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Stichting Herstelling is een uniek 
werkervaringsproject, opgericht 
door de gemeente Amsterdam en de 
 provincie Noord-Holland. Het werk  
van Stichting Herstelling laat zich  
 verdelen in vier gebieden:
Forten > Jongens en mannen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
knappen de forten van de Stelling van 
Amsterdam op. 
horeca > Voor voornamelijk  vrouwen 
en meisjes bestaat een  gelijkwaardig 
traject met als middel het werken 
in de horeca, catering of facilitaire 
dienstverlening. 
SchoolFort > Voor vmbo- leerlingen, 
die dreigen uit te vallen uit het 

schoolsysteem, is er Schoolfort. Zij 
verrichten lichte onderhoudswerk-
zaamheden aan de forten en doen zo 
discipline, nieuwe motivatie en een 
nieuw toekomstperspectief op.
De Zeehoeve > Voor mensen die 
onvoldoende kennis hebben van hun 
eigen kansen en beperkingen, is er het 
Diagnosecentrum De Zeehoeve. Doel 
is de deelnemers door een praktisch 
ingestelde testcyclus te voorzien van 
een adequaat en zorgvuldig advies, 
dat aansluiting op een passend werk - 
of zorgtraject garandeert.

500 Deelnemers volgen jaarlijks een 
traject. Zo zorgen zij er ook voor, dat 

Nederlands werelderfgoed in goede 
staat wordt doorgegeven aan toekom-
stige generaties. De  disciplines waarin 
Stichting Herstelling werkt zijn: 
•	 timmeren en schilderen 
•	 beton- en straatwerk 
•	 metaalbewerken
•	 installatietechniek
•	 dakdekken 
•	 groenvoorziening
•	 horeca
•	 catering
•	 facilitaire dienst verlening

Stichting Herstelling werkt nauw 
samen met de Amsterdamse Dienst 
Werk en Inkomen.

KerngegevenS

De 42 forteN VAN 
De StellINg VAN 
AmSterDAm met 
INuNDAtIeS, op eeN 
StAfkAArt uIt 1912



ten geleiDe

De economische 
crisis zwelt 

aan. De werkloos
heid stijgt, vooral 
onder jongeren. 

Overheidsbudgetten worden over de hele linie 
 krapper, ook voor de bestrijding van de werkloos
heid. Herstelling blijft er niet helemaal ongeschonden 
door. Maar dankzij het Amsterdams gemeente
bestuur heeft het naar verhouding weinig invloed op 
de omvang van de werkzaamheden. Herstelling is 
namelijk meer dan arbeidsintegratie voor jongeren.

Het mes heeft bij Herstelling altijd aan  verschillende 
kanten gesneden. Het gaat om grootschalig onder
houd van cultureel erfgoed, werelderfgoed zelfs. 
De Stelling van Amsterdam, de prachtige ring van 
negentiende eeuwse forten rondom Amsterdam, 
vormt sinds het begin, ruim 15 jaar geleden, het 
werkterrein waarop Herstelling jongeren aansluiting 
probeert te geven met de arbeidsmarkt. Het is voor 
de forteigenaren een betrekkelijk voordelige moge
lijkheid om de forten weer economisch rendabel te 
maken. En voor de betrokken jongeren inderdaad een 
doeltreffende mogelijkheid aan het werk te komen. 

De groep van jongeren is echter geen dwarsdoor
snede van hun leeftijdsgroep. Tal van redenen 
hebben ertoe geleid, dat ze de aansluiting met de 
arbeidsmarkt niet zelfstandig hebben gevonden. 
Voorafgaand aan hun opleiding bij Herstelling heb
ben ze niet zelden voor heel wat overlast gezorgd 
in hun woon omgeving. Herstelling is dus ook een 
instrument voor overlastgevende jongeren om een 
maatschappelijke draai aan hun leven te geven. Dat 
begint niet altijd van harte, maar de resultaten laten 
zien, dat daar spoedig verandering in plaats heeft. De 
Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan 
heeft dat heel goed begrepen. Hij heeft Herstelling 
gevraagd zich in te spannen om de zogenaamde Top 
600 van jeugdige crimineeltjes, goed voor tal van 
overvallen en berovingen al of niet onder bedreiging 
van wapens, op een maatschappelijk meer aanvaard
baar pad te brengen. Dat is geen eenvoudige klus. 
Want onder hen zijn er veel die qua intelligentie
quotiënt flink beneden de 100 scoren. Maar als er 
één organisatie is, die bewezen heeft een dergelijke 
opdracht aan te kunnen, dan is het Herstelling. De 
bestemming van de route, die met de jongeren wordt 
afgelegd, is de arbeidsmarkt; het resultaat is een 

opgeknapt fort, maar de primaire doelstelling van de 
aanpak is bestrijding van de overlast door jongeren.

Vergelijkbaar is de inzet van Herstelling in de 
programma’s voor bestrijding van de voortijdige 
schooluitval, het Schoolfort. De primaire doelstelling 
is spijbelaars terug te geleiden naar school, om hun 
opleiding te voltooien. Mocht dat niet lukken, dan 
maakt Herstelling ze geschikt voor de arbeidsmarkt. 
En ondertussen wordt er een fort opgeknapt.

De Engelsen kennen de uitdrukking ‘don’t put all 
your eggs in one basket’. Want als het mandje valt 
loop je het risico dat alle eitjes stuk zijn. Zo is het ook 
met Herstelling. Dankzij de methodeHerstelling 
zijn we van meerdere markten thuis, niet in de laatste 
plaats in de zin, dat tal van ambachtslieden als werk
meester of consulent er een meer dan zinvolle eind
bestemming van hun loopbaan weten te vinden. Die 
veelzijdigheid, die samenhang in de methode, maakt 
Herstelling niet onkwetsbaar voor de economische 
crisis, maar wel beduidend minder kwetsbaar. In 2012 
wil Herstelling ook andere gemeenten en belangstel
lenden wijzen op de veelzijdigheid van haar benade
ring. Het bestuur is ervan overtuigd, dat de vruchten 
ervan ook elders kunnen worden geplukt.

Er zijn het afgelopen jaar weer tal van waardevolle 
werkzaamheden verricht. Menigeen binnen de 
Herstellingorganisatie heeft daaraan zijn bijdrage 
geleverd. In het bijzonder wil ik de werkmeesters en 
de consulenten daarvoor bedanken. Hoe de methode
Herstelling zich ook laat omschrijven, zij maken 
dagelijks de betekenis ervan duidelijk.

Jeroen Sprenger
voorzitter Stichting Herstelling

Don’t put all your eggS in one baSKet
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SS Het mes heeft bij Herstelling altijd 
aan verschillende kanten gesneden.



voorwoorD  
Directeur Stichting herStelling

het jaar 2011 was in velerlei 
opzicht een enerverend en 

dynamisch jaar voor de Stichting 
Herstelling. Onze manier van 
werken werd beschreven in 

een boek en vastgelegd op film. De website werd 
vernieuwd en dit alles kwam samen op een druk 
bezochte conferentie over Herstelling in januari 2011. 
Hiermee stond de Stichting Herstelling hernieuwd 
op de kaart! 

Andere hoogtepunten in 2011 waren het 5jarig 
bestaan van Herstelling Horeca, de nieuwe impuls 
die we aan het schoolfort konden geven dankzij 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de 
gemeente Amsterdam en de betrokkenheid van 
Herstelling bij de opvang en begeleiding van de ‘top 
600’ in Amsterdam (Dit zijn de 600 meest overlast 
gevende jongeren in Amsterdam, die nauwgezet 
worden gevolgd en aangepakt).

Naast de werkzaamheden op de Stelling van Amster
dam, voor trouwe opdrachtgevers als Natuurmonu
menten, Stadsherstel, Staatsbosbeheer e.a. konden 
we in 2011 als nieuwe klant het Rijksvastgoed en 
Ontwikkelingsbedrijf verwelkomen. We zijn er 
trots op, dat we onze handen uit de mouwen mogen 
steken op het Hembrugterrein te Zaanstad! Dat is een 
industrieel erfgoedlocatie met ongekende potentie, 
waar in het verleden de munitiefabriek gevestigd was, 
midden in de Stelling van Amsterdam.

Wij kunnen zonder overdrijven stellen, dat aan de 
aanpak van Herstelling onverkort behoefte bestaat 
– misschien wel meer dan ooit, als we een aantal 
krantenartikelen uit 2011 de revue laten passeren:
• Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering is 

tussen 2008 en 2010 gestegen met 64%.
• De werkloosheid onder allochtonen is in 2010 

gestegen met 12%.
• Het technisch onderwijs staat onder druk. Specia

listische afdelingen op VMBO’s maken steeds meer 

plaats voor bredere vakopleidingen. Daar leer je 
geen vak maar volg je een uitstroomrichting.

• In heel Amsterdam wordt Techniek nog op drie 
scholen gegeven, aan welgeteld 470 leerlingen.

Bij Herstelling voeden we jongens en meisjes op door 
met ze te werken. We leren ze op eigen benen staan, 
als ze de kansen pakken die ze aangereikt krijgen. 
Belangrijk daarbij is, dat ze het gevoel hebben dat ze 
er toe doen. Geen correctie zonder binding!

Naar mijn overtuiging zijn er vier peilers, waarop het 
succes van Herstelling rust:
• Het combineren van behoud van fysiek cultuur

historisch erfgoed met sociale reintegratieproble
matiek.

• De begeleiding door vakmensen uit de bouwprak
tijk.

• De jongeren doen werk wat er toe doet en waar ze 
trots op kunnen zijn.

• Een aanpak die kan worden gekenschetst als hard 
op normen, waarden en afspraken enerzijds en 
zacht op de relatie anderzijds.

Deze aanpak heeft zich bewezen op de Stelling van 
Amsterdam met jongeren uit Amsterdam. Dankzij 
de steun en het vertrouwen van de gemeente 
Amsterdam en de provincie NoordHolland is door 
de jaren heen een solide basis gelegd.

We zijn er druk mee bezig om deze aanpak ook 
elders in het land aan de man te brengen; in tijden 
van drastische bezuinigingen geen makkelijke 
opgave. Er moet veel gezaaid worden voordat 
geoogst kan worden.
Wat zou het dan helpen als de schotten tussen 
overheidsbudgetten voor eens en altijd geslecht 
worden! De aanpak van Herstelling bespaart 
uitvalkosten op scholen, detentiekosten in gevan
genissen, kosten als gevolg van vandalisme en ver
slavingsproblematiek, etc. Zou het dan niet logisch 
zijn om naast reintegratiegelden bijv. ook justitie 
en onderwijsgelden voor Herstelling beschikbaar 
te stellen?

Hoe dan ook, wij gaan door omdat we resultaten 
boeken en geloven in onze aanpak. Nu meer dan 
ooit! 

Joop van Burk
Directeur stichting Herstelling

“geen correctie ZonDer binDing”

4

J
a

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 s

t
i

c
h

t
i

n
g

 h
e

r
s

t
e

l
l

i
n

g
 2

0
1

1

SS Dankzij de steun en het vertrouwen 
van de gemeente Amsterdam en de 

 provincie Noord-Holland is door de jaren 
heen een solide basis gelegd.



innovatieF aanboD

voorwoorD  
Directeur werKbeDriJF herStelling

we hebben het 
afgelopen jaar 

zeker niet stilgeze
ten. Zo hebben we 
de uitvoering van 

de Wet Werk en Bijstand (WWB) onderdeel gemaakt 
van onze aanpak. Dat was een majeure operatie, die 
veel van onze medewerkers heeft gevergd, maar op 
het resultaat ben ik meer dan trots!

Als enige in Nederland zijn wij een reintegratie
bedrijf geworden, dat ook de uitkering in beheer 
heeft.  Zo is deze uitkering een reintegratiemiddel 
geworden, dat echt als stok achter de deur kan 
functioneren. Wij zijn hierdoor nog directer in 
contact gekomen met onze deelnemers. Dit bracht 
ook meer wrijving teweeg maar, zoals mijn voor
ganger Edward Neering zei, “zonder wrijving geen 
glans”.

We hebben door deze aanpak het verschijnsel ‘niet 
meewerken aan reintegratie’ in Amsterdam hoog 
op de bestuurlijke agenda gezet. We hopen dat dit 
een vereenvoudiging van de regelgeving met zich 
meebrengt.
In 2011 zijn we op verzoek van de Dienst Maatschap
pelijke Ontwikkeling (DMO) gestart met de 
ontwikkeling van een programma, op basis van het 
bestaande schoolfort, voor scholieren die door hun 
gedrag dreigen uit te vallen. Momenteel komt de 
instroom op gang en ik ben ervan overtuigd, dat we 
een innovatief aanbod hebben gecreëerd voor deze 
scholieren.

Top 600: voor ingewijden is dat inmiddels een 
begrip. Het gaat om een aanpak van de gemeente
lijke instanties, om de overlast van 600 – zeer over
lastgevende – mensen een halt toe te roepen.  
Logischerwijze zijn wij hierbij betrokken. Herstelling 
spant zich tot het uiterste in om ook deze groep uit
eindelijk aan het werk te krijgen. Maar dat alleen is 

voor een deel van deze groep niet voldoende. Inmid
dels staat vast, dat de helft van deze groep verstande
lijke beperkingen heeft, gecombineerd met een groot 
aantal andere problemen. Resultaten bereiken met 
deze groep lukt ons niet alleen. Om de stad ook te 
helpen deze groep onder controle te krijgen ontwik
kelen wij momenteel een nieuwe aanpak, gebaseerd 
op onze Herstellingmethodiek. Het doel daarvan 
is deze mensen te laten functio neren bij de reguliere 
zorginstanties.

U ziet het, we zijn hard aan het werk in een turbu
lente omgeving. De stad kan op ons rekenen.

Yoeri van der Lugt
Directeur Werkbedrijf Herstelling

geNIelooDS NIgteVecHt: leerlINgbouWplAAtS
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SS Inmiddels staat vast, dat de 
helft van deze groep verstande-
lijke  beperkingen heeft, 
gecombineerd met een groot 
aantal andere  problemen.



prAktIJkceNtrum, HerStellINg fAcIlItAIr: ook Voor mAgAZIJNmeDeWerkerS
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Stichting herStelling 
leren en werKen op De Stelling van amSterDam
Stichting herstelling streeft ernaar voornamelijk jonge werklozen voor te bereiden op een 
baan of een opleiding. De kern van het programma ligt in het ontwikkelen van werknemers-
vaardigheden. Daarnaast kunnen zij zich orïenteren op verschillende beroepsdisciplines. 
voor jongens en mannen ligt het accent op de bouw, de metaal of het groen. Zij doen 
werkervaring op, op de forten van het unesco werelderfgoed: de Stelling van amsterdam. 
Daar verrichten ze, onder leiding van ervaren werkmeesters, werkzaam heden – schilderen, 
timmeren, dakdekken, metaalwerk, straten, groenwerk – die de forten in oude staat moeten 
terugbrengen. Zo krijgen ze de kans te kijken of dit werk bij ze past. voor meisjes en 
vrouwen bestaat, volgens dezelfde methodiek, 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 herstelling van de Dwi voert het 
programma uit.

bewerKeliJKe Doelgroep
De meeste deelnemers van Stichting Herstelling heb
ben hun schoolopleiding niet afgemaakt en een aantal 
is in aanraking geweest met politie en/of justitie. Ze 
zijn vaak opgegroeid in de probleemgebieden van 
Amsterdam en omgeving. Velen hebben 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 om een zeer consequente 
en strakke aanpak. Te laat komen, niet luisteren 
naar de werkmeester, slordig omgaan met gereed
schap, dreigen met geweld; al dit soort zaken wordt 
afgestraft. Onderhandelen hierover is, vaak in tegen
stelling tot wat de deelnemers gewend 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 vertrou
wensband ontstaat. De werkmeester is daardoor goed 
op de hoogte van de problemen waar de mannen 
en vrouwen mee kampen en probeert ze daar bij te 
helpen. Zijn de problemen te groot, dan schakelt de 
werkleiding een reintegratie consulent in. Die ver
wijst zo nodig door naar een hulpverlenende instan
tie. De methodiek wordt voortdurend aangepast aan 
veranderende omstandigheden.
 
Als uiteindelijk het werk in de aangeboden branches 
niet blijkt te passen, wil dat niet zeggen dat het 
traject bij Stichting Herstelling tevergeefs is geweest. 
Integen deel: de deelnemers hebben in die periode 
geleerd wat het is om te werken. Ze hebben geleerd 
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. Herstelling ziet het als haar 
opdracht om voor iedereen een geschikte plek te 
vinden. (zie hoofdstuk Werkgevers)
 
het programma
Het programma van Stichting Herstelling is 
 opgebouwd uit verschillende modules. Hoewel 
hieronder specifiek het Fortenprogramma wordt 
aangegeven, gelden de algemene principes ook voor 
Horeca/ Facilitair en het Schoolfort. 

Forten
Het Fortenprogramma is ingedeeld in ‘units’, 
 gebaseerd op de verschillende ambachten. 
Er zijn vier units: Groen, Timmeren, Dak/schilderen 
en Metaal. Iedere deelnemer begint met een introduc
tieweek, waarin hij wordt geobserveerd en getest. 
Tijdens deze week wordt hoofdzakelijk gekeken naar 
gedrag en houding en eventuele oorzaken daarvan. 
De tests hebben voornamelijk betrekking op de tech
nische kwaliteiten en het interessegebied van de deel
nemer. Naar aanleiding van interesse, kwaliteiten en 
even tuele 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 regu
liere baan in een specifieke beroepsrichting, of op het 
instroomniveau gebracht van een vakopleiding. 
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SamenwerKing met De brancheS
Om de aansluiting met het echte werk zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, zijn we erkend door 
en werken we nauw samen met de opleidings en 
 kennisinstituten van de verschillende branches. 
Voorbeelden daarvan zijn Fundeon, Kenteq,  Tectum, 
SSP, SPG en SVH (horeca). In overleg worden het 
praktische niveau en de vereiste competenties 
 afgestemd. Als onze leerlingen zich goed ontwikke
len, stromen zij vaak via deze organisaties uit naar 
een baan. Stichting Herstelling is geregeld in onder
handeling met nieuwe samenwerkingspartners.

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 ingewikkel
der 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 magazijn
medewerker.
 
DiagnoSecentrum De Zeehoeve; KanSen 
en beperKingen Scherp in beelD
In de risicodoelgroepen komen helaas veel jongeren 
en volwassenen voor, die onvoldoende kennis heb
ben 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 arbeids
markt 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 oriëntatie
cyclus de deelnemers binnen twee maanden te 
voorzien van een zorgvuldig advies, dat aansluiting 
op een passend traject beoogt. 

SchoolFort
Vmboleerlingen, 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 AmsterdamNoord, is dit 

programma beschikbaar voor leerlingen uit heel 
Amsterdam. De jongeren verrichten, aangepast aan 
de schooltijden, lichte onderhoudswerkzaam heden 
en doen zo discipline, nieuwe motivatie en een 
nieuw toekomstperspectief op. Het overgrote deel 
van de jongeren rondt na een tijdje de schooloplei
ding alsnog succesvol af. In 2011 is de samenwerking 
met de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO) geïntensiveerd onder de naam 
 ‘School2Work’. 

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 Ontwik
keling. Deze organisatie uit Paramaribo heeft zich, 
door een intensieve uitwisseling van kennis, metho
diek 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 stratenmakers
opleiding 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 
‘werkende weg’ een methode ontwikkeld die echt 
concreet 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 werkgevers. 
Vanaf de dagelijkse begeleiding van deelnemers tot de 
meest succesvolle politiekbestuurlijke 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.

Kijk voor meer informatie op www.herstelling.nl

SS 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.
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marlieS otte: van SchoolFort naar School2worK
marlies otte is negenveertig jaar oud en heeft een zoon van vijftien. Zij woont in voorschoten. haar 
hobby’s zijn haar berner Sennen-honden en basketbal; eerst als spelverdeler en later als bestuurder. 
Dat spelverdelen herkent ze ook wel als rode draad in haar werk. “ik voel mij het lekkerst als ik een 
team kan aansturen, verbinden en creatieve oplossingen kan verzinnen.” 

marlies heeft al meer dan 25 jaar 
met moeilijke leerlingen te maken; 
de eerste 24 daarvan in het mbo, 
laatstelijk als onderwijs manager 
op een roc, waar ze docenten-
teams aanstuurde. Zij heeft veel 
gewerkt met risicojongeren door 
 bijvoorbeeld de opzet van een aan-
tal  zogenoemde ‘oriëntatie- en 
Schakeltrajecten’. twee jaar geleden 
stapte zij over naar de gemeente 
Amsterdam.

