O N T M O E T I N G

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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Speeddate geeft 
een beter beeld
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Ontwikkeltraject 
voor SW'ers

om baankansen te vergroten



55

Het eerste 30+-bedrijf van Nederland, Asito Werkbedrijf Midden, 

opende maandag 6 februari 2017 officieel de deuren in  

aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale  

Zaken en Werkgelegenheid. Bij de nieuwe onderneming,  

onderdeel van Asito, bestaat vijftig procent van het vaste 

personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking. 
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O N T W I K K E L T R A J E C T  V O O R  S W ' E R S

“Met Asito Werkbedrijf Midden willen wij het 
bewijs leveren dat commerciële dienstverlening 
goed kan samengaan met de juiste en nood-
zakelijke begeleiding van deze medewerkers,” 

aldus Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito.

Asito Werkbedrijf Midden: Een bijzondere naam voor 
Asitobegrippen. Hiermee richten we dan ook onze eer-
ste Inclusieve Onderneming, ofwel 30+-onderneming 
op. Maar wat betekent dat nou eigenlijk en waarom 
doen we dat?

30+-Onderneming
Een 30+-onderneming is een onderneming met als 
hoofddoel de integratie van gehandicapten en kansar-
men op de arbeidsmarkt. Indien een organisatie voor 
minimaal dertig procent uit deze groepen bestaat kan 
het een 30+-organisatie zijn. Asito wil met deze onder-
neming laten zien dat kwalitatief goede dienstverlening 
goed samen kan gaan met de juiste en noodzakelijke 
begeleiding van deze werknemers. Asito Werkbedrijf 
Midden bestaat voor minimaal dertig procent uit één 
van de twee groepen. Maar dat niet alleen. We zorgen 
dat bij de uitvoering van onze dienstverlening minimaal 
vijftig procent uit één van deze groepen komt. Voorop 
staat om zoveel mogelijk gehandicapte en kansarme 
mensen te helpen en hierbij te sturen op ontwikkeling.

Belang voor Asito
Op het gebeid van inclusief ondernemen wil Asito 
voorop blijven lopen: MeerWaarde hebben, meedoen, 
ergens bij horen voor mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie. Voor Asito gaat dit verder dan 
alleen de arbeidsbeperkten zoals omschreven in het 
Sociaal Akkoord. Het resultaat is voor Asito zowel kwa-
litatief als kwantitatief. Het gaat om het aantal mensen 
dat terugkomt op de arbeidsmarkt, maar net zo be-
langrijk zijn de kwalitatieve onderdelen die van belang 
zijn voor een goede arbeidsinpassing zoals passend 
werk, integratie, begeleiding en ontwikkeling. 

We zien dat het werkt. Honderden mensen uit de 
verschillende doelgroepen en van verschillende Nati-
onaliteiten hebben hun weg gevonden naar Asito. Ze 
deden werkritme en werkervaring op; kregen trainin-
gen en opleidingen; vergrootten hun zelfvertrouwen; 
en kregen een plek midden in de maatschappij, in 
plaats van aan de rand ervan. Onze bestaande mede-

werkers en leidinggevenden omarmen inclusiviteit en 
ervaren trots als iemands ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ 
is weggenomen en deze persoon op eigen kracht een 
volgende stap maakt op de arbeidsmarkt.

Iedereen krijgt een kans
Voor Asito betekent inclusief ondernemen dat iedereen 
een kans krijgt om volwaardig deel uit te maken van 
de maatschappij. Dit zou niet beperkt moeten zijn tot 
bepaalde, door de politiek gekozen doelgroepen. Re-
gelgeving zou inclusief ondernemen moeten stimuleren 
vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren 
aan een inclusieve maatschappij. Asito zet zich in om 
Nederland echt inclusief te maken. Daartoe gaan we in 
gesprek met overheden om beperkende of zelf recht-
streeks tegenwerkende regelgeving aan te pakken. Ook 
zet Asito haar zakelijke netwerk in om andere werkge-
vers te motiveren en te helpen bij inclusief ondernemen. 

