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Herstelling Internationaal

Stichting Herstelling is ook internationaal actief. 
Sinds 2004 ligt het accent, mede op verzoek van 
de gemeente Amsterdam, op samenwerking met 
de Surinaamse Stichting Arbeidsmobilisatie en 
Ontwikkeling. Deze organisatie uit Paramaribo 
heeft zich, door een intensieve uitwisseling van 
kennis, methodiek en ideeën, ontwikkeld tot onze 
Surinaamse evenknie. Onze eendrachtige aanpak 
heeft ook in Suriname zeer gunstige effecten voor 
het Unesco Werelderfgoed en voor de jongeren 
daar. Zo is er een moderne lasopleiding opgezet, 
inclusief certificering van de werkmeesters, en is 
er een stratenmakersopleiding gestart. Aan beide 
is in Suriname een grote behoefte. Het Unesco 
Werelderfgoed profiteert o.a. van de herbouw van 
het Nola Hatterman Instituut, de herbestrating van 
Fort Zeelandia en de hulp bij het opknappen van 
het museum Fort Nieuw Amsterdam. 

Advies en training 
in de ‘methode Herstelling’

Stichting Herstelling heeft meer dan 15 jaar ervaring 
in de begeleiding van een moeilijke doelgroep naar 
werk en/of opleiding. Wij hebben daarvoor ‘werk-
ende weg’ een methode ontwikkeld die echt con-
creet resultaat oplevert. De mensen van Stichting 
Herstelling bewijzen dat dagelijks in de praktijk. 
Wij beschikken daarom over de expertise waarmee 
wij ook úw projecten tot een succes kunnen maken.
Wij zijn uw spin in het web als het gaat om samen-
werken met overheden, opdrachtgevers en werk-
gevers. Vanaf de dagelijkse begeleiding van 
deelnemers tot de meest succesvolle politiek-
bestuurlijke strategie; op alle niveaus kunt u een 
beroep op ons doen. Wij staan u met raad én daad 
terzijde. Stichting Herstelling staat voor u klaar 
voor detachering, advies, training en opleiding.
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Het programma

Het programma van Stichting Herstelling is opge-
bouwd uit verschillende modules. Hoewel hieronder 
specifiek het Fortenprogramma wordt aangegeven, 
gelden de algemene principes ook voor de  
afdelingen Horeca/Facilitair en het Schoolfort. 

Forten
In 2008 is het Fortenprogramma ingedeeld in ‘units’, 
gebaseerd op de verschillende ambachten. Er zijn 
vier units: Groen, Timmeren, Dak/schilderen en 
Metaal. Iedere deelnemer begint met een intro-
ductieweek. Hierin wordt hij gedurende vijf dagen 
geobserveerd en getest. Tijdens deze week wordt 
hoofdzakelijk gekeken naar gedrag en houding, en 
eventuele oorzaken daarvan. De tests hebben voor-
namelijk betrekking op de technische kwaliteiten 
en het interessegebied van de deelnemer. Naar 
aanleiding van interesse, kwaliteiten en eventuele 
beperkingen, wordt hij in overleg geplaatst bij een 
van de units. 
De unitprogramma’s bieden intensieve begeleiding. 
Na een gewenningsperiode leggen de werkmeesters 
een steeds grotere nadruk op werkhouding, vaardig-
heden en kennis. De deelnemers werken aan hun 
arbeidsdiscipline en inzicht in de eigen mogelijk-
heden, aan het ontwikkelen van eigen initiatief en 
het krijgen van steeds meer verantwoordelijkheid. 
De opdrachten worden complexer en er wordt 
een toenemend beroep gedaan op samenwerking. 
Daarna worden zij voorbereid op uitstroom naar 

een reguliere baan in een specifieke beroeps- 
richting, of op het instroomniveau gebracht van 
een vakopleiding. 

Samenwerking met de branches
Om de aansluiting met het echte werk zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, werken we nauw  
samen met de opleidings- en kennisinstituten van 
de verschillende branches. Voorbeelden daarvan 
zijn Fundeon, Tectum, SSP, SPG en SVH. In over-
leg worden het praktische niveau en de vereiste 
competenties afgestemd. Als onze leerlingen zich 
goed ontwikkelen, stromen zij vaak via deze  
organisaties uit naar een baan. Stichting Herstelling 
is geregeld in onderhandeling met nieuwe samen-
werkingspartners.

Inleiding

Stichting Herstelling streeft ernaar voornamelijk 
jonge werklozen voor te bereiden op een baan 
of een opleiding. Voor jongens en mannen ligt 
het accent op de bouw, de metaal of het groen. 
Zij doen werkervaring op op een van de forten 
van het Unesco Werelderfgoed: de Stelling van 
Amsterdam. Daar verrichten ze, onder leiding 
van ervaren werkmeesters, allerlei werkzaam-
heden - schilderen, timmeren, dakdekken, 
metaalwerk, straten, groenwerk - die de forten 
in oude staat moeten terugbrengen. Op die 
manier krijgen ze de kans te kijken of het 
werken in de bouw of het groen bij ze past. 
Voor meisjes en vrouwen bestaat, volgens 
dezelfde methodiek, sinds begin 2006 een 
programma dat werkervaring biedt in de horeca, 
catering of facilitaire dienstverlening. 
Stichting Herstelling werkt sinds 1 januari 2006 
zeer nauw samen met de Amsterdamse Dienst 
Werk en Inkomen (DWI). Het werkbedrijf Her-
stelling van de DWI voert het programma uit.