Dmo
binnen de Dienst  maatschappelijke 
ontwikkeling is marlies Strategisch 
adviseur. In de dagelijkse  praktijk 
betekent dat, dat zij de  directie 
adviseert over beroeps onderwijs, 
zich bezighoudt met voortijdig 
schoolverlaters, een deel van de 
tijd een schooldirecteur adviseert 
en zich de laatste tijd vooral bezig-
houdt met de driehoek arbeids-
markt-onderwijs-zorg. Daarbinnen 
vallen ‘de Werkschool’ en, belangrijk 
voor Stichting Herstelling, het pro-
ject ‘School2Work’.

aanpassing van Schoolfort
“Dmo bemoeit zich met  voortijdige 
schooluitval,” zegt marlies, “want 
het doel is dat iedereen een start-
kwalificatie op mbo 2-niveau 
behaalt. Wij krijgen extra gelden om 
voortijdig schoolverlaten tegen te 

gaan. Dat gebruiken we voor zoge-
noemde ‘plusvoorzieningen’ – zoals 
‘roc-op-maat’ en ‘1-op-12’ – en 
voor Schoolfort.” over Schoolfort 
niets dan lof van marlies. “Het was 
zeker een succesvol pilot project. 
Het grootste probleem was dat het 
parttime was. De deelnemers onder-
gingen drie dagen per week de 
positieve werking van Schoolfort. 
tijdens de twee dagen op school 
vielen ze dan vaak weer (gedeel-
telijk) terug. De oplossing was dus 
een fulltime voorziening, waar je 
ook de gewone lesstof kunt behan-
delen. Daarvoor heb je dan wel een 
locatie nodig. Die blijkt op het prak-
tijkcentrum gelukkig voorhanden.”

School2work
In het verslagjaar hebben alle voor-
bereidingen plaatsgevonden. eind 
2011 kon het project  starten. 
 marlies werkt als projectleider 
samen met een oude bekende, Her-
stellings vroegere bedrijfsleider ron 
Zandvliet, die vanuit de leerplicht 
zicht heeft op scholen en scholie-
ren. marlies: “Hij heeft dus goed 
zicht op de doelgroep”. Háár taak is 
het traject te ‘borgen’ door een dui-
delijke verbinding met het onder-
wijs te creëren: het ontwikkelen 
van een onderwijsprogramma en 
het organiseren van zoveel  mogelijk 
reguliere financiering vanuit het 

onderwijs zelf. “Alle kinderen moe-
ten op een school ingeschreven 
staan. Wij moeten dus een onder-
wijslocatie worden.”

2012 en verder
In 2012 wordt het ‘oude’ Schoolfort 
ingebouwd in School2Work.  marlies: 
“Na een introductie/diagnose-
periode van drie tot zes maanden 
nemen we een beslissing. Sommige 
kinderen aarden weer prima op hun 
oude school en volgen dus de weg 
van Schoolfort. School2Work biedt 
eindonderwijs voor die kinderen, die 
níet meer terug kunnen. Wij bieden 
ze onderwijs op Niveau 1 (AkA). 
ons doel is, dat iedereen uitstroomt 
op niveau 1 naar de arbeidsmarkt of 
vervolgonderwijs op bbl 2-niveau 
krijgt. De eerste echte  resultaten 
zullen we pas in 2012 zien. Als 
dit werkt hebben we echt een toe-
gevoegde waarde. passend onderwijs 
is volop in ontwikkeling. Wij lopen 
daarin mee voorop.”

SS passend onderwijs is volop 
in ontwikkeling. Wij lopen 
daarin mee voorop.
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reSultaten 2011 Zeehoeve Forten Schoolfort horeca Facilitair totaal

Stand 1/1/2011 58 68 21 31 17 195

In dienst / instroom 207 175 47 75 58 562

uit dienst / uitstroom 226 121 58 52 40 497

Stand 31/12/2011 39 122 10 54 35 260

reSultaten
Om publieke reintegratie goed te kunnen uitvoe
ren is het reintegratiebedrijf Amsterdam (RBA) 
 opgericht. Het RBA is een nauw samenwerkings
verband tussen Pantar, DWIWerk & Uitvoering 
en Werkbedrijf Herstelling. Een andere grote ver
andering is dat de reintegratieconsulenten nu het 
volledige klantmanagement voor Forten, Horeca en 
Facilitair uitvoeren. Dit was een grote omschakeling, 
omdat elke handeling die vanuit die verantwoorde
lijkheid wordt uitgevoerd getoetst dient te worden 
aan de WWB. Ook voor de deelnemers is er veel 
veranderd. De regels en sanctiemaatregelen die de 
nieuwe werkwijze biedt, kunnen voor het individu 
behoorlijk ingrijpend zijn. Dat leidde soms tot pittige 
confrontaties. Tijdens al deze veranderingen, en de 
daarbij behorende training en opleiding, ging het 
werk gewoon door; de winkel bleef tijdens de verbou
wing open. Ondanks de tijd en energie verslindende 
veranderingen zijn we er, door grote inzet, toch weer 
in geslaagd een groot aantal deelnemers het traject 
succesvol te laten afronden.

uitgevoerDe werKZaamheDen en arbo
De deelnemers hebben op de Stelling van Amsterdam 
op elf verschillende objecten gewerkt. Grote klussen 
waren bijvoorbeeld het dak van Fort WaverAmstel 
en de genieloods van Fort Nigtevecht. Een belangrijk 
nieuw object waar we aan de slag konden was het 
Hembrug terrein, waar een grote hoeveelheid groen
werk is verzet. In 2012 zullen ook de bouwploegen 
kunnen starten. 
Buiten de Stelling werkten we onder andere in de 
Zaanse Schans, op Ruigoord en in de Houtrakpolder. 
De metaal en timmerafdelingen leverden daarnaast 
aan provinciale, gemeentelijke en andere nonprofit 
organisaties. Zij maakten muskusrattenvallen, hooi
wagens, metalen hekken en bijvoorbeeld tafels en 
houten bruggen. Op arbogebied heeft het verbeteren 
van de veiligheids en arbeidsomstandigheden onze 
constante aandacht. Ondanks dat meldden we in 2011 
twintig ‘ongevallen’. Het gros daarvan was gelukkig 
niet ernstig genoeg voor meer dan een pleister of 
een hand onder de kraan. Slechts zeven ongevallen 
resulteerden in verlet en twee waren serieus; een 

doorgesneden pees en een gebroken teen. Arbo
coördinator Gerrit van Oord zegt daarover: “Ons 
werk, zeker dat van Herstelling Forten, brengt een 
verhoogd risico op lichamelijk letsel met zich mee. 
Dit heeft mede te maken met het feit dat onze deel
nemers weinig of geen werkervaring en/of risico
inzicht hebben.” 

publiciteit en werKbeZoeKen
Op 20 januari hield Herstelling een conferentie voor 
haar relaties. Als gastheer in het mooie NoordHol
landse Provinciehuis in Haarlem trad gedeputeerde 
Rob Meerhof op. ‘De methode Herstelling; iets voor 
u?’ heette het congres. Bijdragen van staatssecretaris 
Fred Teeven en de Amsterdamse wethouder Andrée 
van Es, een zeer dynamisch intermezzo van acteur 
Peter Faber en vijf workshops, vulden het programma 
tot bijna óver de rand. 
Ook presenteerden we op het congres een boek en 
een film over de ‘methode Herstelling’ en namen 
we een nieuwe website in gebruik. Omdat we in het 
verslag van vorig jaar aan deze zaken al ruim aandacht 
besteed hebben, zullen we er dit jaar niet meer op 
ingaan. Het mag als hoogtepunt in dit overzicht 
 echter niet ontbreken.
Op vrijdag 1 april kreeg ons boek Succesvolle leer-
werktrajecten op werelderfgoed van de beroeps
vereniging van Arbeids en Organisatiedeskundigen 
(BA&O) de prijs voor het beste boek van het jaar. 
Directeur Joop van Burk en teammanager Henk 
Kerzaan mochten de prijs in ontvangst nemen 
uit handen van juryvoorzitter Dion van Tilburg. 
De schrijver, Vincent Vrooland, schreef het boek 
met groeiend enthousiasme over de resultaten die 
Stichting Herstelling boekt met jongeren met ‘een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt’. In het voorwoord 
schrijft hij onder andere: “Het lukt ze wonderbaarlijk 
goed die ‘afstand tot de markt’ te overbruggen. Dit 
boek gaat over de methodiek waarmee Herstelling 
dat bereikt. En evenzeer over de inzet van de jonge
ren daarbij. De methodiek van Herstelling geeft hen 
de kans het beste uit zichzelf te halen.” 
Verder kregen we in 2011 onder andere bezoek van 
regionale politici uit de Duitse deelstaat  Saksen, 
van de Duitse televisieomroep ARD, van de 

in 2011 veranderde er voor zowel staf als deelnemers veel. toch ging het werk gewoon 
door; de winkel bleef open tijdens de verbouwing.

hoogtepunten van het Jaar

13



Amsterdamse burgemeester Van der Laan, van 
Noord Hollands Gedeputeerde Van Run, Directeur 
Van Delden van DWI en een groot aantal anderen.

internationaal
In de zomer is de Surinaamse Stichting Arbeids
mobilisatie en Ontwikkeling (SAO) begonnen met 
het renoveren van Court Charity, een statig, houten 
gebouw van de Ancient Order of Forresters. Leerlin
gen leren daar het vak van schilderen en timmeren 
onder supervisie van de ervaren werkmeesters Jethoe 
en Van Russell. 
Op 14 november 2010 is de restauratie van de Sint 
Petrus en Paulus Kathedraal in Paramaribo voltooid. 
Het Bisdom richtte zich daarna op de verfraaiing van 
de directe omgeving van het majestueuze gebouw. 
Het bestratingswerk wordt uitgevoerd door het leer
werkbedrijf Evolution met leerlingen van de SAO. 
Stichting Herstelling en de Amsterdamse Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) ondersteu
nen dit project technisch en materieel. Maandag 21 
november 2011 was de officiële start van het project, 
waarvan fase 1 in maart 2012 gereed moet zijn. 
 Bisschop De Bekker legde de eerste steen. 
Fort Nieuw Amsterdam (FNA), de SAO en DWI heb
ben in 2010 een samenwerkingsovereenkomst geslo
ten. Daarin staat dat er een dependance van de SAO 

op het openluchtmuseum komt. De dependance, die 
in het verslagjaar is gerealiseerd, voorziet in de oplei
ding van veertien leerlingen. 
De SAO heeft ook aan de Jodensavanne en de nabij
gelegen Creoolse begraafplaats gewerkt. De Joden
savanne is een belangrijk monument in Suriname. 
Het is aangemeld voor de Unesco Werelderfgoedlijst.
De SAO en BKS zijn onlangs gesprekken gestart over 
nauwe samenwerking op het gebied van trainingen. 
De BKS is een samenwerkingsverband dat bonafide 
Surinaamse aannemers, architecten en ingenieurs
bureaus verenigt. SAOleerlingen, die het assisten
tendiploma (internationale normen) halen, worden 
toegelaten tot de interne bedrijfsopleidingen van de 
BKS. 
… .En verder organiseerden SAO en Herstelling 
managementtrainingen, een conferentie, een voorstel 
voor een ander soort intake van leerlingen, diverse 
cursussen en nog veel meer. Zie het hoofdstuk Inter
nationaal voor uitgebreide informatie.

viJF Jaar herStelling horeca
Sinds de start van de Horecaafdeling in 2006 hebben 
Helena Hehanussa en haar team meer dan 300 deel
nemers op weg geholpen naar een betere toekomst; 
aanleiding voor een klein feestje. Op 2 maart 2006 
opende de toenmalige Amsterdamse wethouder 

geNIelooDS NIgteVecHt: DAkpANNeN terugbreNgeN op eeN gereNoVeerD DAkgeNIelooDS NIgteVecHt: rAmeN reStAurereN
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Ahmed Aboutaleb het horecaproject van Herstel
ling, zoals het toen heette. Nu, vijf jaar later, zijn ‘de 
meisjes’ – waaronder tegenwoordig een groeiend 
aantal jongens/mannen – niet meer weg te denken 
uit Herstelling. Om dat te vieren boden de mensen 
van de Horeca op 12 mei 2011 een interne receptie aan. 
Bij die gelegenheid zei teammanager Hehanussa: “Ik 
ben blij dat wij veel vrouwen een zetje in de goede 
richting hebben kunnen geven. Het is prachtig als 
deze vrouwen, vaak alleenstaand met kinderen, tegen 
je zeggen: ‘Ik wist niet dat werken zo leuk was’.”

werKgeverS
In het verslagjaar voegde Stichting Herstelling een 
subhome ‘Werkgevers’ aan haar website toe. De web
site en de aandacht in dit verslag zijn een uitdrukking 
van het belang dat Stichting Herstelling hecht aan de 
werkgevers van haar deelnemers. Uitstroomfunctio
naris Simon Rits probeert al een aantal jaren voor 
elke positief uitgestroomde deelnemer een werkgever 
te vinden en voor elke ‘baas’ een werknemer. Het 
vinden van de beste ‘match’ is bij onze deelnemers 
van het grootste belang. Stichting Herstelling gaat 
daarbij een paar stappen verder dan het gemiddelde 
reintegratiebedrijf. Kern van de aansluiting tussen 
deelnemer en werkgever is een stage van drie maan
den. Die levert de potentiële werkgever een aantal 

concrete voordelen op, zoals afwezigheid van loon 
en ziektekosten. Tijdens die stage kan een bedrijf dus 
zonder risico kijken of er een ‘klik’ is met de kandi
daat. In ruil daarvoor vraagt Stichting Herstelling 
alleen – en krijgt dat gelukkig in bijna alle gevallen 
– dat de werkgever de kandidaat een faire kans geeft 
te bewijzen wat hij/zij waard is. In dit verslag gaan 
we nader in op het systeem en de voordelen van onze 
eigen ‘werving en selectie’. Interviews met Simon 
Rits, (ex)kandidaten en werkgevers geven een goed 
beeld van resultaten, ambities en drijfveren.

SS Het is prachtig als deze vrouwen, vaak 
alleenstaand met kinderen, tegen je zeggen: 
‘Ik wist niet dat werken zo leuk was’.

prAktIJkceNtrum, HerStellINg fAcIlItAIr: beDrIJfSkleDINg WASSeN, StrIJkeN eN VouWeN
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eric ten hulSen en michel KanterS over De meerwaarDe 
van herStelling voor Dmo en Dwi
wij zijn bij herstelling gewend vooral te kijken naar ons eigen werk en onze eigen toegevoegde 
waarde. De directeuren van de amsterdamse gemeentelijke diensten Dwi en Dmo hebben natuurlijk 
een veel  bredere opdracht. voor hen is herstelling één van de instrumenten in hun ‘orkest’. hoe kij-
ken zij tegen herstelling aan?

michel Kanters (Dmo) vindt 
 Herstelling, “… zo’n mooi project, 
zo’n mooie aanpak. Het gaat over 
jongeren, die vroegtijdig het spoor 
bijster raken. kenmerk van de doel-
groep is, dat ze geen zitvlees heb-
ben en het op school niet uithou-
den. Daar kunnen allerlei redenen 
voor zijn. Die jongeren zijn vaak 
net niet meer leerplichtig, maar 
nog onvoldoende geschoold om de 
arbeidsmarkt op te kunnen. langs 
de weg van Herstelling kunnen ze 
die aansluiting weer vinden. Voor 
ons is het belangrijk, dat de inves-
teringen die in mensen gedaan zijn 
in het schoolsysteem, toch via Her-
stelling leiden tot een goede positie 
op de arbeidsmarkt. 

bijzonder is nog dat, vanuit Dmo-
optiek, de methodiek zo  succesvol is 
gebleken dat we enkele jaren terug 
de samenwerking met Herstelling 
hebben uitgebreid tot  jongeren in 
het voortgezet onderwijs. Dat is een 
groep jongeren die we ook niet alle-
maal binnen de school muren kunnen 
houden. Die groep heeft het nodig 
om hun energie kwijt te raken door 
met hun handen te werken. Het zijn 
jongeren voor wie het heel goed is 
om ze tegelijkertijd vertrouwd te 
maken met een aantal werkvormen; 

met arbeid waar ze wellicht in de 
toekomst ook hun geld mee kun-
nen verdienen. Dat initiatief heb-
ben we toen Schoolfort genoemd. We 
gaan het komend seizoen een groter 
aantal jongeren uit het voortgezet 
onderwijs, als daar indicatie voor is, 
op het Schoolfort zetten. 

eric ten hulsen (Dwi): Voor ons 
is het belangrijk, dat we mensen zo 
snel mogelijk weer in een  positie 
brengen dat ze economisch onaf-
hankelijk zijn; dat ze weer gewoon 
hun eigen geld kunnen verdienen. 
Vroeger werd eigenlijk op vrijwel 
iedereen een re-integratie-instru-
ment ingezet. maar we hebben 
geleerd, dat dat in een aantal geval-
len eigenlijk helemaal niet  effectief 
is. Dat het er soms toe leidt, dat 
het juist langer duurt voordat men-
sen weer aan het werk zijn. met die 
kennis weten we nu veel beter voor 
wie het wél nodig is. Het betreft 
met name een groep mensen die de 
discipline ontberen om werk te ver-
werven of te houden. met  discipline 
bedoel ik dan: op tijd je bed uitko-
men, op een normale manier met 
je baas omgaan, je emoties in de 
hand hebben etc. Dan blijkt dat 
Herstelling met zijn interventies, 
met name met de formule van het 

werkmeesterschap, die leerling/
gezel-relatie, daarin heel effectief 
is. Het is dus een heel goed werkend 
re-integratie-instrument voor een 
heel specifieke doelgroep. en we 
ontdekken dat het voor andere spe-
cifieke doelgroepen misschien ook 
toepasbaar is. Dat is natuurlijk de 
relatie naar de top 600. 

Het tweede wat ik heel  belangrijk 
vindt is de wijze waarop het 
gebeurt, namelijk het werken aan 
forten en beschikbaar zijn voor 
allerhande hand- en spandiensten. 
Zo is daar bijvoorbeeld het school-
tje van Dik trom dat gerestaureerd 
wordt (een project van Stads herstel, 
dat in 2012 uitgevoerd wordt, red.). 
Daar gaat Herstelling dan het hek-
werk doen. Daardoor verwerf je 
ook maatschappelijk aanzien en 
gezag en maak je re-integratie een 
maatschappelijk geaccepteerde 
investering. 

Het verhoogt dus het draagvlak voor 
dit stelsel van sociale zekerheid en 
de wijze waarop je mensen weer 
terug de maatschappij in geleidt. 
en dat is niet onbelangrijk, omdat 
ook dat stelsel nog wel eens ter 
 discussie staat. Zeker het hele stel-
sel van re-integratie-inspanningen 

mIcHel kANterS (l) 
eN erIc teN HulSeN
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is de afgelopen jaren enorm ter dis-
cussie gekomen; ‘heeft het allemaal 
wel zin’ vraagt men zich dan af. Wat 
mij opvalt is dat die discussie toch 
heel vaak voorbijgaat aan Herstel-
ling omdat Herstelling gezien wordt 
als een hele nuttige en waardevolle 
investering.

Je moet wel heel goed kijken waar 
het werkt, want het is zware inter-
ventie voor een kleine groep klan-
ten. Het is duur, dus je moet heel 
goed kijken wie het echt nodig 
heeft en wie niet. Dat is de les van 
het verleden; dat je ook lichtere 
instrumenten ontwikkelt voor men-
sen die je op hun eigen kracht en 
eigen verantwoordelijkheid aan-
spreekt. maar als het nodig is, dan 
werkt Herstelling heel goed. Het 
gaat ook om de vergelijking met 
andere instrumenten. kunnen we 
aantonen, dat het nodig is? kan het 
niet op een goedkopere manier, en 
als je het doet, kun je dan aantonen 
dat het effectief is. 

er is in Nederland weinig onder-
zoek gedaan, maar mckinsey (een 
groot management-adviesbureau, 
red.), die ook in de gemeente actief 
is, heeft in Duitsland onderzoek 
gedaan, dat aantoont dat het helpt, 
maar alleen als je het toepast op 
heel specifieke groepen. Dus als je 
het generiek inzet, dan helpt het 
niet. Sommige mensen kunnen het 
op eigen kracht en als je die eerst in 
een traject zet, dan duurt het alleen 
maar langer en het kost de overheid 

geld. Nogmaals, dat is hier niet aan 
de orde. 

Ik denk dat we nu heel goed in 
de peiling hebben wat de doel-
groep van Herstelling is en dat we 
ook zien dat het werkt. Dat moet 
je behouden, koesteren en uitbou-
wen. De mensen waarvoor het werkt 
vormen een subdoelgroep van trede 
drie. binnen trede drie zijn er heel 
veel mensen die rechtstreeks kun-
nen re-integreren bij een werk gever 
op een participatieplaats. Die dus 
met behoud van een uitkering kun-
nen werken, op die manier weer 
terug kunnen komen in arbeids-
proces en op eigen kracht een baan 
kunnen verwerven. Waar dat kan, 
doen we dat. Want, a) je zit dan 
heel bij de cultuur van werk en b) 
het kost de overheid alleen maar 
de uitkering en niet nog eens extra 
 re-integratiekosten. maar kan dat 
niet, omdat mensen de discipline 
ontberen en de werknemersvaardig-
heden ontberen om zich ook in een 
participatieplaats te handhaven, 
dan zetten we Herstelling en Werk 
& uitvoering in. Het zijn duurdere 
instrumenten, maar voor deze men-
sen wel heel werkzaam.