Aantonen
Een natuurlijke stap is dan ook het oprichten van een 
onderneming die gericht is op integratie van gehandi-
capten en kansarme medewerkers. Met de ervaringen 
die we hebben opgedaan in onze organisatie is het 
nu tijd voor de volgende stap. Met de oprichting van 
deze 30+-onderneming willen we laten zien dat deze 
groep medewerkers ook kan doorstromen naar regu-
liere teams binnen Asito: de ultieme doelstelling uit 
het Sociaal Akkoord. Met deze stap willen we andere 
organisaties stimuleren om hetzelfde te doen, wij laten 
tenslotte zien dat het kan! 

Het mooiste zou natuurlijk zijn als we onze nieuwe 
organisatie ook kunnen certificeren. Dat is nu nog niet 
mogelijk. We zéggen namelijk niet alleen dat we het 
doen, maar willen het ook aantonen. We volgen de  
activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van Certifi-
cering 30+-bedrijven van PSO Nederland dan ook op 
de voet. Onze ervaringen brengen we als lid van de 
commissie van deskundigen van PSO Nederland in.  
De verwachting is dat we in 2017 ons werkbedrijf  
kunnen laten certificeren. 



Inclusiviteit:

I E D E R E E N
H O O R T 

E R B I J 
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TRAINING VOOR  
VLUCHTELINGEN
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B I J Z O N D E R E  C U R S U S

Vanuit opdrachtgever het 
Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) wordt 
gekeken of ze een cursus willen 
beginnen. Vervolgens selecteert het 
COA deelnemers voor Asito. Voorwaarde 
is dat de deelnmers inzet en motivatie tonen, 
willen deelnemen en de Nederlandse taal enigszins 
begrijpen of bereid zijn om te communiceren met 
handen en voeten.

Hiljo Martens: “Het is belangrijk dat we kunnen com-
municeren met de deelnemers; dat ze een klein beetje  
Nederlands, Engels of Duits kunnen en dat ze kunnen  
lezen en schrijven. Al hebben we één keer een dame  
gehad die niet kon lezen, ze heeft de beste cijfers 
gehaald van allemaal. Ze was super intelligent!”
Inmiddels hebben 31 asielzoekers een training af- 
gerond. De deelnemers leren tijdens de training voor-

namelijk over de Nederland-
se schoonmaakgewoonten, 

maar er wordt bijvoorbeeld ook 
op een luchtige manier ingegaan 

op de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in de Nederlandse cultuur.  

“De training duurt een week. Iedereen krijgt aan 
het eind van de week een praktijkexamen en een monde-
ling examen. Het praktijkexamen moet worden afgerond 
met een zes of hoger om te slagen voor de training.”

De grootste groep deelnemers is vrouwelijk, maar ook 
een aantal mannen volgen de training. De deelnemen-
de heren krijgen ook een module glasbewassing. Onze 
glazenwasser Iwan komt deze cursus vrijwillig geven. 

Hiljo: “Iwan is begaan met deze mensen, hij doet het  
echt leuk! Hij leert de heren altijd om een hartje te zemen. 
Mooi om te zien.” 

B I J Z O N D E R E  C U R S U S

Asito is vanaf december 

2015 begonnen met schoonmaak-

training voor asielzoekers. Er zijn twee 

trainingen beschikbaar voor asielzoekers: 

een basiscursus schoonmaak en bungalow-

schoonmaak. Hiljo Martens, regio-opleider: 

“We hopen de deelnemers iets tastbaars mee 

te kunnen geven. Een opstap naar een 

baan, dat verdienen ze echt.” 
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B I J Z O N D E R E  C U R S U SBungalowschoonmaak
De training Bungalowschoonmaak is augustus 2016 
gestart. Tijdens deze training wordt er dieper ingegaan 
op de schoonmaak van diverse kamers en huishoude-
lijke apparatuur zoals de wasmachine. “De deelnemers 
maken de bungalows schoon op het terrein van het COA. 
Soms zijn de woningen erg smerig. De bewoners weten bij-
voorbeeld niet hoe ze moeten omgaan met een gasfornuis 
en hoe deze moet worden schoongemaakt, of dat het stof 
uit een wasmachine kan worden verwijderd.”