Bewerkelijke doelgroep 

De meeste deelnemers van Stichting Herstelling 
hebben hun schoolopleiding niet afgemaakt en een 
aantal is in aanraking geweest met politie en/of 
justitie. Ze zijn vaak opgegroeid in de probleem-
gebieden van Amsterdam en omgeving. Velen heb-
ben last van een combinatie van problemen zoals 

schulden, slechte huisvesting, (te) jong ouderschap, 
drugs, drank, onvoldoende beheersing van het 
Nederlands en gezondheidsklachten. 

Strakke aanpak

Deze problematiek vraagt volgens ons om een zeer 
consequente en strakke aanpak. Te laat komen, 
niet luisteren naar de werkmeester, slordig omgaan 
met gereedschap, dreigen met geweld; al dit soort 
zaken wordt afgestraft. Onderhandelen hierover 
is, vaak in tegenstelling tot wat de deelnemers ge-
wend zijn, niet mogelijk. Dit consequente optreden 
werkt goed. De meesten hebben veel respect voor 
de werkmeester. Vaak zoveel, dat er na verloop 
van tijd een echte vertrouwensband ontstaat. De 
werkmeester is daardoor goed op de hoogte van 
de problemen waar de mannen en vrouwen mee 
kampen en probeert ze daar zo goed mogelijk bij te 
helpen. Zijn de problemen te groot, dan schakelt de 
werkleiding een re-integratieconsulent in. Die ver-
wijst hen zo nodig door naar een hulpverlenende 
instantie. De methodiek wordt voortdurend aange-
past aan veranderende omstandigheden. 
Als uiteindelijk het werk in de aangeboden branches 
niet blijkt te passen, wil dat niet zeggen dat het tra-
ject bij Stichting Herstelling tevergeefs is geweest. 
Integendeel; de deelnemers hebben in die periode
geleerd wat het is om te werken. Ze hebben ge-
leerd op tijd te komen, opdrachten aan te nemen, 
initiatief te nemen en met collega’s om te gaan; 
kortom, werknemersvaardigheden waar ze de rest 
van hun leven profijt van hebben.
 

Horeca en Facilitair

Voor voornamelijk vrouwen en meisjes bestaat een, 
aan het fortenprogramma gelijkwaardig, traject 
met als middel het werken in de horeca, catering of
facilitaire dienstverlening. In de praktijk blijkt het
ook goed te werken voor jongens en mannen. 
Ook hier ligt de nadruk op de ontwikkeling van
werknemersvaardigheden. Het feit dat veel 
vrouwen (alleenstaand) moeder zijn en het niet 
eenvoudig is om kinderopvang te regelen, maakt 
het ingewikkelder om de aandacht gericht te 
krijgen en te houden op werk en economische 
zelfstandigheid. Het traject besteedt hieraan extra 
aandacht. Deelnemers komen in een brede waaier 
van beroepen terecht, van keukenassistent tot kok, 
van schoonmaker tot cateringmedewerker, van 
kamermeisje tot magazijnmedewerker.
 
Diagnosecentrum De Zeehoeve; 

kansen en beperkingen scherp in beeld
In de risicodoelgroepen komen helaas veel jongeren 
en volwassenen voor, die onvoldoende kennis 
hebben van zichzelf en de eisen die een baan aan 
hen stelt. Worden zij toch op een, relatief kostbaar 
en langdurig, traject geplaatst, dan mislukt dit 
vaak. Ook blijkt, tijdens een traject, regelmatig, 
dat ernstige psychosociale problemen, participatie 
op de arbeidsmarkt verhinderen. Mede daardoor 
is de uitval uit de projecten hoog. En dat kost veel 
(gemeenschaps)geld. 

Diagnosecentrum de Zeehoeve stelt zich ten doel 
met een praktisch ingestelde test- en oriëntatiecy-
clus de deelnemers binnen twee maanden te voor-
zien van een zorgvuldig advies, dat aansluiting op 
een passend leerwerktraject of zorgtraject beoogt. 

Schoolfort

Vmbo-leerlingen die dreigen uit te vallen uit het 
schoolsysteem, kunnen sinds 2007 bij Schoolfort 
terecht. Na een succesvolle pilot van twee jaar, bij 
het Bredero College in Amsterdam-Noord, is dit 
programma beschikbaar voor leerlingen uit heel 
Amsterdam. De jongeren verrichten, aangepast aan 
de schooltijden, lichte onderhoudswerkzaamheden 
aan de forten van de stelling van Amsterdam en 
doen zo discipline, nieuwe motivatie en een nieuw 
toekomstperspectief op. Het overgrote deel van 
de jongeren rondt na een tijdje de schoolopleiding 
alsnog succesvol af. In 2011 is de samenwerking 
met de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke  
Ontwikkeling (DMO) geïntensiveerd onder de 
naam ‘School2Work’. 
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