Kanters: Het zijn duurdere instru-
menten, dat klopt. maar het aar-
dige van de Herstelling-aanpak is 
natuurlijk, dat het mes aan meer-
dere kanten snijdt; er wordt ook 
echt wat opgebouwd. Die forten 
zouden nooit opgeknapt zijn als 
Herstelling er niet was geweest. 

ten hulsen: dat is waar. 

Kanters: Want dan zou niemand 
het geld er voor over hebben gehad. 
We zien hetzelfde in het (Amster-
damse, red.) bos. een aantal men-
sen doet in het bos vaardigheden op 
en levert tegelijkertijd een nuttige 
bijdrage: het bos ligt er nu mooier 
bij en dat is zichtbaar voor de zeven 
miljoen bezoekers per jaar die in 
het bos komen. De gemeenschap 
krijgt dus voor die uitkering, zo zou 
je het ook kunnen formuleren, ook 
daadwerkelijk wat terug. 

ten hulsen: en dat verhoogt het 
maatschappelijk draagvlak.

SS Ik denk dat we nu heel goed in de peiling hebben wat 
de doelgroep van Herstelling is en dat we ook zien dat het 
werkt. Dat moet je behouden, koesteren en uitbouwen.

prAktIJkceNtrum, AfDelINg tImmereN: bruggeN Voor  
Het HuIS te NuWeNDoorN
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werKbeDriJF herStelling
De reintegratiemiddelen worden alleen nog ingezet 
voor mensen, bij wie de afstand tot de arbeidsmarkt 
nog niet té groot is. Dat wil zeggen, dat bij de doel
groep die in aanmerking komt voor een reintegratie
traject de ‘component werk’ dominant is. Op het 
moment dat de ‘in de persoon gelegen psychosociale 
factoren’ dominant zijn, worden er andere keuzes 
gemaakt. Er is ook voor gekozen om de reintegratie
activiteiten publiek uit te voeren. Contracten met 
commerciële partijen worden niet verlengd en daar 
waar nodig afgebouwd. Om publieke reintegratie 
goed te kunnen uitvoeren is het reintegratiebedrijf 
Amsterdam (RBA) opgericht. Het RBA is een nauw 
samenwerkingsverband tussen Pantar, DWIWerk & 
Uitvoering en Werkbedrijf Herstelling. Herstelling is 
binnen het RBA gespecialiseerd in de begeleiding van 
de ingewikkelde doelgroep. Haar kennis ligt vooral 
op het gebeid van het aanleren van het juiste gedrag 
en houding, oftewel werknemersvaardigheden. Uit 
het antecedentenoverzicht blijkt dat ruim 70% van 
de deelnemers voorkomt in de politieregisters. Dit 
wil overigens niet zeggen dat we hier dan praten 
over  criminelen. Vaak komen ze in de registers voor 
vanwege overlast. 

Een andere grote verandering is dat de reintegratie
consulenten nu het volledige klantmanagement voor 
Forten, Horeca en Facilitair uitvoeren. Dit was een 
grote omschakeling, omdat elke handeling die vanuit 
die verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, getoetst 

dient te worden aan de WWB. Dit vergt veel extra 
administratieve handelingen.

Ook voor de deelnemers is er veel veranderd. De 
regels en sanctiemaatregelen die de nieuwe werk
wijze biedt, kunnen voor het individu behoorlijk 
ingrijpend zijn. Zo kon het betekenen dat, als je 
niet reageerde op een oproep voor een voorlichting, 
de uitkering werd opgeschort of een korting werd 
opgelegd. Het zal niemand verbazen dat die werk
wijze regelmatig leidde tot pittige confrontaties met 
 potentiële deelnemers. 

Tijdens al deze veranderingen, en de daarbij 
 behorende training en opleiding, ging het werk 
gewoon door; de winkel bleef tijdens de verbouwing 
open. Ondanks de tijd en energieverslindende ver
anderingen zijn we er, door grote inzet, toch weer in 
geslaagd om een groot aantal deelnemers het traject 
succesvol te laten afronden. 

 
herStelling Forten
 
introDuctie-unit > We hebben in 2011 in het tra  
jectaanbod een onderscheid gemaakt tussen Dienst  
verlening en Nijverheid. De dienstverleningstrajec
ten bestaan uit Horeca en Facilitair. Herstelling 
Forten vult de nijverheidstrajecten in. Om het voor 
onszelf gemakkelijk te maken, hebben wij het over 
‘de witte jassen’ en ‘de blauwe kielen’. Vanaf de 

2011 is een spannend jaar geweest. we zijn geconfronteerd met veel veranderingen, die met 
name te maken hadden met de aanpassingen in de wet werk en bijstand (wwb). er zijn 
politiek een aantal duidelijke keuzes gemaakt, waaronder een heroverweging van de inzet 
van de steeds beperktere overheidsmiddelen. toch zijn de resultaten overeind gebleven.

De reSultaten

werkbedrijf herstelling: resultaten in 2011

reSultaten 2011 Zeehoeve Forten Schoolfort horeca Facilitair totaal

Stand 1/1/2011 58 68 21 31 17 195

In dienst / instroom 207 175 47 75 58 562

uit dienst / uitstroom 226 121 58 52 40 497

Stand 31/12/2011 39 122 10 54 35 260

inStroom (StanD 1/1/2011 + inStroom 2011)
omdat de functie van klantmanager (behalve via de jongerenloket-
ten v.w.b. de Zeehoeve) is geïntegreerd in die van de consulent, 
vervallen de aanmeldingen per Werkplein

265 243 68 106 75 757

uitStroom
regulier werk 0 48 0 19 15 82

uitkering beëindigd 0 44 0 13 7 64

trede 4 0 1 0 0 2 3

pantar 0 1 0 1 1 3

overig 226 27 58 19 15 345

totaal uitstroom 226 121 58 52 40 497
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tweede helft van 2011 werd de kennis en expertise 
van de introductieunit ook ingezet voor alle andere 
nijverheidstrajecten op het praktijkleercentrum 
(PLC) op de Laarderhoogtweg. Naast Stichting Her
stelling bieden ook het Havencollege (logistiek) en 
het Amsterdamse Bos (groen) nijverheidstrajecten 
aan. 
De onderzoeksweek, zoals Stichting Herstelling die 
uitvoert, wordt gezien als een losstaand product en 
als zodanig meegenomen in de cijfers. In die week 
onderzoeken we door middel van een gedegen 
programma, bestaande uit zowel praktijkopdracht
jes als intensieve gesprekken, wat de afstand tot de 
arbeidsmarkt is, en of deze belemmeringen binnen de 
gestelde tijd zijn op te heffen. 
Uiteindelijk hebben 347 deelnemers deelgenomen 
aan de onderzoeksweek. Van de deelnemers die zijn 
gestart, zijn er uiteindelijk maar 166 doorgestroomd 
naar Stichting Herstelling. In totaal stroomden 106 
deelnemers vanuit de onderzoeksweek door.
Het is opvallend dat 20 deelnemers meedeelden dat  
ze een reguliere baan hadden gevonden. Er zijn ook  
33 uitkeringen beëindigd. (N.B. Omdat deze men
sen nog in de onderzoeksfase verkeerden en niet 
daadwerkelijk op een traject zijn gestart, kunnen 
we deze cijfers niet in de resultaten meerekenen. Zij 
komen in de officiële cijfers op bladzijde 19 dus niet 
voor). We kunnen niet met zekerheid zeggen of deze 
uitstroom daadwerkelijk ‘duurzaam’ is. De tijd zal 
het leren. Ook stroomden deelnemers naar Pantar, 
dat deel nemers onderzoekt op een SWindicatie. 
Deelnemers bij wie we twijfelden aan de juistheid 
van een reintegratietraject, verwezen we door naar 
de Zeehoeve voor een uitgebreide diagnose. 

werKunitS > Er zijn in het verslagjaar in totaal min
der deelnemers geplaatst bij Stichting Herstelling dan 
in 2010. In totaal zijn 262 deelnemers actief geweest. 
69 van hen waren al geplaatst in 2010. De gemiddelde 
trajectduur bedroeg 6,2 maanden. De gemiddelde 
leeftijd was 27,1 jaar.
27 Deelnemers zijn ingestroomd via onze netwerk
partners zoals SSP en SPG. 
Het is duidelijk te merken, dat het meer tijd kost om 
extrinsieke motivatie om te buigen naar intrinsieke. 
Omdat, binnen de nieuwe werkwijze, de vrije keuze 
van de deelnemers in sterke mate is beperkt – niet 
komen heeft behoorlijke consequenties voor de 
uitkering – kost het ombuigen van ‘het moeten’ naar 
‘het willen’ steeds meer energie. Als de  deelnemers 
eenmaal zijn gestart, zie je dat ze een uitweg 
 zoeken in ziekmelding of ongeoorloofd verzuim. 
Als ant woord hierop hebben we een werkmeester 

gedeelte lijk vrijgemaakt voor dagelijkse huisbezoe
ken. Hij legt er per dag gemiddeld 10 af. Dit beleid 
wordt inmiddels ook door de andere partijen binnen 
het PLC overgenomen.

uitStroomunit > Ondanks de recessie zijn we toch 
in staat gebleken om 77 deelnemers, ruim 63%, uit te 
plaatsen naar een werkgever, een opleiding (48 regu
lier werk, 27 naar opleiding) of een beter aansluitend 
traject (2 deelnemers naar sociale werkvoorziening 
Pantar). Qua aantal is dit lager dan in 2010. Dit is 
te verklaren doordat er in 2009 een extreem hoge 
instroom was. Het resultaat van hoge instroom is 
logischerwijs pas na de doorloop van het traject te 
meten. Er zijn gedurende het traject ook 44 uitke
ringen beëindigd, ruim 36% . Deze deelnemers doen 
zowel geen beroep meer op de uitkering als op een 
trajectaanbod. Het merendeel van deze deelnemers 
vertelde zelf een bron van inkomsten te hebben 
gevonden.
In 2011 hebben we weer een aantal nieuwe, duurzame 
contacten gelegd met zowel bedrijven uit het MKB als 
landelijke opererende bedrijven. Deze ondernemers 
gaven duidelijk aan, dat zij heel graag met Stichting 

prAktIJkceNtrum, HorecA fAcIlItAIr: ook plANteN VerZorgeN Hoort erbIJ
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Herstelling willen werken omdat zij behoefte hebben 
aan medewerkers, die gemotiveerd zijn en bewust 
voor een bepaalde sector kiezen. Zij gaven aan deze 
mensen bij Stichting Herstelling te kunnen vinden. 
De percentages geven duidelijk aan, dat we goed in 
staat zijn deelnemers voor te bereiden op de arbeids
markt. Als de arbeidsmarkt een stap te ver blijkt, zor
gen we ervoor dat ze zich kunnen handhaven binnen 
een andere voorziening. We hopen dat als de nieuwe 
werkwijze in 2012 volledig is geïmplementeerd, we 
grotere aantallen deelnemers mogen verwachten. 
Historische resultaten hebben inmiddels bewezen 
dat we met onze methodiek uitstekend in staat zijn 
een hoog percentage positieve uitstroom te reali
seren. 
 

horeca en Facilitair

inStroom > De populatie instromers bij  Herstelling 
Horeca en Facilitair heeft nog steeds veel  problemen; 

sinds de strengere uitkeringsregels van DWI mis
schien zelfs wel meer. Heel veel instromers  hebben 
serieuze schuldenproblemen en veel (vooral natuur
lijk de vrouwen) zijn alleenstaand ouder. “Het lijkt 
wel of ze steeds jonger worden,” zegt team manager 
Helena Hehanussa. “Ze zitten echt vast aan hun 
kinderen. Omdat de kinderopvang lastiger wordt, 
wordt het voor hen ook steeds moeilijker om door 
te gaan en een toekomst op te bouwen.” Een ander 
veel voorkomend probleem is het irreële zelfbeeld. 
Helena: “Als je vroeger ooit eens een paar maanden 
in de horeca gewerkt hebt, word je niet zomaar kok. 
Daar heb je kennis, talent, doorzettings vermogen en 
zelfdiscipline voor nodig. Dat is een echt ambacht.” 
Als je al lang gewend bent om te doen wat je zelf wilt, 
dan is moeilijk als je ineens ‘gekaderd’ wordt. Je mag 
dan niet zomaar een dagje thuis blijven. Helena: “Na 
maandag komt al heel veel jaren dinsdag. Dan moet je 
gewoon komen werken. Dinsdag is geen weekend.” 
Dezelfde houding heeft Helena bij ziekte. “Als men
sen zich ziek melden, blijven we doorvragen tot we 
weten wat er echt aan scheelt. Ziekte is geen keuze; 
verzuim is een keuze.” Om hun problemen boven 
tafel te krijgen en hen te helpen, houden werkmees
ter Jeroen Kleinmann en consulent Anneke Bouman 
wekelijks een kring gesprek. Dat werkt goed, maar 
sommige problemen zijn gewoon onoplosbaar.
“Ik ben heel blij dat we met Facilitair zijn begonnen,” 
zegt Helena. “Daarin komen veel deelnemers beter 
tot hun recht. We doen het werk in de magazijnen, 
wassen en verstellen de kleding, doen de schoon
maak en brengen de koffie en thee rond. We onder
steunen het reilen en zeilen van het hele gebouw op 
de Laarderhoogtweg. Dat is belangrijk en nog steeds 
veel gevraagd werk, waarin deelnemers kunnen 
uitstromen. ”

uitStroom > Ondanks de nieuwe werkwijze 
hebben Horeca en Facilitair veel mensen kunnen 
uitplaatsen. De focus is bij ons ook duidelijk op 
de uitstroom. De deelnemers komen terecht in de 
schoonmaak, in de catering bij bijvoorbeeld Sodexo, 
of als keukenassistent, maar ook bij TNT en bij het 
Aristo zalencomplex, op stations en een brede waaier 
aan andere functies. Daarnaast zijn er in 2011 ook 
drie teruggegaan naar school: naar het ROC ASA 

SS Na maandag komt al heel veel jaren 
dinsdag. Dan moet je gewoon komen 
werken. Dinsdag is geen weekend.

instroom werkunits

aantal %

69 26% Stand 01-01-2011 

166 63% Instroom via introductie unit

27 10% Instroom via netwerkpartners SSp Spg

262 100%  

aanmeldingen vanaf januari 2011

aantal % resultaat

347 92% gestart met introductie, aangemeld vanuit de 
 werkpleinen

27 7% gestart in werkunit zonder introductie. Aange-
meld via samenwerkingspartners SSp en Spg voor 
 voorschakeling bbl

3 1% Zijn nog bezig met het introductieprogramma op 
31-12-2010

377 100% aangemeld

resultaten introductie-unit

aantal % resultaat

75 22% De deelnemers zijn voor een uitgebreidere diagnose 
aangemeld bij de Zeehoeve of doorgestroomd naar een 
van de andere trajecten binnen HWu (Amsterdamse 
bos, Havencollege etc.)

166 48% De deelnemers zijn doorgestroomd naar een van de 
Herstelling werkunits

20 6% De deelnemers hebben tijdens het verblijf in de-
introductieweek zelf een baan gevonden

33 10% De deelnemers hebben de uitkering opgezegd of de 
uitkering is van rechtswege beëindigd

5 1% er zijn vijf deelnemers aangemeld bij de sociale werk-
voorziening. Dit waren potentiële SW-kandidaten

48 14% De uitstroomreden van deze deelnemers kan zeer 
divers zijn. Het merendeel van de deelnemers bleek 
echter dusdanig veel problemen te hebben, dat die 
niet tot de zogenoemde trede3-doelgroep behoorde. 
trede3 wil zeggen, dat ze binnen zes tot negen maan-
den in staat zijn uit te stromen naar werk of  
een opleiding

347 100%  

uitstroom werkunits

aantal %

262 100% geplaatste deelnemers

121 46% uitstroom
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en mbo Juridisch. Ook heeft een aantal mensen uit 
eigen beweging de uitkering beëindigd. “Voor ons 
is dat een positief resultaat, omdat zij die blijkbaar 
niet echt nodig hadden,” zegt Helena. “We besparen 
de gemeente daarmee veel geld. Hopelijk hebben 
die mensen op eigen kracht een duurzame plek op 
de arbeidsmarkt gevonden.” Daarover zegt ze: “In 
de afgelopen vijf jaar hebben we ons bestaansrecht 
bewezen. We zijn echt goed geworden in reintegra
tie van een moeilijke doelgroep.”

SchoolFort

inStroom > De stand op 010111 was 21. In 2011 
stroomden 47 deelnemers in en vonden 54 traject
verlengingen plaats, wat het totaal aantal trajecten 
voor 2011 brengt op 122. De gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers was 16 jaar. Opvallend is vooral het 
feit, dat het gemiddelde reken en taalniveau zwaar 
onder de maat is. De schoolfortleerlingen zijn qua 
gedrag niet te meer hanteren in de klas en op school. 
Daarnaast zijn het notoire spijbelaars. Het blijkt dat 
binnen het onderwijs te weinig kennis bestaat over 
de oorzaken van dit gedrag. Onze ervaring is dat 
dit gedrag vaak wordt veroorzaakt door frustratie. 
Het onderwijs sluit niet aan bij de leerstijl van deze 
jongeren. Dit is het onderwijs niet te verwijten. 
Het zegt meer iets over hoe het is georganiseerd. 
Deze deelnemers zijn mensen die praktisch leren en 
vaak behoefte hebben aan een concrete,  masculiene 
leeromgeving. Ze kunnen niet omgaan met de 
abstractie van het reguliere onderwijs.

traJect > Schoolfort biedt de mogelijkheid de 
deelnemers in een prikkelarme omgeving de volle 
aandacht te geven. De basisbeginselen, zoals sociale 
vaardigheden, worden dagelijks indirect getraind: 
samen eten, samen omkleden, samen sporten, 
samen werken aan een opdracht en daar samen de 
verantwoordelijkheid voor nemen etc. Bij Schoolfort 
voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit die er 
toe doen: alles is echt. De werkmeesters en consu
lenten doen er alles aan om zo snel mogelijk een 
vertrouwensband op te bouwen. De werkmeester en 
consulenten zijn eerlijk en die eerlijkheid wordt ook 
verwacht van de deelnemers. De begeleiding is helder 
en duidelijk; goed is goed en fout is fout. De jongens 
worden dagelijks geconfronteerd met hun gedrag, 
zowel in positieve als negatieve zin. Onacceptabel 
gedrag wordt direct gecorrigeerd, maar zonder te 
(ver)oordelen. Iedereen krijgt de kans om van zijn 
fouten te leren. De reactie die dit traject bij velen 

oproept, is “hier leer ik tenminste iets.”  Deelnemers 
kunnen door de aandacht en tijd die ze gegund 
wordt, ontdekken wat hun zwakke en sterke kanten 
zijn. Er wordt niets beloofd en er worden geen valse 
verwachtingen gewekt. De deelnemers moeten er 
zelf achter komen. Dat werkt goed omdat ze dagelijks 
bezig zijn met allerlei opdrachten en werkzaam
heden, die hun zelfkennis vergroten. 
Deelnemers, die moeite hebben met theoretische 
opdrachten en daardoor op school slecht functione
ren, gaan door aangepaste praktijkopdrachten te 
maken de logica zien. Zij blijken dan goed in staat het 
verband te leggen tussen de concrete opdracht en de 
theorie. De deelnemers kregen in het verslagjaar de 
ruimte om hun schoolopdrachten bij Schoolfort uit 
te voeren, indien nodig met huiswerkbegeleiding. Op 
het schoolfort werkten we uit modules, die gericht 
waren op de beroepskeuze van de deelnemers. 
Aanvullend hierop kregen zij ondersteuning in Arbo
wet en regelgeving en konden zij het VCAdiploma 
behalen.

onDerSteunenDe activiteiten > De werklocaties 
voor Schoolfort zijn het kunstenaarsdorp Ruigoord 
en de Houtrakpolder. De werklocaties zijn zeer 
rustig gelegen en prikkelarm. Dit is een bewuste 
keuze. Gedurende het traject deden de deelnemers 
regelmatig aan sport & spel, in samenwerking met 
de werkmeesters sport van Stichting Herstelling. 
Zo nu en dan huurden we een externe partij in om 
bijvoorbeeld aan teambuilding te doen of Martial Arts 
te beoefenen. Op initiatief van de werkmeesters is 
contact gezocht met Sportvisserij NoordHolland. 
Deze organisatie zorgde voor vergunningen en 
sponsorde het materiaal. De deelnemers hebben in 
het verslagjaar regelmatig gevist. Dat vissen heeft 
ook een educatief karakter. De deelnemers komen in 
aanraking met de natuur en leren daarover. 

uitStroom > Positief 90% (terug naar school of door 
met leer/werktraject).  
Neutraal 5% (andere stageplek).  
Negatief 5% (gedrag, detentie).