De eerste vijf mensen zijn in september geslaagd.  
Hiljo: “Het was een ontzettend leuke groep, erg gemoti-
veerd.”

Voordelen
Hiljo: “Er zitten alleen voordelen aan deze cursus. Deze 
mensen komen naar Nederland, zij willen hun plek vinden 
en dat willen wij ook. We willen ze helpen hun draai te 
vinden in de Nederlandse maatschappij. Hoe sneller zij 
kunnen integreren hoe beter.” 

Asito en het COA hebben nadat de deelnemers  
hun Nederlandse vergunning hebben gekregen  
en zijn uitgestroomd naar een gemeente contact.  
Mocht er een vacature komen in deze gemeente kan 
de deelnemer contact op nemen met Asito en wordt  
hij of zij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Het praktijkexamen moet
worden afgerond met een 
zes of hoger om te slagen

W I T B O E K   I n c l u s i e f  O n d e r n e m e n
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N A W O O R D

Het is mooi om de ver-
halen in dit witboek te 
lezen. De verhalen an sich 
zijn al mooi, maar de weten-
schap dat ze voortkomen uit 
een visie op inclusief onderne-
men en de planmatige uitvoering 
hiervan, maken ze nog waardevoller. 
Dit witboek laat zien dat inclusief on-
dernemen kan. Dat het organisaties beter en 
vooral relevanter maakt. Iedere organisatie heeft een 
maatschappelijke rol te vervullen. Maatschappelijk nut, 
relevant zijn voor de samenleving, is het bestaansrecht 
van iedere organisatie, profit of non-profit. 

Inclusief ondernemen is een geweldige manier om  
aan die relevantie te werken. Omdat het gaat over 
mensen. Mensen zoals Maarten, Mohamed of Jeroen 
die met een klein beetje hulp een geweldige bijdrage 
kunnen leveren aan hun organisatie. Of mensen zoals 
Shailindra of Miranda die dit kleine zetje graag geven 
omdat ze zien wat het oplevert.

Binnen ADG dienstengroep, waar Asito onderdeel van 
uitmaakt, noemen we dit De Wil. De Wil gaat uit van de 
overtuiging dat mensen altijd de wil hebben om samen 
tot een oplossing te komen. ADG heeft als doel om De Wil 
bij nog veel meer mensen aan te wakkeren, om iedereen 
te laten bijdragen en te laten zien waar we met zijn allen 
toe in staat zijn: Nederland vanaf de werkvloer verande-
ren en sterker maken. Zo maken wij Nederland beter!

Bij het lezen van de verhalen in dit witboek zie je De 
Wil overduidelijk terugkomen. De Maartens van deze 
wereld zijn op en top gemotiveerde mensen die hun 

kans zien en die met bei-
de handen aangrijpen. Die 
zich bewust zijn van hun 

waarde en beseffen dat wat 
sommige mensen hun beper-

king noemen, omgebouwd kan 
worden naar een kracht die diep 

in de organisatie gevoeld wordt. 
En de Shailindra’s die dit snappen. 

Die niet kijken naar wat mensen niet kunnen, 
maar naar hun potentie. Die de wil om erbij te horen 
en waardevol te zijn ondersteunen en toejuichen.

ADG dienstengroep wil mensen faciliteren om De Wil 
in zichzelf te ontdekken en er uitvoering aan te geven. 
Want bedrijven kunnen alleen hun maatschappelijke 
relevantie tot uitvoer brengen met de mensen die  
het werk doen. Dáár moet De Wil aanwezig zijn. Dáár 
moet de motivatie zitten om met z’n allen toe te wer-
ken naar een Nederland waar iedereen erbij hoort. 