2012 > Op basis van de behaalde resultaten en de 
hardnekkige problematiek rondom de vroegtijdige 
schooluitval heeft DMO besloten om in 2012 het 
Schoolfort uit te breiden tot 100 plekken. De naam 
verandert: Schoolfort wordt ‘School2Work ‘ (zie 
 hierover ook het interview met Marlies Otte).
Het is de bedoeling dat School2Work ‘eindonder
wijs’ gaat bieden, dat wil zeggen dat leerlingen, die 
niet meer terug kunnen naar school, bij Stichting 

SS Veel van hen hadden een irreëel zelfbeeld en/of psychische 
beperkingen. Die konden dus zeker niet (direct) op een  vakgericht 
disciplineringstraject gezet worden.
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Herstelling worden voorbereid op een diploma op 
minimaal AKAniveau. In de praktijk zal dit beteke
nen dat de deelnemers ook de theorieonderdelen bij 
Stichting Herstelling volgen. In 2011 zaten de leer
lingen drie dagen per week bij Stichting Herstelling 
en twee op de school van herkomst. We hadden het 
gevoel dat wat er in drie dagen was opgebouwd in de 
twee andere dagen weer teniet werd gedaan. De leer
lingen lieten zelf ook duidelijk blijken dat zij dit geen 
goede constructie vonden. Er was veel weerstand om 
weer naar de oude omgeving terug te gaan. 

Zeehoeve

Door de bezuinigingen, waaraan ook de Zeehoeve 
niet ontkwam, de oprichting van het reintegratie
bedrijf Amsterdam (RBA) en onze betrokkenheid 
bij de Top600, trad een verschuiving op in de ken
merken van de ‘populatie’. Daardoor is het werk van 
de staf in het verslagjaar weer veranderd. Door een 
grote inspanning is het in 2011 toch weer gelukt een 
grote groep deelnemers van een goede diagnose te 
voorzien. Hieronder behandelen we de belangrijkste 
resultaten. Een uitgebreid verslag vindt u op  
http://www.herstelling.nl/toeleiders/zeehoeve

inStroom > De belangrijkste verschuivingen traden 
op als gevolg van een grotere aandacht voor de 
onderkant van trede drie en zelfs twee, onder andere 
vanwege de oprichting van de RBA (zie inleiding 
Werkbedrijf). Ten eerste steeg de gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers in groepstrajecten van 21 naar 

24. In de individuele trajecten was dat zelfs 31. Het 
percentage deelnemers dat bij de ouders woonde 
nam daardoor logischerwijze af en er werden meer 
mensen toegeleid buiten de jongerenloketten om. 
De omgang met deze mensen (bejegening), waarvan 
een deel zelfs een hboopleiding op zak had, stelde 
daarom andere eisen. Tevens kwamen we deelnemers 
tegen zonder inkomensvoorziening. Zij hebben geen 
recht op een uitkering, maar wel op een leer/werk
traject. Daarmee vervalt geld als sturingsmiddel en 
moet de staf meer sturen op intrinsieke motivatie. 
Het Top600project was in 2011 een grote ‘afnemer’, 
hoewel de jongens niet altijd als zodanig gelabeld 
waren. Veel van hen hadden een irreëel zelfbeeld en/
of psychische beperkingen. Die konden dus zeker 
niet (direct) op een vakgericht disciplinerings traject 
gezet worden. Wel bleek dat de methodiek van 
de Zeehoeve deze doelgroep aanspreekt vanwege 
de aandacht voor de persoon, de bejegening en de 
ondersteuning. Gedurende het traject heeft 40% van 
de deelnemers contact gehad met zorgverlening, 
zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, 
huisarts en psychische hulp.
Voor de sportgerelateerde testen hebben we in het 
verslagjaar, na tien jaar Sportservice NoordHolland, 
gekozen voor de inzet van eigen ‘werkmeesters 
sport’. Dit was een strategische keuze en geen 
negatieve waardering van het werk van Sport
service, waarmee we naar volle tevredenheid hebben 
gewerkt.

uitStroom > ‘Afstemming’, dat wil zeggen het 
opleggen van sancties, eventueel in combinatie met 
beëindiging van de uitkering, nam toe. Daarmee is 
de Zeehoeve ook een vorm/middel van zogenoemde 
‘schadelastbeperking’ geworden. Dat geeft bij de staf 
gemengde gevoelens, omdat het beperken van onno
dige uitkeringen zeer positief is, maar wij toch vooral 
een middel zijn om duidelijkheid te krijgen over 
motivatie en inzetbaarheid van de mens. De grootste 
groep (32%) uitstromers konden we doorverwijzen 
naar werktrajecten van Stichting Herstelling en RBA. 
11% verwierf regulier werk en 16% kon doorstromen 
naar reguliere scholing. Het aandeel van de uitstroom 
naar werk steeg in het verslagjaar, mede als gevolg 
van de toenemende leeftijd. We zien dat het soms 
beter werkt om in een werksituatie met volwassenen 
te verkeren. 14% van de uitstromers was aangewezen 
op zorgtrajecten, zoals bij UWV, Wajong, Cordaan en 
psychiatrie. De overige 27% beëindigde de diagnose 
in verband met afstemming, sanctionering, eigen 
verzoek, terugverwijzing naar de klantmanager of 
omdat geen advies mogelijk bleek.

prAktIJkceNtrum, AfDelINg metAAl: WerkmeeSter ANDré V.D. 
WouDe SHoWt eeN VAN De lAmpeN Voor fort eDAm
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Fort eDam > De werkzaamheden op het fort liepen 
op hun eind. Na het opknappen van het binnenfort 
en het aanbrengen van een groot nieuw dak tot aan 
2010, legden de deelnemers de laatste hand aan schil
der en timmerwerk . De metaalafdeling zorgde voor 
vloerluiken in de waterkelders, een uitkijkplatform 
inclusief trap en vier grote buitenlampen inclusief 
ophangbeugels. Nu rest nog wat straat en schilder
werk.

Fort nieuwerSluiS (nieuwe hollanDSe water-
linie) > De straatploegen hebben een lang klinker
pad aangelegd vanaf de openbare weg, langs een 
remise, tot aan het fort. Met 700 m² straatwerk was 
dit een grote klus. De gebruikte klinkers zijn door 
opdrachtgever Natuurmonumenten zelf uitgezocht. 
De afdeling installatietechniek maakte zinken kappen 
voor de schoorstenen op het dak.

Fort St. aagtenDiJK > De dakdekploegen  hebben 
hier het dak waterdicht gemaakt door stroken bitu
men over de naden aan te brengen. Aan de frontzijde 
zijn de uitzichtkoepel en de verblijven waterdicht 
gemaakt met EPDM. Over het geheel is de hemel
waterafvoer gecontroleerd en waar nodig verbeterd. 
Daarna is de zandlaag weer teruggebracht. Het schil
derwerk is van de hand van de ploeg van werkmees
ter Frans Harkema. De Stichting Popfort verhuurt er 
ruimtes aan bands. 

Fort abcouDe > Op dit fort werkt Herstelling door
lopend. In het verslagjaar is de zinken dakrand aan de 
keelzijde afgemaakt. De afdekplaten op de schoorste
nen waren gebarsten doordat er ijzer in was verwerkt. 
Daarom hebben de deelnemers nieuwe platen gestort 
op de Laarderhoogtweg. Hier bovenop kwamen 
nieuwe stalen schoorstenen met zinken kappen. Die 
zijn zo gemaakt dat de regen niet, maar vleermuizen 
wél naar binnen kunnen. Vóór de winter zijn de 
verzinkte kappen nog voorzien van een laagje zwarte 
verf. Zo kan het weer jaren mee. Het hang en sluit
werk van de raam en deurluiken aan de keelzijde 
hebben we losgebrand, gericht, waar nodig hersteld 
en soms geheel gerestaureerd. Een commerciële aan
nemer vervangt nu de neuten, waarin het hang en 
sluitwerk past. In 2011 verrichtte een ploeg tevens 
regulier schilderwerk.

Fort waver amStel > Fort Waver Amstel was in 
het verslagjaar nieuw op onze lijst van werklocaties. 

Het eigendom van Natuurmonumenten ligt in de 
noordwestelijke hoek van de polder GrootMijdrecht, 
waar de Oude Waver en de Amstel samenvloeien. 
Werkmeesters Baas en Kranenburg pakten hier het 
grote dak aan en allerhande klussen die daar uit voort
komen. De oude dakbedekking gaat er niet af, maar 
we leggen er EPDM overheen. Dat is een blijvend 
elastische rubberlaag. Die wordt niet meer gebrand, 
maar gelijmd en geföhnd. Omdat het echt waterdicht 
is en tientallen jaren gegarandeerd goed blijft, wordt 
het ook veel voor ‘groene’ daken gebruikt. Voor ons 
is dat dus een ideaal materiaal. De metaalafdeling 
maakte in 2011 al afwateringsroosters in het dak. 

Fort uitermeer > Om maar met het slechte nieuws 
te beginnen, aan de sluis kunnen we helaas niet meer 
werken. Het werk blijkt te hoog gegrepen voor het 
huidige niveau deelnemers. Het is belangrijk ook 
te weten wat je niét kunt. Doorgaan met prutsen is 
beneden onze standaard. 
Een groot deel van het andere werk op het  fortterrein 
is groenwerk: uitdunnen van opschot, knotten van 
wilgen en maaien van de paden (wandelpaden van 
gemeente en Provincie). Een van de munitiegebou
wen wordt gebruikt voor de diagnoseweek voor 
nieuwe deelnemers. Het fort biedt daarvoor een 
ideale plek; heerlijk rustig, prikkelarm en ver weg  
van de stad. 

De Zeehoeve > De hooimijt is bijna af. In het verslag
jaar is hij binnen praktisch helemaal geschilderd. De 
beheerder van de Zeehoeve, Anton Jansen, heeft er 
vóór zijn pensionering in dit verslagjaar nog veel aan 
gedaan. Het gepotdekselde, houten dak moet nog 
gekit en afgewerkt worden. Het groenwerk pakken de 
deelnemers van de Zeehoeve zelf aan. Onder leiding 
van mentor Ruud Hasselbach is een hindernisbaan 
naar militair voorbeeld aangelegd, en hij weet waar
over hij het heeft. In zijn veertien jaar als beroepson
derofficier heeft hij de harde werkelijkheid, inclusief 
uitzending, meegemaakt. Deze stormbaan dient 
echter meer om een goede indruk te krijgen van men
taliteit, talenten, angsten, arbobesef en vermogen 
tot samenwerken, dan om de conditie op te vijzelen. 

Fort KuDelStaart > Aan het eind van 2011 konden 
we weer starten met een permanente groep op dit 
Vafamilfort. Het bestaat uit voornamelijk groen
werk, nl. maaien en ‘houtopschot’ snoeien. De werk
zaamheden zitten in de planning bij werkmeester 

in het verslagjaar verzetten de deelnemers weer veel werk aan de forten van de Stelling 
van amsterdam en soms ook daarbuiten. voor het eerst verschenen in 2011 Fort waver 
amstel, de Zaanse Schans en het hembrugterrein op de lijst.

 uitgevoerDe werKZaamheDen
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Jos Bos, als terugkerend werk. Werkmeester Frans 
Harkema doet terugkerend schilderwerk.

Fort nigtevecht > Hét grote werk van de afgelopen 
en komende jaren is de volledige restauratie van de 
genieloods op het fort aan het Amsterdam Rijn
kanaal. De loods wordt in secties van ca. acht meter 
onder handen genomen, waar mogelijk gerestaureerd 
en waar nodig vervangen. Werkmeesters Jim Maste 
en Edwin Groeneveld waren het gehele jaar actief 
met de meer ervaren deelnemers. De geplande eind
datum ligt in 2013. De afdeling metaal maakte beugels 
ten behoeve van de regengoten. Uit zowel arbo als 
 productiviteitsoverwegingen is het dak voor een 
groot gedeelte overkapt. Het werk op het fort zelf en 
in het groen was minimaal.

muiDen > Na het leuningwerk en hekwerk voor 
 Muiden is Herstelling bezig met een drietal trappen 
voor het Muider Muizenfortmuseum. Die worden 
tegen het talud aangelegd zodat de bezoekers mak
kelijker en sneller door het museum kunnen komen. 
In het verleden heeft Stichting Herstelling hier veel 
werk gehad aan de aanleg van de loopgraven en een 
betonnen behuizing voor de spionkoepel.

hembrugterrein > In de laatste maanden van het 
verslagjaar kon op het Hembrugterrein een groen
ploeg aan de slag. Het eigendom van het Rijksvast
goed en Ontwikkelingsbedrijf is een strategisch 
gelegen voormalig defensieterrein van circa 48 hectare 
op de kruising van de Zaan en het Noordzee kanaal. 
Ooit was hier de munitiefabriek van Eurometaal 
gevestigd. Het terrein vormde het militaire hart van 
de Stelling van Amsterdam. Nu is er een ‘herbenut
tingsplan’ van kracht. In de toekomst gaat Herstelling 
ook aan het werk met onder andere een pomphuisje. 
Dit is een uitgelezen kans voor Zaanstad om ook deel
nemers uit eigen gemeente aan het werk te zetten.

werKen buiten De Stelling

ZaanSe SchanS > Op dit toeristische project in de 
gemeente Zaanstad zorgt een groenploeg voor regel
matig onderhoud.

Schoolfort
ruigoorD en houtraKpolDer > De klussen op het 
voormalig eiland Ruigoord en de Houtrakpolder val
len onder Stichting ‘Het Eiland’ van voorzitter Frans 
Rodenburg. Hij coördineert de werkzaamheden met 
werkmeester Will Lauwers van het Schoolfort. Op 

Ruigoord Zuid hebben de werkmeesters en leerlingen 
een geheel nieuwe loods neergezet, met een kantine, 
kleedruimte en twee afsluitbare containers voor 
materiaal en gereedschap. Ook begonnen ze in het 
verslagjaar aan het opknappen van een houten huisje 
op het terrein. Als het huisje klaar is, kan het worden 
gebruikt voor intakes, voorlichting en vergaderingen. 
Deelnemers kunnen er rustig hun huiswerk maken. 
Daarnaast hebben zij het normale onderhoud gedaan 
aan het groen op het gebied. In de omgeving van het 
gebied is een historische eendenkooi (17e eeuw) in 
kaart gebracht, waarvoor het Schoolfort de voorberei
dende werkzaamheden heeft gedaan. In 2012 zullen 
de deelnemers helpen met de restauratie.
In de Houtrakpolder is veel permanent onderhoud, 
onder andere aan wandelpaden en de boomgaard. 
De paden worden tweewekelijks gemaaid en in de 
boomgaard is altijd snoeiwerk en ander onderhoud 
te doen. Ook stratenmaken is een klus die de jongens 
aanpakken. Een mooie timmerklus was de grote pick
nicktafel die in de Houtrakpolder is geplaatst.  

SS Dit is een uitgelezen kans voor 
Zaanstad om ook deelnemers uit 
eigen gemeente aan het werk te 
zetten.

ScHoolfort, HoutrAkpolDer: lereN met Je HANDeN
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In het verslagjaar begonnen de ploegen aan een 
tweede tafel, in opdracht van de Haven van Amster
dam.

waternet > Het gehele jaar door maken de leer
lingen van Schoolfort nestkastjes, voedertafels 
en insectenhotels. Het hout daarvoor komt uit de 
Waterleidingduinen en wordt in het Amsterdamse 
Bos gezaagd met een speciale plankenzaag. Op 
Ruigoord vindt dan de uiteindelijke productie plaats. 
De eerste lading mochten we op 29 november in het 
bezoekers centrum in de Waterleidingduinen officieel 
aanbieden. De verkopen lopen zo goed, dat Waternet 
al een nieuwe bestelling plaatste. Het verdiende geld 
gaat naar een goed doel. Dit mes snijdt dus aan meer 
dan twee kanten.

metaalafdeling
De prael > Een van de mooie projecten van de 
metaalafdeling was het nieuwe hek voor brouwerij 
‘De Prael’, waarin haar druppellogo is verwerkt. 

Deze microbrouwerij is gevestigd aan de Suikerbak
kerssteeg in Amsterdam en wordt gerund door 
mensen met psychiatrische problemen. Werkmeester 
André van de Woude licht toe, dat het lastig was het 
werk te plannen in verband met het uiteenlopende 
niveau van de deelnemers. Nu is het hek klaar. Na het 
passend maken van het hang en sluitwerk, vanwege 
de schuine muren aan de ingang, volgde verzinken. 
Daarna wordt een poedercoating in de kleur(en) van 
de brouwerij aangebracht. In 2012 wordt het hek 
definitief geplaatst.

huiS te nuwenDoorn > In opdracht van de Provin
cie NoordHolland ontwierpen en maakten de deel
nemers twee bruggen voor de toegang tot de ruïne 
van de dwangburcht aan de Westfriese Zeedijk in de 
gemeente Harenkarspel. De afdeling metaal maakte 
stalen beugels voor de leuningen.

omval-Kolhorn > Dezelfde soort bruggen maakte  
Stichting Herstelling voor het project Omval 

prAktIJkceNtrum, HerStellINg fAcIlItAIr: oNDerHouD VAN kANtoormAcHINeS prAktIJkceNtrum, AfDelINg metAAl: lASSeN AAN De HekkeN VAN eeN SportceNtrum
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Kolhorn, een wandelroute in de buurt van Schagen. 
De wandelroute loopt bij het kanaal OmvalKolhorn, 
een ecologische verbindingsroute die de provincie 
NoordHolland in 2012 wil afronden. De timmer
afdeling maakte het houtwerk, de afdeling metaal 
zorgde voor de stalen beugels voor de leuningen.

cobra muSeum > Dit museum in Amstelveen is 
gespecialiseerd in werken van de beroemde kunste
naarsbeweging Cobra. Voor de museumwinkel annex 
café maakten werkmeester Eelman en zijn jongens 
gewone en halfhoge raamtafels. Op 8 december 
konden ze de raamtafels installeren. Een lekker kopje 
koffie als dank voor het zware werk maakte het een 
prettig klusje. 

De Key > 30 boodschappenliftjes (metaal en hout
werk) werden gerestaureerd voor gerenoveerde oude
renflats van woningcorporatie de Key in Geuzenveld. 
De installatie was een enorme klus, omdat alle lift 
 schachten krom bleken en her en der beschadigd. De 
mannen hebben de geleiderails allemaal opnieuw 
gericht.

weSterborK > Ook in 2011 hebben deelnemers op 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork onderhoud 
gepleegd en projecten opgezet. Zo hebben we een 

begin gemaakt met het in oorspronkelijke staat terug
brengen van de watervoorziening van het kamp. 
Hiervoor moesten de mannen de oorspronkelijke zui
veringreservoirs vrijmaken van gras en onkruid. De 
eerste reservoirs zijn inmiddels klaar. In het pomp huis 
zijn de ramen, deuren en kozijnen vervan gen. Voorts 
hebben de deelnemers een deur vervangen in een 
van de bunkers en groenwerk verricht (blad blazen, 
onkruid weghalen e.d.). De directie van het Herin
neringscentrum is enthousiast en wil graag meer 
groepen ontvangen. Daarover spreken we in 2012. 

overige metaalprojecten 
• 150 Muskusrattenvallen voor de Muskusratten

bestrijding van de provincie Noord Holland. 
• Hooiwagen en schapenhekjes maken (verplaats

bare omheininkjes) voor kinderboerderij Bijlmer
weide. Staalconstructie voor het afdak van een 
magazijn.

• Hekken restaureren voor hockeyvelden in het 
Amsterdamse Bos. Dit wordt in 2012 voortgezet.

• Staanders maken voor hekwerk op Fort Uitermeer. 
• 20 Banksteunen maken voor herinrichting van 

het schoolplein van de Nicolaas Maesschool in 
Amsterdam Zuid. 

• Hekken maken voor nieuwe ontvangstruimte in 
het Praktijkcentrum in Amsterdam Zuidoost.

prAktIJkceNtrum: bruggeN Voor HuIS te NuWeNDoorN eN omVAl-kolHorN
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SS Herstelling heeft al 
jaren ervaring met het 
sluiten van de keten. 
Dat is onze  toegevoegde 
waarde.

Jelte ZonDervan: top 600 een uitSteKenD initiatieF 
herstelling raakte in het verslagjaar via Dwi betrokken bij de top 600. herstelling’s 
 veiligheids functionaris, Jelte Zondervan, geeft uitleg.

De ‘top 600’ wordt gevormd door 
de meest criminele jongens (en 
hun families) van Amsterdam. 
Het zijn met naam en toenaam 
bekende veelplegers; draaideur-
criminelen die de stad enorme 
overlast bezorgen. Samen zijn die 
600 jongens 15.000 keer gearres-
teerd!! Dat kon zo niet langer. 
Jelte Zondervan was politieman 
en is tegenwoordig fulltime veilig-
heidsfunctionaris voor  Herstelling. 
Zijn voornaamste taak was en is 
het sluiten van de justitiële keten, 
zodat Herstelling precies weet 
wie er binnenkomt en welk plan 
daar het beste op past. Het top 
600-project is hem dan ook zeer 
welkom.

uitvoering
op last van de burgemeester wer-
ken sinds eind 2010 33  partijen 
samen om ‘de keten te  sluiten’. 
Voorbeelden van die partijen 
zijn openbaar ministerie, politie, 
reclassering, gg&gD, Dmo, DWI, 
Jeugdzorg etc. De samenwerking 
moet ervoor zorgen dat a) het 
net zich rond deze jongeren sluit, 
en b) ze tegelijkertijd een nieuw 
 perspectief wordt geboden op een 
toekomst zonder criminaliteit en 
overlast. Daarbij is nadrukkelijk 
de hele familie in beeld. De burge-
meester zegt het in zijn voorwoord 
op het rapport zo: “Stuk voor stuk 
worden ze met zorg aangepakt. ... 