Ik hoop dat de verhalen in dit witboek en de achter-
liggende visie aan de BV Nederland laten zien dat het 
kan. Dat we een echt inclusieve maatschappij kunnen 
worden. Maar dat tegelijkertijd het inzicht komt dat dit 
niet vanzelf gaat. Dat regelgeving moet stimuleren en 
niet ontmoedigen. Dat goede intenties van bedrijven 
niet geschaad worden door onnodige belemmeringen. 
En, als belangrijkste, dat we met z’n allen moeten  
staan voor de wens dat iedereen die De Wil heeft, 
mee mag doen.

Ron Steenkuijl
Directeur Corporate Affairs ADG dienstengroep
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 B E G R I P P E N L I J S T

30+-Onderneming Een 30+-onderneming is een onderneming met als hoofddoel de integratie 
van gehandicapten en kansarmen op de arbeidsmarkt. Indien een organisatie 
voor minimaal dertig procent uit deze groepen bestaat, kan het een 
30+-organisatie zijn.

Praktijkschool  Een praktijkschool is voortgezet onderwijs bestemd voor leerlingen met een 
leerachterstand. Leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn jongeren van 
12 tot 18 jaar. De theorie in het VMBO is voor hen moeilijk.

Proefplaatsing   Tijdens een proefplaatsing kan iemand met afstand tot de arbeidsmarkt 
wennen aan het arbeidsproces. Met behoud van uitkering kunnen deel- 

  nemers  rustig hun plekje vinden. Vaak moeten deelnemers (opnieuw)  
werknemerservaring opdoen. Voor de werkgever kost zo’n periode tijd en 
energie. Daarom is het belangrijk dat deelnemers hun uitkering behouden. 
Wanneer iemand na een proefplaatsing een baan krijgt aangeboden komt 
de gebruikelijke proeftijd te vervallen.

PSO  De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een landelijk 
meetinstrument en keurmerk voor inclusief ondernemen.

 Sociale Werkvoorziening   Ook wel SW-bedrijf. De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorzie-
  ning in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en biedt 

mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier 
mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. Die kan 
beschut, binnen het SW-bedrijf worden aangeboden of – de laatste tijd in 
toenemende mate – op een passende plaats bij reguliere instellingen en 
bedrijven (detachering of begeleid werken). De sociale werkvoorziening  
is een vrijwillige voorziening.

Statushouder  Een statushouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft 
gekregen in Nederland.

Taalaanbieder Inburgeraars kunnen voor hun inburgeringstraject terecht bij taalaanbie-
  ders. Dat zijn organisaties die inburgerings- en taalcursussen geven. 

 Werknemersvaardigheden   Iemand die langere tijd in de bijstand heeft gezeten of nog geen werk-
  ervaring heeft, moet vaak wennen aan werken. Oftewel: ze moeten werk-
  nemerservaring op doen. Wat dit precies inhoudt verschilt per persoon  

en per niveau. Een aantal voorbeelden van werknemersvaardigheden is: op 
tijd komen; afspraken plannen buiten werktijd om; niet telefoneren tijdens 
werk; opdrachten uitvoeren; afspraken nakomen; en niet weglopen tijdens  
een gesprek. 



C O L O F O N

Iedereen doet mee

Teksten: Asito B.V.

Fotografie: Asito B.V., Johan Scholten, Mark Sassen, Wieger Dam

Eindredactie: Asito B.V.

Vormgeving: Asito B.V. 

Drukwerk: Van Marle Grafische Bedrijven B.V.

Oplage: 1.000 exemplaren

Het witboek 'Iedereen doet mee' is een uit-
gave van Asito B.V. Wij juichen het gebruik 
of delen van teksten uit dit boek toe. We 
waarderen het als u aan bronvermelding doet. 