Ná, en liefst al  tíjdens, hun straf 
moeten ze geholpen  worden een 
leven zonder criminaliteit te lei-
den .... en we  grijpen in om broer-
tjes en zusjes een betere kans 
te geven op een toekomst met 
diploma en werk.” Jelte  Zondervan 
legt uit: “eén voor één  worden ze 
besproken. een ‘weegploeg’ stelt 
een regiehouder vast, die een 
plan van aanpak moet maken. bij 
DWI hebben we besloten dat top 
600-klanten beginnen bij Herstel-
ling. Herstelling heeft al jaren 
ervaring met het sluiten van de 
keten. Dat is onze toegevoegde 
waarde. tegelijkertijd legt het ook 
extra druk op ons.” 

het werkt
Jelte noemt twee voorbeelden die 
laten zien, dat die gezamenlijke 
aanpak werkt. Het eerste voor-
beeld gaat over een jonge jongen, 
die zeer bedreven was in het tegen 
elkaar uitspelen van hulpverleners 
en ketenpartners. Hij was nergens 
te handhaven. Jelte: “Die heeft 
ruim vier weken bij Herstelling 
gezeten. Daarna schreef hij zich 
in voor een opleiding, waar het 
hem tot nu toe goed gaat. Door de 
zeer persoonlijke aanpak – iemand 
persoonlijk aanspreken met alle 
ketenpartners op de achterhand – 
werkt dat, omdat ze nu weten dat 
ontsnappen niet meer mogelijk 
is.” Dat ondervond ook het andere 

voorbeeld, een jongen “die tijdens 
de introductiebijeenkomst opeens 
vreselijke  kiespijn en koorts kreeg 
en direct naar huis moest.” Na 
een gesprek met de reclassering 
meldde hij zich opnieuw en dit-
maal bleef hij. overigens werkt het 
mede, beaamt ook Jelte, omdat bij 
Herstelling ook aan  voorwaarde 
b. voldaan wordt, nl. het perspec-
tief. of zoals team manager Henk 
 kerzaan het uitdrukt: “Als ze een-
maal goed binnen zijn  verandert 
onze rol, zonder naïef te zijn 
natuurlijk. Dan zijn we niet meer 
van de handhaving, dan zijn 
we van de kansen. Dat is ook 
 essentieel voor onze aanpak.”

boodschap uitdragen
regelmatig draagt Jelte de bood-
schap uit of praat ‘ketencollega’s’ 
bij tijdens een bezoek aan Herstel-
ling. Zo brachten netwerk- en 
interventieteams, diverse keten-
partners uit de openbare orde 
en veiligheidshoek, partners van 
de reclassering en leden van de 
tweede kamer ons een bezoek. 
Herstelling werkt ook samen met 
lector Dr. Hans Werdmölder van 
de Avans Hogeschool in het lecto-
raat Jeugd en Veiligheid. Hij heeft 
inmiddels een onderzoek gestart, 
waarvan we in 2012 de eerste resul-
taten verwachten.
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Onze deelnemers mogen fouten maken. Ze krijgen 
de kans het over te doen, en nog eens, … en, als het 
moet, nog eens. Maar je moet wel bereid zijn te leren 
van je eigen fouten, en die van anderen. Het verbe
teren van de veiligheids en arbeidsomstandigheden 
doen we daarom bij Stichting Herstelling gezamen
lijk. De deelnemer staat er niet alleen voor; ook de 
werkmeester, de consulent, de werkvoorbereider, de 
arbocoördinator, de managers en zelfs de directeur 
helpen daar in mee.”
Dit betekent dat:
• alle neuzen één kant op moeten staan,
• we bereid zijn om met elkaar de schouders er onder 

te zetten,
• we allemaal een eigen verantwoordelijkheid 

 hebben, 
• ... maar vooral, dat we moeten luisteren naar elkaar.

ongevallen
Met elkaar een draagvlak creëren om te komen tot 
een veilige en gezonde werkplek. Ook dit jaar is dat 
gelukkig weer gelukt. Er hebben twintig ‘ ongevallen’ 
plaatsgevonden. De Inspectie heeft daar wel een 
kritische opmerking over gemaakt, omdat zij vooral 
uitgaan van de aantallen en niet van de ernst van het 
‘ongeval’. Omdat wij altijd het goede voorbeeld pro
beren te geven zijn we heel streng in wat we melden 
(zoals een werkmeester, die bijna is gestruikeld). We 
willen de voorvallen daarom graag nuanceren, zonder 
ze te bagatelliseren. We realiseren ons namelijk maar 
al te goed dat een doorgesneden pees en een gebroken 
duim serieuze ongevallen zijn: 
• Géén van de deelnemers en werkmeesters heeft 

gelukkig onomkeerbare schade opgelopen.

• Van de twintig voorvallen hebben er slechts zeven 
tot verlet geleid. 

• Zevenmaal hebben we de Eerste Hulp bezocht; een 
keer een huisarts.

• Tweemaal betrof het alleen materiële schade.
• Zevenmaal was het probleem opgelost met koelen 

onder een koude kraan, oogspoelen of gewoon 
rust.

• Opvallend is dat De Zeehoeve, Horeca en Facilitair 
geen ongevallen hebben gemeld; een felicitatie 
waard. 

DeSKunDigheiDSbevorDering
Niet alleen op veiligheidsgebied, maar ook qua 
vakkennis blijven we in beweging. Zo hebben we 
inmiddels elf gediplomeerde ‘leermeesters’ in dienst. 
Maar kennis hebben is één; kennis overbrengen is 
wat anders. Al onze werkmeesters hebben gelukkig 
jarenlange ervaring met moeilijke doelgroepen. Dat 
dit de veiligheids en arbeidsomstandigheden ten 
goede komt, blijkt wel uit de resultaten. Bij Herstel
ling Forten hebben maar liefst 75 deelnemers hun 
basisVCA diploma gehaald; een veiligheidsdiploma 
dat verplicht is voor het werk op een bouwplaats.

beDriJFShulpverlening (bhv) > Bij het Werk
bedrijf Herstelling zijn alle direct leidinggevenden 
verplicht om de BHVcursus te volgen. Met trots 
kunnen we zeggen dat iedereen weer geslaagd is, 
inclusief de AED (Automatische Externe Defibril
lator).
interne opleiDing ‘proFeSSioneel begeleiDen’ 
> Alle werkmeesters hebben inmiddels de interne 
opleiding ‘professioneel begeleiden’ met positief 
resultaat  afgerond. Vanwege grote behoefte in de 
markt, overwegen we die cursus in 2012 ook extern 
aan te bieden.
vca-vol > Ook de tweede groep  werkmeesters 
heeft examen gedaan en is in 2011 geslaagd. 
VCAVOL staat voor ‘Veiligheid Gezondheid en 
Milieu Checklist Aannemers voor Leidinggeven
den’ en is bedoeld om mensen veiliger te laten 
 werken, en mede daardoor het aantal ongelukken 

arboverSlag
gerrit van oorD: nietS Doen iS JuiSt De grootSte Fout
‘als je niets doet, kun je ook geen fouten maken’ is een bekend gezegde. bij Stichting 
herstelling is echter niets minder waar. arbofunctionaris gerrit van oord: “want is het niet 
zo, dat júist niets doen de allergrootste fout is? 

SS Dit heeft mede te maken met 
het feit, dat onze deelnemers wei-
nig of geen werkervaring en/of 
risico-inzicht hebben.
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te verminderen. Van Oord: “Ons werk, zeker dat 
van Herstelling Forten, brengt een verhoogd risico 
op lichamelijk letsel met zich mee. Dit heeft mede 
te maken met het feit, dat onze deelnemers weinig 
of geen werkervaring en/of risicoinzicht hebben. 
Daarom willen wij hen zo goed mogelijk wapenen 
tegen deze risico’s.”      
Tijdens de opleiding VCAVOL leer je hoe je jouw 
werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren en 
hoe je medewerkers motiveert om veilig en verant
woord te werken. Met trots kunnen we melden dat 
alle leidinggevenden die de cursus hebben gevolgd, 
zijn geslaagd.

wetten, regelS en normen
Wetten, regels en normeringen worden steeds 
veranderd en aangescherpt. Daarvan moeten we 
op de hoogte blijven, maar dat is geen eenvoudige 
klus. De bestaande verscheidenheid van publicaties 
over wetten, normen en richtlijnen is groot en niet 
altijd geschikt voor praktisch gebruik in de bouw 
en industrie. Wij proberen de werkmeesters op de 
volgende manieren van de laatste ontwikkelingen 
op de hoogte te houden: 
• directe voorlichting en instructie tijdens perso

neelsbijeenkomsten;

• uitreiken van documentatie over veranderende 
wetgeving/normeringen (o.a. via de Abomafoon, 
dé Arbowijzer voor de bouw);

• uitreiken van documentatie over nieuwe materia
len/gereedschappen (bijvoorbeeld de loodvervan
gers, de Ecometseltroffel);

• de leidinggevenden die de cursus ‘steigerbouwer 
A’ hadden gevolgd, zijn op een bijspijkercursus 
(nieuwe richtlijnen steigers) geweest;

• het bezoeken van vakgerichte beurzen.

De zeven personen die in 2009 hun certificaat 
‘keuring arbeidsmiddelen’ hebben gehaald, kwijten 
zich goed van hun taak. Arbeidsmiddelen worden 
sneller ingeleverd dan in het verleden. Zelfs kleine 
gebreken worden ontdekt en verholpen, en volgens 
de procedure aan en afgemeld.

Natuurlijk ben je er niet met alleen maar goed plan
nen en goed gereedschap. Je blijft voor een groot 
gedeelte afhankelijk van je mensen. Pakken zij het 
op, zijn ze bereid om het beleid dat in overleg met 
hen is vastgesteld, ook zo uit te voeren? Vandaar 
ons motto: “Kennis is één, maar wat doen we 
ermee”.

geSlAAgDeN Voor De curSuS ‘profeSSIoNeel begeleIDeN’
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herStelling en werKgeverS

Wij hebben deze opdracht vanaf het begin verwoord 
als “begeleiden naar een opleiding, baan of een 
combinatie daarvan”. Dat we dat heel serieus nemen 
blijkt wel uit het volgende. Stichting Herstelling:
• werkt onder andere als voorschakelstation samen 

met een reeks kennis en brancheorganisaties, 
zoals SSP, SGP, Tectum en LSVB;

• beschikt over een functionaris die zorgt voor bege
leiding van deelnemers naar een baan: Simon Rits. 
Hij kent de kandidaten én de markt;

• zoekt een kandidaat die past bij het bedrijf en de 
werkgever;

• levert een kandidaat die bekend is met productie 
en, indien nodig, over een VCAdiploma beschikt;

• begeleidt de kandidaat tijdens een stage van drie 
maanden én het eerste arbeidscontract (zes maan
den of een jaar);

• zorgt er dus voor dat de werkgever zo weinig 
mogelijk risico loopt.

Volgens dit recept heeft Simon Rits in de afgelopen 
zes jaar ‘ergens tussen de 300 en 400 (voorname
lijk) jongens’ aan een baan geholpen. De rest van de 

positief uitgestroomde deelnemers vond op eigen 
kracht een plek in de maatschappij.

brancheS
De belangrijkste sectoren waarin kandidaten terecht
komen zijn natuurlijk die waarin Stichting Herstel
ling werkzaam is: Bouw, Infra, Horeca,  Facili tair, 
Logistiek en Groen. Maar Stichting Herstelling levert 
arbeidskrachten voor een heel breed scala aan beroe
pen. Simon: “van kappers tot schoonmakers en van 
horecapersoneel tot lenzenslijpers bij een opticien” 
(zie ook de interviews bij dit hoofdstuk). Het belang
rijkste is, horen we vaak van werkgevers, dat de 
mensen beschikken over werknemersvaardigheden 
en de juiste instelling. 
 
Zoals ook tijdens het congres op 20 januari 2011 weer 
duidelijk werd, zijn werkgevers graag bereid de kan
didaten de specifieke vakkennis bij te brengen als de 
mensen maar van aanpakken weten, initiatief nemen 
en goed communiceren. Simon: “Wij luisteren heel 
goed naar de vraag en proberen daar iemand bij te 
zoeken die echt past. We kijken daarbij zowel naar de 
aangeleerde als de aangeboren vaardigheden. Onlangs 
heb ik bijvoorbeeld iemand uit een dakdekploeg 
kunnen plaatsen bij een wegenbouwbedrijf. Die doet 
het daar prima.”

eigenSchappen van een goeD werKnemer
Die eigenschappen kun je ook omschrijven als ‘werk
nemersvaardigheden’: op tijd komen, de handen uit 
de mouwen willen steken, leiding accepteren en in 
teamverband kunnen werken. Daarnaast moet hij of 
zij gemotiveerd zijn, wat tot uiting komt in het besef 
dat hij of zij een kans krijgt en die met beide handen 
aangrijpt. Ook is het essentieel dat de eventuele 
privéproblemen geregeld zijn: geen verslavings, 
schulden of psychische problemen die afleiden van 
het werk. Als die zaken geregeld zijn, zijn de grootste 
horden genomen. Meestal zijn de kandidaten ook 
voorgeschakeld voor BBL2 en hebben ze een VCA
diploma als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld in de 
bouw. “We zijn in de afgelopen jaren goed geworden 
in het leveren van de juiste kandidaten”, zegt Simon. 

het ultieme doel van elk re-integratie bedrijf is haar deelnemers voor te bereiden op een 
productieve plaats in de maatschappij, en werk is het beste re-integratiemiddel. Stichting 
herstelling gaat voor het bereiken van haar doelen een paar stappen verder dan de meeste.

SImoN rItS (r) eN WerkgeVer florIS VAN olDeNmArk
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“Soms bellen werkgevers tegenwoordig zelfs eerst 
met mij, voordat ze een advertentie zetten.”

onDerSteuning voor De werKgever
Maar met een werknemer die bij het bedrijf past, ben 
je er als werkgever natuurlijk nog niet. Dan begint 
het pas. Stichting Herstelling ondersteunt ook bij de 
begeleiding en zelfs na de stage. Bij ons geen ‘garantie 
tot de deur’. Sommige zaken komen namelijk pas 
na verloop van tijd boven water. Daarom is er ook 
begeleiding na de stage. Zo kwam er zelfs bij iemand 
na twee jaar opeens nog een restschuld van een hypo
theek naar boven, die leidde tot loonbeslag. Daar zit je 
als werkgever natuurlijk helemaal niet op te wachten, 
en de problemen leken de veerkracht van de werk
nemer te boven te gaan. Snel ingrijpen van Simon 
Rits en een regeling met de autoriteiten stelden 
gelukkig het dienstverband veilig. Dat is onze defini
tie van nazorg. Ook bij de aanvraag van (loonkosten)
subsidies en, indien nodig, erkenning als leerbedrijf 
staat Stichting Herstelling klaar.

Stage 
Als de werkgever een kandidaat heeft geselecteerd 
voor een stage, komt hij of zij kennismaken. De 
ondernemer beslist in dat gesprek of er een ‘klik’ 
is. Zo ja, dan gaat de kandidaat drie maanden lang, 
vier dagen per week aan de slag. De vijfde dag is 
gereserveerd voor noodzakelijk overleg,  begeleiding, 
doktersbezoek e.d. Na een maand volgt een beoor
delingsgesprek, een cruciaal moment in het proces. 
Nu beslist de werkgever namelijk of de kandi daat 
geschikt is voor de functie waarvoor hij wordt 
opgeleid of die hij vervult. Bij gebleken geschiktheid 
biedt de werkgever een (tijdelijk) contract aan, als de 
kandidaat goed blijft functioneren. Zo niet, dan is de 
stage direct beëindigd. Op één van beider verzoek is 
ook begeleiding na de stage mogelijk. De voordelen 
van zo’n stage voor de werkgever zijn daarnaast:
• geen loonkosten;
• geen arbeidsovereenkomst;
• geen kosten bij ziekte. De kandidaat is verzekerd;

Nirwan is een 39-jarige Nederlander van Hindoe-
staans-Surinaamse herkomst. garagehouder  floris 
van oldenmark, van het texaco-station aan de 
Anthony fokkerweg in Amsterdam, zocht een all-
round kracht wegens zwangerschapsverlof. Simon 
bracht de twee bij elkaar. Nirwan’s eerdere  ervaring 
met tankstations en auto’s bleek uitstekend te pas-
sen. Na vier weken stage doet hij zelfstandig de 
nachtdienst van het station, van 22.30 uur tot 
06.30 uur. 

floris: “Het gaat hartstikke goed. In de shop is het 
een gouwe. Hij gaat uitstekend met de klanten om 
en als het nodig is heeft hij ook technisch inzicht.” 
Vooral de één-op-één-begeleiding is volgens de 
 garagehouder een sterk punt. “Als er wat is, dan 
kan ik Simon altijd bellen.” Nirwan heeft inmiddels 
een jaarcontract.

nirwan

Abdel werkt sinds eind 2011 bij Hansa Services, een 
producent van randapparatuur voor tank stations en 
‘carwash’-bedrijven. Hij bouwt de kasten af, die bij-
voorbeeld lucht en co2 leveren op tankstations. Als 
wij hem spreken, loopt Abdel pas zes weken stage bij 
Hansa. maar zijn baas maakt al een beetje toekomst-
plannen. omdat Abdel goed werkt en zijn rijbewijs 
heeft, gaat hij misschien binnenkort de meer dan 
500 kasten die er door heel Nederland staan, repa-
reren. “Abdel werkt  netjes en creatief”, zegt bas van 
oldenmark, Abdel’s baas. De begeleiding en directe 
communicatie met Simon rits vindt hij een plus. 
“Het feit dat ik de tijd kreeg aan Abdel te wennen 
is een sterk punt van Herstelling. en de stage is ook 
een probaat middel tegen eventuele vooroordelen.” 

Abdel is inderdaad tegenwoordig met zijn auto door 
heel Nederland te vinden. Die baan is van hem.

abDel
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• voldoende tijd om te kijken of de kandidaat echt 
geschikt is;

• de mogelijkheid van bijscholing als de kansen op 
de arbeidsmarkt daarmee echt worden vergroot;

• Dat hij, kortom, geen werkgeversrisico’s loopt.

Wat verwacht Stichting Herstelling van de werk
gever? Wij laten door deze constructie zien dat we 
serieus ‘werk maken’ van het werk van onze kandida
ten.  Tegelijkertijd behartigen wij de belangen van de 
ondernemers. In ruil daarvoor vragen wij slechts drie 
dingen:
• ten eerste en belangrijkste, dat de werkgever de 

kandidaat een faire kans geeft te laten zien wat  
hij/zij kan;

• ten tweede, dat de kandidaat duidelijkheid krijgt 
over wat er van hem/haar wordt verlangd;

• en ten derde, dat zowel de kandidaat als de collega’s 
goed worden voorbereid en de collega’s worden 
betrokken bij de begeleiding.

Simon: “Mensen moeten de ruimte krijgen om 
te laten zien wat ze kunnen. Dat is gedeeltelijk 
afhankelijk van het soort werk en de cultuur van het 
bedrijf. Een van mijn kandidaten werkt bij een grote 
stratemaker. Hij bedient een robot die een specifiek 
patroon stenen moet leggen. Daar heb je weinig 
ruimte. Dat moet heel precies. Bij ander soort werk 
heb je veel vrijheid om je taak in te vullen.”

aDil en cliFton

Adil kwam uit marokko toen hij vier was, met zijn 
moeder en zijn zusje. “Vroeger haalde ik veel katten-
kwaad uit.” Vanaf groep zes ging het al mis; geen 
vader en wel straatvriendjes in Amsterdam oost. op 
het voortgezet onderwijs zette hij ook zijn spijbelen 
voort, totdat het niet meer ging. “uiteindelijk werd 
ik via Justitie naar Herstelling verwezen. Ik bleek 
in glenn (werkmeester Schilderen, red.) een goede 
werkmeester te hebben. Hij hielp mij in te zien, dat 
het goed komt als ik maar mijn best doe. Ik deed 
dat ook, maar in eerste instantie voor glenn. pas 
later zag ik in dat het voor mezelf was.” 

ook clifton zette pas als zevenjarige voet op Neder-
landse bodem en kon op school geen grote indruk 
maken. In het begin was hij ook bij Stichting Her-
stelling zeker geen modeldeelnemer. “eerst waren er 
wel problemen, maar ik heb een goed gesprek gehad 
met glenn en rob van Dijk (consulent, red.) Daar 
had ik behoefte aan. Ik mocht wat voormanswerk 
doen om te laten zien wat ik kon. later deden we 
een grote klus op het centraal Station. Daar durfde 
ik eigenlijk de steiger niet op, maar glenn heeft me 
de fijne kneepjes geleerd.” Nu zijn ze beiden vol-
wassen geworden. “We geven mekaar commentaar 
op het werk. Dan kun je boos worden, maar je kunt 
het ook oppakken met respect. Dat leren we van 
elkaar.”

het beDriJF iJmonD

Arend van den boogert en rené Hijlkema  vormen 
samen het bedrijf IJmond. ‘beschermingstech-
niek’ houdt zich bezig met industrieel schilder-
werk, zoals bruggen, silo’s en sluizen door heel 
 Nederland. ‘IJmond Schilderwerken’ doet ‘burger-
werk’ voor woningbouwcorporaties, Verenigingen 
van e igenaars en particulieren. IJmond heeft al 
ruime ervaring met kandidaten van Stichting Her-
stelling. Al  eerder namen ze deelnemers in dienst. 
Die werken er  grotendeels nog steeds. 

“Het is lastig vakmensen op niveau binnen te krij-
gen”, zegt rené, “zeker jonge mensen met een 
VcA-diploma. bij Stichting Herstelling weten we 
dat ze dat hebben, naast de nodige werknemers-
vaardigheden. bij binnenkomst gaat de kandidaat 
met een schilder of een ploeg mee. Na vier weken 
weet je eigenlijk altijd of het wat wordt. bij goede 
presta ties krijgen ze bij ons, na de stage, direct 
een  contract voor onbepaalde tijd.”a
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max ghaZi group

De max ghazi group is een echt familiebedrijf, 
bestaande uit adviesbureaus, projectontwikke-
ling en belangen in de Horeca. Het bedrijf is 37 
jaar geleden opgericht door max ghazi met broers 
en andere familie. en ook nu nog is vrijwel ieder-
een in de familie erbij betrokken. tijdens het inter-
view spreken we max, zijn vrouw en twee van zijn 
drie dochters in het kantoor in een kassencomplex 
aan de zuidrand van het Amsterdamse bos. Daarin 
kweekten ze tot voor kort tropische groenten voor 
de horeca, maar de kassen zijn nu leeg. Ze worden 
omgebouwd tot een conferentieruimte voor de groep 
en andere organisaties waar de familie bij betrok-
ken is. Het bedrijf waarvoor max ghazi werknemers 
zoekt is toko Surima, met een cateringbedrijf en 
winkels in de kinkerstraat en op het Dapperplein. 
De toko heeft drie mensen van Stichting Herstelling 
in dienst, maar er zijn grotere plannen. 

max en zijn dochter raisa (rechts), die voor de toko 
verantwoordelijk is, willen een koeriersdienst opzet-
ten die maaltijden gaat bezorgen bij de ca. 80.000 
Surinamers die in Amsterdam wonen. Die maaltijden 
komen van toko Surima, maar ook van andere res-
taurants die voor de doelgroep cateren. De kandida-
ten die ze zoeken moeten wel een brommerrijbewijs 
hebben, maar worden verder intern opgeleid in twee 
maanden. Ze leren dan productkennis en hygiëne, 
maar ook omgaan met geld en klanten en een gron-
dige stratenkennis van Amsterdam. er zijn er veel 
nodig, misschien wel 50, omdat de koeriers in ploe-
gendienst moeten werken.

De ervaringen met Stichting Herstelling zijn goed. 
max: “Wij zien dit als een pilotproject. Als dit lukt, 
hebben we nog meer personeel nodig zoals koks, 
verpakkers en administratieve krachten.”

op het Dapperplein is het druk. Veel klanten komen 
in toko Surima een lekker broodje of een warme 
koffie halen. benjamin werkt om deze tijd normaal 
gesproken niet, maar voor het interview komt hij 
graag even langs. Hij is 27 jaar en sinds een week 
of zes op stage bij de toko, via Stichting Herstelling 
en de kantooromgeving. met zijn opleiding mavo en 
een cursus bouw & Woningtoezicht werkte hij bij 
de facilitaire dienst van de AbN-Amro en een aan-
tal uitzendbureaus. een periode van werkloosheid 
bracht hem bij De kantooromgeving op het prak-
tijkcentrum van DWI. toen Simon hem deze functie 
aanbood, greep hij die kans met beide handen aan. 
“Ik sta hier in de winkel in de bediening. Dat vind 
ik leuk, want ik ben servicegericht ingesteld. Als 
Hollander moet ik nog veel leren van de tropische 
producten, maar de mensen zijn gezellig. Ik ben 
hartstikke tevreden. misschien word ik koerier, maar 
ik moet eerst mijn brommerrijbewijs halen.” 

erçan is de oudere collega van benjamin. Hij werkt 
al een jaar bij toko Surima. erçan kwam pas als 
zeventienjarige uit Ankara naar Nederland in het 
kader van gezinshereniging. In Nederland deed hij 
nog twee jaar vmbo en een jaar autotechniek, maar 
dat was te moeilijk, ook vanwege de taal. Het jonge-
renloket stuurde hem door naar Herstelling Horeca. 
Na zeven  maanden kon hij bij de toko aan de slag. 
De stage van drie maanden kreeg een vervolg met 
een jaarcontract. Dat is nu bijna aan verlenging toe. 
Het gaat hem goed. “De mensen zijn aardig en ik 
leer veel. Ik kan goed verkopen, broodjes bakken en 
schoonmaken en ik ken nu bijna alle groentes. mis-
schien wil ik in de toekomst wel een eigen horeca-
zaak. Ik heb namelijk ook vijf jaar in een Italiaans 
restaurant gewerkt. maar voorlopig is het hier heel 
goed. Ik ben tevreden zoals het nu is.” 

benJamin en erçan

SS mensen moeten de ruimte krijgen om te laten zien wat ze kunnen.

35



fort NIgteVecHt: Joop VAN burk geeft uItleg AAN beZoekerS
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op 20 januari 2011 organiseerde herstelling een congres en presenteerde een boek, 
een film en een nieuwe website. Daar hebben we in het vorige jaarverslag al uitgebreid 
aandacht aan besteed. Dat doen we nu niet over. wel noemen we kort welke publiciteit 
het teweeg bracht. verder hieronder een bloemlezing van de bezoeken aan, en de 
publiciteit voor herstelling in het verslagjaar.

publiciteit en werKbeZoeKen

 � Januari: persaandacht congres 15 jaar 
 herstelling
Het congres op 20 januari was voor een aantal 
kranten aanleiding voor uitgebreide artikelen. 
Zo kopte Het Parool van 19 januari “Vijftien jaar 
rust, reinheid en regelmaat.” Op de foto bij het 
artikel werken mannen aan het groen rondom Fort 
Uitermeer. Het artikel gaf een goede samenvatting 
van de methode Herstelling. Deelnemer Ilyas werd 
onder andere geciteerd als hij zegt te moe te zijn 
voor zijn vroegere nachtleven: “Ik ben blij als ik  
om tien uur in mijn bed lig.”
Het NoordHollands Dagblad schreef zowel op  
20 januari, de dag van het congres, als op 21 januari 
een stuk over Herstelling. Op 20 januari kopte de 
krant ‘Herstelling zoekt groter werkterrein’. De 
journalist volgde onder andere werkmeester Gerard 
Baas en zijn collega Jules Kranenburg op Fort St. 
Aagtendijk bij Beverwijk. En verantwoordelijk 
gedeputeerde Rob Meerhof werd geciteerd: “Jon
geren leren vaardigheden. Zij voeren projecten uit 
waar anders geen geld voor is. Dubbel winst dus.”
Op 21 januari kwam het dagblad in een kort verslag 
van het congres, onder andere met een citaat van 
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Jus
titie op het congres. “Een schot in de roos” noemde 
hij onze aanpak. Hij beval Herstelling van harte bij 
andere gemeenten in NoordHolland aan.

 � maart: politici uit Saksen
Op woensdag 16 maart kwamen een 10tal regio
nale politici uit de Duitse deelstaat Saksen op 
bezoek bij Herstelling. De groep parlementsleden 
bestond uit de deelstaatminister voor  Sociale en 
Consumentenzaken en leden van het Saksische par
lement. Joop van Burk en Henk Kerzaan ontvingen 
en leidden ze rond door het praktijkcentrum. De 
delegatie vond het bezoek aan Herstelling “zeer infor
matief en heeft diverse impulsen en suggesties t.a.v. 
jullie aanpak mee naar Duitsland kunnen nemen,” 
schreef een van de begeleiders, een diplomaat van de 
Duitse ambassade, in een bedankbriefje. “Vooral de 
pragmatische en doelgerichte manier van jullie werk 
vonden ze zeer indrukwekkend. Dit gezien het feit, 
dat er in Duitsland vaak een erg ‘intellectuele’ en 
hyperanalytische aanpak wordt toegepast.” 
Daar staat echter tegenover, dat in Duitsland het 
meestergezelsysteem beter is ontwikkeld dan bij 

ons. Als je in Duitsland een ‘meister’ bent in een 
ambacht, dan is dat echt een kwaliteitsstempel van 
formaat. De praktische opleiding volgens dit systeem 
zorgt ervoor dat veel meer jongeren dan bij ons de 
kans krijgen ‘te leren met hun handen’. Daar kunnen 
we in Nederland dan weer veel van opsteken.

 � april: bezoek Directeur Justitie, prijs boek 
herstelling en artikel in nieuwsbrief pampus
• Op woensdag 6 april brachten directeur  Ter Kuile 

en beleidsmedewerker mevr. Van den  Aardweg van 
het ministerie van Justitie, een bezoek aan Herstel
ling. Op uitnodiging van onze veiligheidsfunctio
naris, Jelte Zondervan kwamen zij zich oriënteren 
op onze methode. Het bezoek bestond uit een ont
vangst door Henk Kerzaan en Joop van Burk, met 
een film. Daarna volgde een rondleiding over het 
praktijkcentrum en een bezoek aan de genieloods 
bij Fort Nigtevecht. Ook lichtte Jelte een steekproef 
toe, die Herstelling gedaan heeft in augustus 2010. 
Uit die steekproef bleek, dat Herstelling een sterke 
invloed heeft op het overlastgevend of zelfs crimi
neel gedrag van de deelnemers. Dat gedrag daalde 
met meer dan 70%. Herstelling pleitte er voor deze 
steekproef te laten bevestigen door een breder – 
wetenschappelijk – onderzoek. Het bezoek werd 
afgesloten met de bekende lunch van de meisjes 
van Herstelling.

• Tijdens het congres van de beroepsvereniging van 
Arbeids en Organisatiedeskundigen op 1 april 2011 
heeft het ‘methodiekboek’ van Herstelling de prijs 
gewonnen voor het beste arbeidsboek van het jaar. 
Schrijver Vincent Vrooland was natuurlijk heel 
blij. Namens Herstelling namen Jeroen Sprenger, 
Joop van Burk en Henk Kerzaan de prijs in ont
vangst. Onder andere de website ‘Interventies  
naar werk.’ besteedde er in mei aandacht aan.

• “Voor Pampus”, de nieuwsbrief van het gelijk
namige forteiland liet in haar eerste nieuwsbrief 
Stichting Herstelling aan het woord in de rubriek 
‘De Stelling nader bekeken’. In een kort stukje 
werd het unieke van Herstelling toegelicht.  
Hierop kregen we meerdere positieve reacties.

 � mei: nieuw dak voor De vernissage
De Gooi en Eembode en Webregio.nl schreven op 
4 mei stukken over de opknapbeurt van het dak 
van De Vernissage, de voormalige officiersmess bij 
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Fort Werk IV. Het werk werd uitgevoerd door deel
nemers van Herstelling Gooi en Vechtstreek.

 � Juli: opening huis te  nuwendoorn
Op 6 juli openden NoordHollands gedeputeerde 
mevr. Sweet, en burgemeester Vermeer van 
 Harenkarspel het kasteelterrein van het Huys te 
Nuwendore, zoals het vroeger heette, door een 
brug te ‘plaatsen’ over de slotgracht. Die brug was, 
evenals een tweede exemplaar, geleverd door de 
mannen van de timmerafdeling op het praktijk
centrum. De aannemer, die de bouw van de ‘ruïne’ 
voor zijn rekening nam, werd ook bijgestaan 
door de deelnemers van Herstelling Den Helder. 
Zij vulden onder andere de schanskorven aan de 
randen met heel veel natuurstenen; een klus voor 
doorzetters. Na het plaatsen van de brug liepen de 
gedeputeerden en de bugemeester als eersten het 
terrein op. Mevr. Sweet overhandigde vervolgens 
de sleutel van de toren aan het museum Surmer
huizen, dat de openstelling van de toren verzorgt.

 � September: opnamen voor ‘Die hartz 
 maschine’ (arD) en schoolpimpen
• Een team van de Duitse omroep ARD kwam 

kijken naar Herstelling en de manier waarop in 
Nederland de werkloosheid wordt aangepakt. 
Herstelling was voorbeeld van hoe het wél 
moest. In Duitsland heeft de werkloosheidsbe
strijding de bijnaam ‘Die Hartz Maschine’, naar 
de bedenker ervan, Peter Hartz. Een stuk van de 
documentaire is te zien op de site van Herstel
ling (nieuwsbrief ‘Ondertussen op de werkvloer’ 
– februari 2012). De uitzending was in januari 
2012.

• In de Korpskrant van de politie Amsterdam
Amstelland van 29 september staat een groot 
artikel over Schoolveiligheidsagent David 
 Meijerink, die in samenwerking met de kinde
ren, het stadsdeel en Herstelling de school heeft 
schoongemaakt en kleurig ‘opgepimpt’. De kin
deren springen nu zorgvuldiger met hun eigen, 
mooie school om.

 � oktober: bezoek gedeputeerde Jan van run
Op donderdag 20 oktober bracht NoordHollands 
gedeputeerde Jan van Run een werkbezoek aan 
Herstelling. Van Run was de opvolger van Rob 
Meerhof, die in het begin van het jaar nog optrad 
als gastheer van het congres in het Provinciehuis. 
Jan van Run werd ontvangen door Jeroen Sprenger 
en Joop van Burk en rondgeleid door team manager 
Henk Kerzaan. De rondleiding voerde over het 

praktijkcentrum en Fort Nigtevecht. Van Run 
toonde zich onder de indruk van de veelzijdigheid 
van het werk bij Herstelling en het enthousiasme 
en de betrokkenheid waarmee gewerkt wordt: “Het 
is goed om op locatie te kijken en te ervaren wat er 
bij komt kijken om jongeren perspectief te bieden 
en ze geschikt te maken voor de arbeidsmarkt door 
de Stelling van Amsterdam in een goede staat van 
onderhoud te brengen en te houden”.

 � november: bezoek burgemeester van der 
laan, boek “De ondernemende vak opleiding” 
en vogelhuisjes voor  waternet en reclassering 
nederland
• Op 3 november bracht de Amsterdamse burge

meester Eberhard van der Laan een bezoek aan 
DWI Werk & Uitvoering op uitnodiging van 
Directeur Yoeri van der Lugt. Directe aanleiding 
was de aanpak van de Top600. Zie ook elders in 
dit verslag.

• Ook op 3 november besteedde het Dagblad 
Suriname aandacht aan de presentatie van een 
boek van de SAO, getiteld “De ondernemende 
vakopleiding”. Onderwerp van dit boek is het 
vertalen van de eisen, die het bedrijfsleven 
stelt aan beginnende vaklieden in “lesroutes, 
curricula en eindtermen.” Hierdoor sluiten de 
kwaliteiten van de deelnemers goed aan op het 
bedrijfsleven, waardoor de vraag naar deze vak
krachten toeneemt. 

• Deelnemers van Schoolfort boden in de water
leidingduinen in Vogelenzang een groot aantal 
vogelhuisjes en voedertafels aan Waternet aan. 
In de Waternetnieuwsbrief ‘Struinen’, uitgave 
Winter 2011, was dat goed voor een fotootje met 
bijschrift. Zie hiervoor ook Hoofdstuk ‘Uitge
voerde werkzaamheden’. 

• In de novembereditie van ‘Werkstraf in uit
voering’ besteedde Reclassering  Nederland, 
werkstrafunit Amsterdam, aandacht aan de 
samenwerking met DWI/Herstelling. In het 
voorwoord schreef de unit manager, Ben 
 Zengerink, “Sinds een half jaar werken we 
vanuit het project ‘Reclassering Werkt!’ nauw 
samen met Dienst Werk en Inkomen. De groeps
werkstraf is een vertrekpunt bij uitstek om men
sen die in de categorie ‘kansloos en hopeloos’ 
terecht zijn gekomen toch weer aan de gang en in 
verbinding met de maatschappij te krijgen.”

SS De groepswerkstraf is een vertrekpunt bij uitstek om mensen die in 
de categorie ‘kansloos en hopeloos’ terecht zijn  gekomen toch weer aan 
de gang en in  verbinding met de maatschappij te krijgen.
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VAN boVeN NAAr beNeDeN: 
•	 DIrecteur ter kuIle eN beleIDSmeDeWerker meVr. VAN DeN AArDWeg VAN 

Het mINISterIe VAN JuStItIe, tIJDeNS beZoek AAN NIgteVecHt
•	 polItIcI uIt SAkSeN luIStereN NAAr HeNk kerZAAN
•	 Joop VAN burk Neemt prIJS VAN bA&o IN oNtVANgSt

VAN boVeN NAAr beNeDeN:
•	 meVrouW SWeet eN burgemeeSter Vermeer opeNeN HuIS te NuWeNDoorN
•	 De eerSte VogelHuISJeS eN VoeDertAfelS VAN ScHoolfort Voor WAterNet
•	 Joop VAN burk oVerHANDIgt eeN INformAtIeborD AAN rob moerbeek VAN  

De ZeeHoeVe
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 � December: medewerking aan restauratie  
Dik trom schooltje
Herstelling zegde zijn medewerking toe aan de 
restauratie van het schooltje van Dik Trom. Deel
nemers zullen het hek restaureren van de school, 
waar de schrijver van de boeken over Dik Trom 
lesgaf. Verschillende regionale NoordHollandse 
media namen het persbericht van eigenaar Stads
herstel over.

Zeehoeve: gewilD beZoeK aDreS
Ook diagnosecentrum De Zeehoeve kreeg gedu
rende het jaar veel bezoekers, die wilden weten hoe 
de diagnose functioneert. De plaats van vestiging, 
een mooie boerderij op de rand van de natuur, 
speelde natuurlijk ook mee. Ook doet de staf, op 
verzoek van eigenaar Stadsherstel, regelmatig mee 
met publieksdagen. Hieronder een lijstje met de 
meest belangrijke bezoekers(groepen) van 2011:
• Universiteit van Leuven
• Pantar RBA reintegratie
• Directeuren DWI, Bas van Delden en  

Niels van Tent
• Projectbureau gemeente Amsterdamse
• MEE (zorgconsulenten)
• NIFP Pieter Baan Centrum

• Bezoek aan Stadsherstel uit Zanzibar
• Speciale doelgroepen DWI
• Personeelsvereniging gepensioneerden DWI
• HVA (2x)
• HVA/Zwerfjongeren (workshops voor 100 

 mensen)
• Open dagen in september Fortenmaand  

(150 mensen)
• Bezoek SAO Suriname in oktober 2011

hogeSchool avanS werKt Samen met 
 herStelling in lectoraat JeugD en 
 veiligheiD
Werkmeesters Henry Eelman (timmeren) en 
Jeroen Kleinmann (Horeca) sieren, samen met 
een aantal deelnemers, de folder van het Lectoraat 
Jeugd en Veiligheid van Hans Werdmölder. “Het 
lectoraat wil sociale professionals helpen in de 
omgang met probleemjongeren, zodat zij op een 
constructieve manier de relatie kunnen aangaan.” 
Werdmölder werkt onder meer intensief samen 
met Herstelling. Het expertisecentrum van de 
Avans hogeschool in Den Bosch doet “praktijk
onderzoek naar de sociale en culturele integratie 
van kwetsbare risicojongeren.”

geNIelooDS NIgteVecHt: beZoek VAN geDeputeerDe JAN VAN ruN (met gele Helm, recHtS)
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naSSira aKKa: Klaar voor een baan
nassira is 22 jaar geleden in amsterdam geboren uit marokkaanse ouders. Zij is een leuke, 
 vriendelijke, jonge vrouw met pretlichtjes in haar ogen. nassira is tweetalig opgevoed, maar het 
marokkaans is niet haar sterkste taal. “ik spreek het wel, maar marokkanen kunnen goed horen dat 
ik uit nederland kom en het dialect van tétouan, de stad waar mijn ouders vandaan komen, versta ik 
eigenlijk slecht.” nassira is de middelste van zeven kinderen; vier meiden en drie jongens. De twee 
oudste meisjes zijn getrouwd. De rest woont nog thuis.

op de basisschool ging het  redelijk 
goed. Daarna ging Nassira naar 
een praktijkschool omdat ze ‘niet 
zo goed kon rekenen’. Daar zat ze 
vijf jaar voordat ze, met het certi-
ficaat ‘Helpende Welzijn, niveau 
1’ op zak, kon overstappen naar 
het roc. Daar ging het echter 
mis. Nassira: “Ik was nogal stil en 
naïef. Daar hebben meisjes mis-
bruik van gemaakt door allerlei 
onwaarheden over me te vertellen 
tegen de leraressen. Ik heb teveel 
over me heen laten lopen en kwam 
niet voor mezelf op. toen ik ook 
een slechte toets maakte was het 
genoeg geweest. Ik moest van 
school en ging werken, eerst als 
verkoopmedewerkster bij Zeeman 
en later bij bella, een damesmode-
winkel.” ook als kamermeisje in 
een hotel kwam ze aan de kost. 
maar daar zat geen toekomst 
in. Het was niet de gelukkigste 
 periode in haar leven. uiteindelijk 
meldde ze zich bij DWI. 

herstelling horeca
bij Herstelling Horeca werd ze 
aangenomen. Daar zit ze nu acht 
maanden en ze is klaar voor een 
baan. onder andere haar consu-
lente, Nel van ewijk, kijkt voor 
haar uit. met Stichting Herstelling 

is Nassira heel tevreden. “Ik heb 
hier veel geleerd, onder andere om 
meer voor mezelf op te komen. 
Ik sta nu veel sterker in mijn 
schoenen.” 
Vooral de begeleiding door chefs 
Jeroen, Yamina en lotfi zou ze 
iedereen willen aanraden. “Ik kan 
ook beter samenwerken en ben 
geduldiger als het niet precies 
gaat zoals ik wil.” grote toekomst-
plannen heeft ze nu nog niet. Ze 

woont nog met plezier thuis, want 
ze heeft een lieve vader en moe-
der, hoewel haar ouders het best 
goed zouden vinden als ze zelf-
standig ging wonen. “eerst maar 
eens een baan; de rest komt dan 
wel.”

SS Ik sta nu veel sterker in 
mijn schoenen.
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court charity
In de zomer is de SAO begonnen met het renoveren 
van Court Charity, een statig, houten gebouw in 
de Van Burenstraat. Leerlingen leren daar het vak 
van schilderen en timmeren onder supervisie van 
de ervaren werkmeesters Jethoe en Van Russell. 
Het monumentale pand uit 1886 is het verenigings
gebouw van de Ancient Order of Forresters (AOF), 
eind 19e eeuw overgewaaid uit Engeland. De Foun
ding Fathers waren leden van de Creoolse en Joodse 
elite. De vereniging richt zich op de geestelijke, 
morele en sociale verheffing van de mens, en staat 
open voor elke Surinamer. AOF kent rituelen die veel 
gemeen hebben met die van de vrijmetselarij. Met 
behulp van lessen, waarbij men gebruik maakt van 
symbolen uit de natuur, worden de leden toegerust 
“met vaardigheden die nodig zijn om veilig door het 
‘oerwoud van het leven’ te trekken”. De aanwas van 
nieuwe leden van de Orde stagneert, onder andere 
door bijgelovige verzinsels. En zonder leden geen 
geld. Het bestuur heeft dan ook grote moeite om het 
gebouw te onderhouden. Het renovatieproject van 
SAO/Herstelling biedt daarom ondersteuning, tot 
ieders voordeel; Court Charity wordt weer als nieuw, 
de SAO kan leerlingen trainen en Herstelling weet 
dat haar inspanningen goed belegd zijn. In november 
is een eerste groep leerlingen gecertificeerd. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst sprak ook de voorzitter 
van Herstelling hen toe. Na afloop was er gelegen
heid voor een ‘broodje’, een groepsfoto en ‘last but 
not least’, het uitbetalen van de stagevergoeding. 
Het afgeleverde werk ziet er goed uit en het pand 
staat weer te stralen. De klus is voor de SAO nog niet 
geklaard. Het hout van de twee grote torens blijkt 
namelijk verrot en dus aan vervanging toe. Naar 
verwachting is het project in het voorjaar van 2012 
afgerond.

De beStrating ronDom De KatheDraal
Op 14 november 2010 is de restauratie van de Sint 
Petrus en Paulus katherdraal in Paramaribo voltooid. 
Vanaf die dag beschikt de Surinaamse samenleving 
weer over een van de grootste en indrukwekkend
ste houten kerkgebouwen ter wereld, een nationaal 
monument dat prijkt op de Werelderfgoedlijst 
van de Unesco. Het maakt grote indruk op de vele 

toeristen door haar ingetogen interieur van houten 
gewelven, ornamenten en zuilen, dat waardigheid en 
schoonheid uitstraalt. Het Bisdom richt zich nu op de 
verfraaiing van de directe omgeving van het majestu
euze gebouw. Belangrijk daarin is de bestrating. De 
werkzaamheden zijn in twee fasen opgeknipt; eerst 
komt het voorplein en het gebied rondom de kathe
draal aan bod, daarna volgt de aanleg van een parkeer
terrein naast en achter de kathedraal.

Het werk wordt uitgevoerd door het leerwerkbedrijf 
Evolution met leerlingen van de SAO. Herstelling en 
de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwik
keling (DMO) ondersteunen dit project technisch en 
materieel. Maandag 21 november vond de officiële 
start plaats, waarvan fase 1 in maart 2012 gereed 
moet zijn. Bisschop De Bekker legde de eerste steen; 
een steen die in het jargon van stratenmakers een 
bisschopsmuts heet. De Ware Tijd, een gerespecteerd 
dagblad, wijdde een groot artikel aan de start, waarin 
men Herstelling prees voor haar positieve rol.

openluchtmuSeum Fort nieuw 
 amSterDam
Fort Nieuw Amsterdam (FNA), de SAO en de 
Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) 
hebben in 2010 een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Daarin staat, dat er een dependance van de 
SAO op het openluchtmuseum komt; een plan waar 
Herstelling zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. 
De dependance voorziet in de opleiding van veertien 
leerlingen. Er is een leslokaal op het terrein gebouwd 
en DWI heeft de loonkosten van twee werkmeesters 
voor een jaar voor zijn rekening genomen (met een 
optie op nog een jaar). 
Door de dependance heeft FNA de beschikking 
gekregen over een eigen onderhoudsploeg en kunnen 

SS court charity wordt weer als nieuw, 
de SAo kan leerlingen  trainen en 
 Herstel ling weet dat haar inspanningen 
goed belegd zijn.

De Surinaamse Stichting arbeidsmobilisatie en ontwikkeling(Sao) en herstelling zijn 
verwante organisaties. De vruchtbare samenwerking bestaat bijna tien jaar en kent zo zijn 
eigen dynamiek. Daarover schreef voorzitter Sprenger na zijn werkbezoek in november 2011 
bespiegelend, “de conclusie is zoals eerder: langzaam, maar vooruit”. onze Surinaamse 
vrienden noemen het een gevoelskwestie: “Jullie nederlanders hebben de klok, wij de tijd.”

herStelling internationaal
een Samenvatting van De highlightS
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WerkmeeSter HeNrY lo

de moeilijk bereikbare jongeren in het achtergebleven 
Commewijnegebied in hun eigen buurt getraind 
worden. SAOmanager Van Vliet is de man die de 
verdere uitbouw van de dependance, met onder 
andere een afdeling groen organiseert. Voor groen 
blijkt veel belangstelling te zijn, ook van meisjes. De 
overeenkomst is niet zonder de nodige hobbels tot 
stand gekomen. Na een lange zoektocht vond SAO 
in exaannemer Holman, afkomstig uit de Comme
wijne, eindelijk een ervaren instructeur. Toen die 
aanstelling eenmaal geregeld was kwamen de cursis
ten spontaan. Op een knappe manier hebben zij ver
volgens het leslokaal gebouwd. In november zwaaide 
de eerste lichting gediplomeerden af. Dit kreeg extra 
cachet door de gelijktijdige officiële ingebruikname 
van het leslokaal door de voorzitter van de stichting 
FNA en Yoeri van de Lugt, directeur DWI HWU.

De JoDenSavanne
De Jodensavanne, gelegen aan de Surinamerivier 
op ongeveer twee uur rijden van Paramaribo, is 
een uniek monument. De bekoorlijkheid van het 
terrein, de ligging aan een mooie rivier en de band 
met Amsterdam, geven aan het geheel een eigen, 
mysterieus karakter. De site, ook wel Jeruzalem aan 
de rivier genoemd, is een van de eerste settlements 
van joden in de nieuwe wereld. In 1685 werd hier 
de eerste synagoge in steen gebouwd, getooid met 
de fraaie naam Beracha ve Shalom (Zegen en Vrede). 
De architect is niet bekend maar hij moet volgens 
deskundigen geïnspireerd zijn geweest door de 
 Portugese synagoge van Amsterdam. De Joden
savanne wordt voorgedragen als Unescomonument. 
Van de synagoge, die in het centrum van het dorp 
stond, rest alleen nog het fundament. Beter bewaard 
gebleven is de joodse begraafplaats met zijn tientallen 
grafstenen. Die is een paar jaar geleden, graf voor graf, 
geïnventariseerd. Je komt er bekende Amsterdamse 
namen tegen als Coronel, Cohen, Jesserun en De 
la Parra. Een actief stichtingsbestuur waakt over de 
Jodensavanne en steekt veel energie in het conser
veren van de site. Voor beheer en onderhoud werkt 
men samen met de (arme) Indianengemeenschap 
van het aanpalende dorpje Redi Doti. In de afgelopen 
jaren zijn diverse pogingen ondernomen, ook door 
Herstelling, om de site een grondige opknapbeurt 
te geven. Om verschillende redenen kwam dat niet 
van de grond, tot begin dit jaar. Bijna de gehele site 
is onderhanden genomen met financiële hulp van 
de Nederlandse ambassade. De restanten van de 
synagoge zijn door aannemer Remas, bekend van de 
restauratie van het Nola Hatterman Instituut en de 
kathedraal, goed geconserveerd.

De Joodse begraafplaats is onder handen genomen 
door (ijverige) cursisten uit Redi Doti, onder super
visie van de bij Herstelling tot metselaar opgeleide 
werkmeester, Henry Lo. De achterliggende gedachte 
is, dat zij door middel van de training de toekomstige 
onderhoudsploeg van het complex worden. De leer
lingen brachten de sterk verwaarloosde stenen graven 
weer in oorspronkelijke staat terug. Zij lichtten de 
grafstenen, brachten nieuw zand aan en metselden 
er vervolgens een bakstenen rand omheen, met rode 
steentjes uit de bloeitijd van de site. Een van de laat
ste werkzaamheden was de restauratie van de graven 
van de familie De la Para, bij ons bekend van filmer 
Pim de la Para.

De creoolSe begraaFplaatS op De 
 JoDenSavanne
Dichtbij ligt, half verscholen in de bossen, een 
Creools kerkhof. Markante houten kruizen markeren 
de graven. Op sommige is nog vaag een naam te 
lezen, zoals bijvoorbeeld ‘Belliot’. De begraafplaats 
was waarschijnlijk bedoeld voor de vrije mensen 
van Afrikaanse en gemengde afkomst. Hoewel een 
aantal graven van voor de afschaffing van de slavernij 
dateert, betreft het hier geen slavenbegraafplaats. 
Over het algemeen werden de slaven op de plantages 
begraven en niet op een dergelijke, prominente plek 
in het hart van de gemeenschap. De symboliek van 
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de houten graftekens met het hart – in Suriname vaak 
met de punt naar boven geplaatst – aan het uiteinde 
van de balk, kan verklaard worden uit het Afrikaanse 
symbool Sankofa. Dat betekent, ‘ga terug om op te 
halen’. De diepere betekenis hierachter is, dat het 
van wijsheid getuigt om lessen uit het verleden te 
gebruiken als bouwstenen voor de toekomst. Er zijn 
echter ook andere interpretaties over de betekenis 
van de hartvorm. Het vochtige, warme weer heeft 
veel van de houten kruizen ernstig aangetast. Vele 
zijn bijna verdwenen. Het lijkt wel of de teloorgang 
elk jaar sneller gaat. Het kan niet lang meer duren of 
het Creoolse kerkhof is niet meer; het verlies van een 
wel heel bijzonder monument. Het stichtingsbestuur 
van de Jodensavanne heeft daarom SAO en Herstel
ling gevraagd na te denken over het conserveren van 
de site, rekening houdend met diepere gevoelens en 
reële wensen. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we 
in de zomer van 2012 beginnen.

een man met een miSSie
De verantwoordelijke man zal ook daar ongetwijfeld 
Henry Lo zijn. Werkmeester Henry Lo is de veteraan 
van de samenwerking met de SAO. Een hardwer
kende Surinamer met een groot verantwoordelijk
heidsgevoel. Bij alle restauratieprojecten heeft hij de 
kar getrokken; bij de restauratie van het Nola Hatter
man Instituut, het kruithuis op Fort Nieuw Amster
dam en opnieuw op de Jodensavanne. Werken op een 
begraafplaats is niet populair. Je weet maar nooit wat 
er rondspookt. Bovendien moet je er overnachten. 
Lo trotseert de boze geesten en ziet er niet tegenop 
om van maandag tot vrijdag in een huurhuisje te 
overnachten op Redi Doti. Zonder Lo is er geen SAO
project op de Jodensavanne en ook geen vervolg.

bKS
De BKS is een samenwerkingsverband dat bonafide 
Surinaamse aannemers, architecten en ingenieurs
bureaus verenigt. Het timmert flink aan de weg. De 
coördinatie ligt in handen van ir. Marcel Meyer, een 
markante persoonlijkheid en een man met het ver
mogen tot relativering. De BKS en SAO zijn onlangs 
gesprekken gestart over nauwe samenwerking op het 
gebied van trainingen. Hierbij fungeerde Herstelling 
als ‘oliemannetje’. In het verslagjaar zijn concrete 
stappen gezet. De SAO heeft een afgebakende positie 
gekregen in het curriculum van de BKS. Dat wil 

SS De achterliggende gedachte is, 
dat zij door middel van de  training 
de toekomstige onderhouds ploeg 
van het complex worden.

JoDeNSAVANNe: curSISteN op De JooDSe begrAAfplAAtS
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zeggen, dat SAOleerlingen, die het assistenten
diploma (internationale normen) halen, toegelaten 
worden tot de interne bedrijfsopleidingen van de 
BKS. 

managementtraining
In de afgelopen jaren heeft Herstelling diverse 
managementtrainingen bij de SAO verzorgd. Dit 
jaar ook weer, en met succes. In een constructieve 
sfeer bediscussieerden directie en staf (15 mensen) 
een reeks managementvraagstukken, waaronder 
Planning en Control. Ook kwamen heel praktische 
onderwerpen als functie en beoordelingsgesprekken 
en (hoog) ziekteverzuim aan bod. De cursus, gegeven 
door twee managers van de DWI, Van der Lugt en 
Sharief, borduurde voort op het werk van hun collega 
Van Tent

De onDernemenDe vaKSchool
Tijdens de werkweek van Herstelling’s voorzitter 
Sprenger werd een miniconferentie georganiseerd 
over het thema De Ondernemende Vakopleiding. 
Directe aanleiding was de presentatie van een 
brochure met dezelfde titel die in het kader van de 
Twinning (www.utsn.nl) geproduceerd is. De lezing 
sprak de aanwezigen aan. Op de Surinaamse tv en in 
de kranten werd er ruime aandacht aan geschonken. 

veiligheiD op het werK
In 2010 zijn zes SAOwerkmeesters, die deelnamen 
aan het Twinningprogramma, twee weken in Neder
land bij Herstelling geweest om getraind te worden 
op het gebied van veiligheid. Enerzijds ging het om 
preventie, het voorkomen van ongelukken, ander
zijds om nazorg, EHBO. De cursus is afgesloten met 
een internationaal erkend certificaat. 
In dit verslagjaar zijn de overige werkmeesters van de 
SAO getraind. De coördinatie lag in Suriname in han
den van Stewart Kartowinangoen, de overall coördi
natie bij Herstellingdocent Hans de Kip. Donderdag 
17 november is het examen in Paramaribo afgenomen 
door een daartoe bevoegde examinator. De Kip deed 
in Suriname de laatste coaching. Driekwart van de 
cursisten is geslaagd.

intaKe en onDerZoeK
De SAO kampt met een grote uitval van cursisten: 
een trieste zaak, omdat de SAO het enige vangnet is 
voor dropouts. Zonder een certificaat hebben deze 
jongeren weinig kans op de arbeidsmarkt. Een deel 
van de uitval is terug te voeren op een mismatch tus
sen beroepseisen en capaciteiten van de leerling. Dit 
is een problematiek waar Herstelling ook mee bekend 
is. Herstelling heeft gekozen voor het organiseren van 
een onderzoeksfase voor elke individuele deelnemer, 
die zich aanmeldt. De resultaten daarvan zijn positief. 

fort NIeuW AmSterDAm: De eerSte lIcHtINg geSlAAgDeN

46

J
a

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 s

t
i

c
h

t
i

n
g

 h
e

r
s

t
e

l
l

i
n

g
 2

0
1

1



Twee medewerkers, die zich dagelijks bezighouden 
met deze materie, hebben hun ervaringen besproken 
met SAO’ers. In hun advies aan de directie hebben ze 
een model gepresenteerd voor een gefaseerde aanpak 
die zij voor de SAO werkbaar achten. Hun advies zal 
zeker niet in een bureaulade verdwijnen. De SAO 
heeft de mensen en middelen om de voorstellen 
te realiseren. In het voorjaar van 2012 komen twee 
 collega’s van de SAO bij Herstelling in training.

vernieuwing van het curriculum
In tegenstelling tot Herstelling kent de SAO een grote 
instroompiek rond de afsluiting van het schooljaar. 
Vele jongeren blijven daardoor maanden op straat 
rondhangen of zitten doelloos in de schoolbanken. 
Dat is een onwenselijke situatie, die iedereen wil 
veranderen, maar die ingrijpende organisatorische 
veranderingen vereist. Een constante instroom van 
nieuwe leerlingen vereist bijvoorbeeld leerstof die 
modulair opgebouwd en op het individu gericht 
is. Samen met de afdeling Curriculum van de SAO 
hebben twee werkmeesters van Herstelling aan de 
vernieuwing van de lesstof gewerkt. Dit was eigenlijk 
een vervolgactie van eerdere inspanningen. Vernieu
wing van de lesstof is essentieel voor het realiseren 
van een permanente instroom in de opleiding, maar 
ook beslissend om het peil van de opleiding in zijn 
geheel op te krikken.

neDerlanDS op De werKvloer
Surinaamse jongeren zijn meertalig. Thuis spreken 
ze bijvoorbeeld Hindi of Maleis en de taal van de 
gewone man is Sranan Tongo (Surinaamse taal), een 
van oorsprong Creoolse taal met veel leenwoorden 
uit andere talen. Nederlands is in Suriname de offi
ciële taal. Voor jongeren met een afgebroken (lagere) 
school is het dus een hele klus om het Nederlands 
(schriftelijk) machtig te worden als men het thuis niet 
spreekt. De SAO organiseert daarom speciale cursus
sen taal en rekenen, om die achterstand in te halen. 
Door omstandigheden gedwongen experimenteert 
men met een vorm van lesgeven waarbij het Neder
lands gekoppeld wordt aan woorden en teksten, die 
voor de uitoefening van een vak nodig zijn. In Neder
land is daar veel ervaring mee en Herstelling heeft 
een ervaren taaldocente ter beschikking gesteld, die 
de SAO hierin kon bijstaan.

SS Vernieuwing van de lesstof is essentieel 
voor het realiseren van een permanente 
instroom in de opleiding, maar ook beslis-
send om het peil van de opleiding in zijn 
geheel op te krikken.

pArAmArIbo: StrAteN roND De kAtHeDrAAl
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fort WAVer AmStel: ScHIlDerWerk VAN De beukeN
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SamenwerKen met herStelling

inForSa

op Fort abcoude begeleidt werkmeester 
heleen waterham van inforsa (vroeger 
Jellinek) (ex)verslaafden bij het uitvoeren 
van hun taakstraf. haar werkwijze sluit 
grotendeels aan bij de ‘methode herstelling’. 
het Fortenproject, zoals het bij inforsa heet, 
bestond op 1 september 2011 alweer tien 
jaar. 

In het verslagjaar heeft de werkmeester de teugels 
moeten aanhalen, omdat niet iedereen zich aan de 
spelregels hield. De rust op het fort werd ook letter
lijk verstoord door een aannemer die de ‘neuten’ van 
de luiken aan het gebouw moest vervangen. Hoe het  
ook zij, het enthousiasme van Heleen heeft er in 
ieder geval niet onder geleden en de natuur profiteert 
ervan. 

taaKStraFFen
In 2011 werkten 99 mensen op het fort aan 138 taak
straffen. Sommigen hadden dus meerdere straffen 
‘verzameld’. Daarvan zijn er 95 netjes afgerond. 43 
taakstraffen zijn om verschillende redenen terug
gemeld. Justitie heeft die straffen op een andere 
manier moeten invullen en dat is jammer; vooral 
jammer voor de mensen zelf, omdat het werken op 
het fort als zeer productief en positief wordt ervaren. 
De werkmeester moest in het verslagjaar wel een 
duidelijk strenger regime invoeren, omdat sommigen 
niet met de relatieve vrijheid konden omgaan en 
zelfs bleek een van de langer gestraften stiekem op 
het fort te dealen. Heleen: “Het heeft even geduurd 
voordat ik dat doorhad, omdat de ‘code’ in de groep 
is, dat je elkaar niet ‘verlinkt’. Dat we daar met z’n 
allen slechter van werden, voelden de meesten wel 
aan, maar dat was niet genoeg om er iets aan te doen. 
Sindsdien controleer ik strenger en heb ik het ver
laten van het forteiland in werktijd verboden.” Toch 
is het ‘slagings percentage’ van bijna 70% in vergelij
king met andere projecten heel goed. Het werken in 
de natuur doet de meeste taakgestraften goed. Het 
maakt rustiger en richt de aandacht op andere zaken 
dan de directe problemen. En er wordt veel werk 
verzet.

werK
De deelnemers zaagden, snoeiden en maaiden het 
hele jaar door. In de winter hebben ze zich bijvoor
beeld, naast het reguliere werk, beziggehouden met 

een omgevallen paardenkastanje, die moest worden 
opgeruimd. Zoals elk jaar hebben de deelnemers ook 
de meidoornhaag rondom het forteiland gesnoeid. 
Dat is een jaarlijks terugkerend werkje, maar belang
rijk vanwege de vele vogels en knaagdiertjes die erin 
leven. Van het blad van hagen en bomen maakten 
de mannen en vrouwen van Inforsa verschillende 
composthopen. Die worden als woonplaats gebruikt 
door allerlei klein spul. In het groeiseizoen is die 
compost weer van groot belang voor de moestuin 
van de visvereniging. In de genieloods van het 
fort is het Viscentrum Gehandicapten gevestigd, 
dat in de fortgracht een gezonde populatie witvis 
onderhoudt. Heel belangrijk voor de natuur zijn de 
zogenoemde takkenrillen, waarvan er een aantal zijn 
op het terrein. Het zijn rijen opgestapelde takken die 
de deelnemers regelmatig aanvullen. De onderste 
 takken vergaan en nieuwe takken en maaisel worden 
bovenop gelegd. Hier leven niet alleen vogeltjes en 
knaagdiertjes, maar ook vele soorten insecten en 
schimmels. 

Volgens Heleen is er een inventarisatie geweest en 
komen er op het fortgebied meer dan 100 soorten 
paddenstoelen voor, waarvan tientallen die op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten zijn lijsten waarop 
per land de in hun voortbestaan bedreigde dier en 
plantensoorten staan. Voor de eigenaar van het Fort, 
de Vereniging Natuurmonumenten, moet dat van 
grote waarde zijn. Verantwoordelijk boswachter, Erik 
de Haan, is dan ook zeer tevreden: “Wij zijn blij met 
het werk van Heleen en haar mensen. Zij kent het 
fort goed, heeft veel kennis van het groen en is zeer 
betrokken bij het groenbeheer.”

SS Sindsdien controleer ik strenger en 
heb ik het verlaten van het forteiland 
in werktijd verboden.

fort AbcouDe: WerkmeeSter HeleeN WAterHAm eN eeN VAN De DeelNemerS
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aanpaK
Waar voorheen vooral jongeren de weg naar Herstel
ling Gooi en Vechtstreek vonden, nam de diversiteit 
van onze deelnemers in 2011 toe. Behalve jongeren 
kregen we meer te maken met volwassenen: men
sen die al zeer lange tijd niet aan het arbeidsproces 
 hadden deel genomen, instroom vanuit een foren
sisch psychiatrisch centrum en volwassenen uit de 
sociale werkvoorziening (Wsw), die daar vanwege 
hun gedrag niet konden worden gehandhaafd. 

veiligheiD
De methodiek van Herstelling is zonder twijfel toe 
te passen op diverse doelgroepen. In 2011 viel op dat 
het percentage groeide van deelnemers met grote 
weerstand tegen een traject. Dat heeft zijn sporen 
nagelaten op het gebied van veiligheid. Eens te meer 
is gebleken dat onze aanpak goed werkt, maar dan wel 
onder de voorwaarden en binnen de kaders die we bij 
Herstelling daarvoor hebben ontwikkeld en steeds 
weer bijstellen. 
Een veilig leer en werkklimaat voor deelnemers is 
belangrijk voor het succes van de trajecten, maar ook 
essentieel voor de werkleiding van Herstelling. De 
ketensamenwerking met gemeente en Justitie is nog 
belangrijker geworden.

wSw
Het verslagjaar bracht nieuwe instroom van deel
nemers met een Wswindicatie. Enerzijds is dat 
niet verbazingwekkend: veel van onze deelnemers 
hebben niet die indicatie, maar zouden daar qua pro
blematiek mogelijk wel voor in aanmerking komen. 
Anderzijds baart het wel zorgen: de problematiek van 
deze deelnemers was vaak divers en gecompliceerd. 
Bovendien was er vaak al sprake van een jarenlange 
problematiek. Deelnemers, die instroomden vanuit 
de forensisch psychiatrische kliniek, bleken het vaak 
zwaar te hebben met de veranderingen die het traject 
met zich meebracht. Zij vielen daarentegen wel posi
tief op door hun werkhouding.

traJecten
In 2011 plaatsten we 16 deelnemers in traject. Daarvan 
stroomden er zes door met een Wswdienstverband 
en vonden er drie een reguliere baan. Voor vijf deel
nemers eindigde hun traject negatief. Hun uitkering 
werd beëindigd wegens detentie of het niet voldoen 
aan hun verplichtingen. Een gedeelte van de deel
nemers is nog steeds in traject.

werKZaamheDen
In deze regio vind je diverse forten van de Hollandse 
Waterlinie. Die strekt zich uit vanaf de voormalige 
Zuiderzee tot aan de grote rivieren. De deelnemers 
van Herstelling Gooi en Vechtstreek werkten op het 
gedeelte dat in de provincie NoordHolland ligt. In 
2011 werkten we op en rond de Vesting Naarden en 
op onderdelen van de daarbij behorende vooruit
geschoven posten: een kazemat van de ‘Infanterie
stelling op de Franse Kamp’ en op ‘Werk IV’ van het 
‘Offensief voor Naarden’.

2012
In 2012 zal de focus liggen op het vergroten van de 
veiligheid van onze medewerkers en deelnemers. 
Ook het inpassen van de methode Herstelling in alle 
nieuwe wetten en ideeën blijft belangrijk. Wij zullen 
nadruk leggen op de ervaring die Herstelling reeds 
heeft opgedaan met de aanpak. Het blijkt dat succes 
geen toeval is, maar een gevolg van doordachte en 
zich steeds ontwikkelende methodiek!

Stichting herStelling 
gooi en vechtStreeK
De regio’s gooi en vechtstreek en almere 
vormen het werkgebied van herstelling gooi 
en vechtstreek. onze deelnemers komen uit 
twaalf gemeenten. in 2011 was het aantal 
deelnemers vrijwel ongewijzigd (16), maar 
nam de diversiteit toe. De (komende) 
wijzigingen in ons sociale bestel lieten de 
regio echter niet onberoerd: er werd 
terughoudendheid betracht in het maken 
van nieuw beleid en afspraken ten aanzien 
van onze deelnemers.

SS eens te meer is gebleken dat onze aanpak goed werkt, maar dan wel 
onder de voorwaarden en binnen de kaders die we bij Herstelling 
 daarvoor hebben ontwikkeld en steeds weer bijstellen.
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brian aKSel, mentor biJ De Zeehoeve: “geen nummerS, 
geen Klanten, maar menSen”

brian (46) woont met zijn vrouw en zoon in “een van de laatste huizen van amsterdam, tegen 
 halfweg aan.” hij is van Surinaamse (“creoolse, als je er een stempel op wilt plakken”) komaf.  
“in mij zijn zo’n beetje alle rassen van Suriname vertegenwoordigd”, zegt hij lachend.

clichébeeld, maar dan anders 
toen hij zes was, lieten zijn ouders 
de kinderen nakomen naar Neder-
land. “Zij wilden eerst een baan 
hebben voordat ze ons lieten 

overvliegen. ons is altijd geleerd dat 
je niet je hand ophoudt. Dat heb 
ik goed onthouden.” ook anders-
zins beantwoordden ze niet aan 
het negatieve standaardbeeld van 

de Surinamer, maar meer aan het 
cliché van de Hollandse kaaskop. 
“mijn ouders vonden dat we moes-
ten integreren.” 

De leden van het gezin Aksel waren 
in de winter van 1972 de enige Suri-
namers in brummen (ten zuiden 
van Zutphen). Zij leerden Neder-
land kennen in de sneeuw, woonden 
op een boerderij en groeiden op als 
alle andere kinderen op het platte-
land. “Ik vond dat geweldig”, zegt 
brian. “Nog altijd herinner ik mij 
dat ik ‘s morgens om vijf uur wak-
ker werd van de boer die zijn melk-
machine het land op reed om de 
koeien te melken.” toen hij dertien 
was, ging hij naar de middelbare 
school in Zutphen, een kilometer of 
tien verderop. Weer of geen weer, 
brian ging op de fiets. Daar leerde 
hij ook zijn (toenmalige en huidige) 
vriendin kennen, een marokkaanse 
uit Zutphen
. 
Discriminatie
Zij gingen al vroeg samenwonen, 
en omdat zijn vriendin heel graag 
wilde studeren en ‘je nooit je hand 
ophoudt’, ging brian aan het werk. 
In brummen en Zutphen heeft hij 
zich nooit gediscrimineerd gevoeld. 
“later wel, en dat heeft zich in 
de loop der jaren vertaald in mijn 

De ZeeHoeVe: meNtor brIAN eN eeN DeelNemer HouDeN eeN WAterloop VrIJ
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gedrag. Als ik in de supermarkt iets 
uit het schap haal bijvoorbeeld, doe 
ik dat zo dat het heel goed zichtbaar 
is. Het is niet fraai, maar ik maak me 
er niet meer druk over. Het voordeel 
is overigens, dat het gedrag van de 
deelnemers op de Zeehoeve voor mij 
herkenbaar is. Ik doe daar mijn voor-
deel mee.” 

van alle markten thuis
mentor brian heeft, voordat hij uit-
eindelijk bij de Zeehoeve terecht-
kwam, van alles en nog wat aan-
gepakt, zoals plastic scheiden bij een 
recyclingbedrijf (ook in de winter 
gewoon met blote handen), werk in 
een metaalfabriek, kwaliteitscontro-
leur van micro  s copen en werkvoor-
bereider bij een ingenieurs bureau. 
toen zijn vrouw leiding ging geven 
aan twee opvanghuizen, verhuisde 
het gezin naar Amsterdam. Daar 
maakte brian kennis met het werk in 
de hulpverlening. “Dat was het begin 
van wat ik nu doe. opvanghuizen 
voor Antilliaanse en Surinaamse jon-
gens en meisjes en later ook vier jaar 
in een jeugdgevangenis (Joc). toen 
belde een vriend van mij, die zei dat 
hij iets leuks voor me had.”

Zeehoeve
“Ik werd meteen verliefd op deze 
plek; vlakbij Amsterdam en voor je 
gevoel toch helemaal buiten. maar 
het werk was een echte cultuur-
schok: (een deel van de deelnemers 
is van) dezelfde doelgroep als in het 
Joc, maar hier is geen bescherming. 
Alles is open. en toch werkt het juist 
heel goed. De latente dreiging is veel 
minder groot. Hier heeft de deel-
nemer de vrijheid om zaken zelf te 
beslissen. Dat moet ook wel, want 
we willen een juiste diagnose kun-
nen stellen en dat lukt niet zo goed 
onder dwang. We kijken hier naar de 
kwaliteiten, het positieve in de deel-
nemer. Daar kunnen we wat mee. 
De positieve competenties uitver-
groten en daarop voortbouwen. Wij 
schrijven nooit iemand af, maar we 

zijn wel objectief.” Zijn taak is het 
begeleiden van een groep (jongeren 
en volwassenen) door de hele diag-
nose-carrousel van acht weken. “Wij 
observeren, beoordelen en bespre-
ken. Als mentor doe je alles met je 
groep samen. Zo kom je, in samen-
spraak met je collega’s, tot een 
juiste diagnose. Dan adviseren we 
de klantmanager van DWI en doen 
ook moeite om hem/haar te helpen 
de deelnemer door te plaatsen naar 
een juiste plek. Dat stuk nazorg is 
belangrijk én leuk. Je steentje bij-
dragen aan het ontwikkelen van een 
persoon is het mooiste dat er is.”

voorbeeld
“er werd een veelpleger, die voort-
durend in de fout ging, bij mij in 
de groep geplaatst,” zegt brian. 
“Hij vertelde mij dat hij zijn leven 
wilde beteren en hij vroeg of ik 

hem daarbij wilde helpen. Hij wilde 
instructeur in een sportschool wor-
den. Ik zei hem, dat hij dan ont-
zettend zijn best moest doen; niet 
alleen voor mij, maar ook voor alle 
anderen in de Zeehoeve. Dat heeft 
hij gedaan. Na verloop van tijd had 
ik er voldoende vertrouwen in om 
in mijn eigen netwerk een stage 
in een sportschool te regelen. Dat 
deed hij zo goed, dat hij een oplei-
ding kreeg en examen mocht doen. 
toen overleed zijn vader. De jongen 
was opeens volledig uit beeld: geen 
adres, een ander telefoonnummer; 
van de aardbodem verdwenen. maar 
na een jaar sprak ik iemand die wist 
dat hij was verhuisd naar  eindhoven. 
Hij had een baan, had examen 
gedaan en was in opleiding tot per-
sonal trainer. Zijn einddoel was nu 
een eigen sportschool. kijk, daar doe 
ik het voor.”

SS Wij schrijven nooit 
iemand af maar we zijn 
wel objectief.

De ZeeHoeVe: ook coole mANNeN moeteN kokeN tIJDeNS De cArrouSSel
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i. Doel van Stichting herStelling

In de statuten staat het doel van Stichting Herstelling 
als volgt omschreven:

het Doel van De Stichting iS tweeleDig:
1. Een bijdrage leveren aan het herstel en de instand

houding van de Forten om en nabij Amsterdam 
met bijbehorende werken, genaamd de Stelling van 
Amsterdam, alsmede andere cultuurhistorische 
(industriële) erfgoederen.

2. Mensen (hierna te noemen deelnemers) die te ver 
van de arbeidsmarkt afstaan om zelfstandig daar
aan te kunnen deelnemen, zinvol werk aanbieden 
op de Stelling of de andere erfgoederen. 
De deelnemers worden door intensieve begelei
ding op de werkplek in de gelegenheid gesteld 
die werkervaring op te doen die relevant is voor 
de regionale arbeidsmarkt, waardoor hun kan
sen op die arbeidsmarkt worden vergroot. Aan 
deel nemers die – om wat voor reden ook – in 
werksituaties moeilijk plaatsbaar zijn, wordt de 
mogelijkheid gegeven om zich elementaire vaar
digheden eigen te maken.

De deelnemers worden aangewezen door de Dienst 
Werk en Inkomen te Amsterdam en de gemeente 
Diemen. 

De Stichting beoogt haar Doel te bereiKen 
Door:
• het uitvoeren van herstel en onderhoudswerk

zaamheden aan de Stelling van Amsterdam met 
als prioriteit het afstoppen van verder verval, 
zowel op bouwtechnisch als landschappelijk 
(groen)gebied, alsmede herstel en onderhoud van 
eventuele andere cultuurhistorische (industriële) 
erfgoederen;

• het aanbieden van leer/werkmogelijkheden in 
samenwerking met instellingen van beroepsonder
wijs en/of bedrijfstakinstanties, waardoor perso
nen in staat gesteld worden leer/werkervaring op 
te doen die relevant is voor de scholingsmarkt of 
arbeidsmarkt;

• het inzetten van maatregelen ter bestrijding van de 
werkloosheid in de ruimste zin van het woord;

• alle overige activiteiten die het doel van de stich
ting bevorderen.

ii. beStuur Stichting herStelling  
(per ultimo 2011)

• De heer J.J.c. Sprenger (voorzitter) 
Projectmanager Ministerie van Financiën  
 

• Mevrouw y. tanercan-Shitrit (lid) 
Kwartiermaker a.i. voor een van de grote 
 zorg aanbieders van Rotterdam

• De heer w. hooyman (penningmeester) 
Interim manager financiën & control, consultancy 

• De heer r.p.th. elshoff (lid) 
Directeur Employment Consult

• De heer r. hylkema (lid) 
Directeur IJmond Beschermingstechniek en 
 Schilderwerken

aFgetreDen/toegetreDen 
In het verslagjaar 2011 is het bestuur gewijzigd.

afgetreden:
De heer w.g. huizing, HR Director  Performance 
Coatings EMEA, PPG Coatings Europe B.V.

toegetreden:
Mevrouw y. tanercan-Shitrit en de heer r. hylkema

biJlagen
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yardena tanercan - Shitrit 

Tegenwoordig zet mevrouw 
Tanercan een flexibel personeels
bedrijf  (450 mensen) op voor een 
grote zorgorganisatie in Rotter
dam. Daarvoor werkte zij lang bij 
de gemeente Amsterdam; in haar 
laatste functie was zij eindver
antwoordelijk voor het opzetten  
en managen van de Adviesgroep 
Amsterdam ( AGA), het interne 
adviesbureau van de gemeente 
met ongeveer 100 adviseurs en 
interim managers. Van 1997 tot 
2003 was zij als programma
manager voor verschillende wet
houders betrokken bij jeugd
beleid, onderwijs en diversiteit. 
“Daar ligt ook mijn hart” zegt 
mevrouw Tanercan. Daarom past 
Herstelling goed bij haar. “Als je 
kansarme jongeren kan helpen bij 
het opbouwen van een toekomst, 
dan zet ik mij daar vol passie voor 
in.”  

Het bestuur is blij met deze 
vrouw, vanwege haar drijf
veren, haar kennis en haar grote 
netwerk, zowel ín als buiten 
Amsterdam.

iii. mutatieS in het beStuur

rene hylkema 

De heer Hylkema is directeur van 
IJmond Beschermingstechniek 
en Schilderwerken. Hij heeft 
in de loop der tijd zeven kandi
daten van Herstelling in dienst 
genomen. De heer Hylkema is 
eind 2011 benoemd tot lid van het 
bestuur. Hij werd vanwege zijn 
ervaring als werkgever benaderd 
door Uitstroomfunctionaris 
Simon Rits. “Ik vind  Herstelling 
een prima initiatief en hoop 
als werkgever een toegevoegde 
waarde te hebben in het bestuur.” 

Het bestuur voelt zich door de 
benoeming van de heer  Hylkema 
verbreed en verrijkt.

pim huizing

De heer Huizing was bestuurs
lid sinds de oprichting van de 
Stichting Herstelling in 1998. In 
die jaren heeft hij zich, ondanks 
de toenemende internationale 
verplichtingen in zijn loopbaan, 
bijzonder ingespannen voor de 
stichting. Hij heeft zich, in de 
ruim 13 jaar van zijn bestuurslid
maatschap, een goede en betrok
ken vriend getoond. “De methode 
Herstelling in handen van onze 
werkmeesters” zegt Pim, “is het 
meest waardevolle wat wij heb
ben. Het levert de bijdrage aan 
het verkleinen van de afstand tot 
de arbeidsmarkt van onze deel
nemers.” 

Het bestuur is de heer Huizing 
veel dank verschuldigd voor zijn 
grote inspanning.

54

J
a

a
r

v
e

r
s

l
a

g
 s

t
i

c
h

t
i

n
g

 h
e

r
s

t
e

l
l

i
n

g
 2

0
1

1



fort WAVer AmStel: eeN eNorme lAp epDm AlS beScHermINg tegeN HemelWAter

tekst: medewerkers van Stichting Herstelling, DWI Werkbedrijf Herstelling en Alexander Senger
met bijdragen van: Herstelling Internationaal: gerard lutteken | Herstelling gooi & Vechtstreek: ronald Hof | Inforsa: Heleen Waterham

tekstcorrectie: Hetty van elferen [www.hettyvanelferen.nl]
(eind)redactie: Alexander Senger [www.sengercommunicatie.nl] 

foto’s: medewerkers van Stichting Herstelling, gerard lutteken en Alexander Senger
foto’s omslag: Alexander Senger

grafische vormgeving: max beinema graphic Design [www.maxbeinema.nl] 
Druk: groen offset Hoofddorp bv. [www.groen.nl]

contactgegevens: 
laarderhoogtweg 51

1101 eb Amsterdam Zuidoost
tel: (020) 346 52 79
fax: (020) 346 61 16

Internet: www.herstelling.nl
e-mail: info@herstelling.nl

coloFon



Stichting herstelling

laarderhoogtweg 51
1101 eb Amsterdam Zuidoost

tel: (020) 346 52 79
fax: (020) 346 61 16

Internet: www.herstelling.nl
e-mail: info@herstelling.nl


