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Medewerkers met een taalachterstand werden

Versterking

ondersteund met een pilot cursus “Nederlands

In

op de werkvloer”. Dit helpt hen bij het vergroten

professionaliseringsslag

van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Traag een betaalde baan als coördinator van

2018

kon

In

Balans
maken

een

verdere

door

Ernst

Weblicity aan te bieden en Marieke de Jong
Binnen diverse teams werden lesproducten

als Trajectbegeleider en Vrijwilligerscoördinator

ontwikkeld:

aan te stellen.

Weblicity:

Modules

Webontwikkeling,

InDesign en Photoshop.

Zichtbaarheid
In Balans vergrootte haar zichtbaarheid in 2018

Inbit: 		Handleidingen voor diverse

door haar huisstijl te formaliseren, een nieuwe

werkzaamheden, waaronder

website voor te bereiden, diverse sociale media

het assembleren van

beter in te zetten en een nieuwe folder te

computers, installeren en

ontwerpen.

onderhouden van IT-systemen
en netwerken.
Kledingatelier: 	Naailessen door getraind

Voorwoord

Koperen jubileum
Op 11 oktober 2018 vierde In Balans haar 12,5

coupeuse; cursus Omgaan met

jarig bestaan met een feestelijke jubileum-

Klanten.

receptie. Hier werd gevierd dat In Balans sinds

Groenteam: 	On the Job training onder
leiding van coördinator.

2006 uitgroeide tot een geliefde werkplek voor
gemiddeld 70 mensen met een afstand tot de

Hoe kan In Balans verder groeien en verdiepen?

Balans hun diploma behaalden (In Balans is

Dat was de vraag die voor de organisatie in

volledig geaccrediteerd voor diverse Mbo-

vervaardigen van commerciële

dat het los van een startsubsidie de broek altijd

2018/19 centraal stond. Dankzij de steun van

opleidingen) verhoogden hun kans op het

producten.

zelf heeft kunnen ophouden.

Dimence Groep en het Oranje Fonds kon daarop

vinden van betaald werk.

een antwoord worden gegeven. In Balans werd
professioneler, maar bleef haar eigenzinnige
mening en werkwijze behouden.

Enkele mooie cijfers
•

Activeringstrajecten: 21

•

Dagbestedingstrajecten: 13

In Balans richt zich op persoonlijke groei en

•

Stagiaires: 20

welbevinden van haar medewerkers. Dankzij hun

•

Vrijwilligers: 35

inzet voelen zich nodig, hebben zelfvertrouwen

•

UWV deelnemer: 4

en leveren een bijdrage aan de samenleving.

•

PGB deelnemer: 1

Bij In Balans zijn ze trots op hun eigen kennis
en vaardigheden. De werkwijze is gericht op
de dromen, wensen en mogelijkheden van het
individu en niet op de beperking.
Grootschalige werkplek

Klusin: 		Houtwerkplaats voor het

Totaal: 94
Hoogtepunten

Introductie van scholingsprogramma’s – Bij In
Balans kunnen medewerkers nu arbeidsmatigeen werknemersvaardigheden leren; dit onder

In 2018/19 boden we een werkplek aan 94

steunt het vinden van een (andere) betaalde

deelnemers. Twaalf van hen stoomden door

baan en/of leren door zelfstudie en het uitvoeren

naar een betaalde baan of studie en zetten

van de opdrachten binnen de organisatie.

daarmee een duurzame stap naar economische
zelfstandigheid. Ook de stagiaires die bij In
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reguliere arbeidsmarkt.

In Balans benadrukt

“Ik hoop dat In Balans
blijft verjongen en
voorop lopen”

Jan Toonen
“In Balans moet uniek blijven”
Na de overname van In Balans door de Dimence

apparatuur beschikbaar, waardoor bijvoorbeeld

Groep leerde Regiomanager Jan Toonen de

de vakmensen van het Groenteam beter werk

organisatie beter kennen. Een verrassende

konden afleveren.”

kennismaking, vond Toonen. “In Balans bleek
een voorloper te zijn door zich niet te richten
op problemen, maar op mogelijkheden. We
kunnen veel van hen leren.”

Zijn de jonge honden volwassen geworden?

Ik zou eerder zeggen ‘tot wasdom gekomen’.
In Balans speelt nu beter in op de verlangens
van deelnemers en financiers. Het maakt

Wat is er zo uniek aan In Balans?

minder gebruik van haar ‘gunfactor’ en gaat

“In Balans stelt de mens in het gewone leven

mee met de algemene professionalisering

centraal. Men denkt niet in problemen maar

van de samenleving. In Balans is ook gewoon

kijkt naar wat wél kan. Dat vereist een complete

een bedrijf dat budgetneutraal moet kunnen

omslag van denken. In de rest van zorgland

opereren.”

wordt dat nu pas gemeengoed, onder andere
dankzij de beweging ‘positieve gezondheid’.”

Wat gun je In Balans in de komende 12,5 jaar?
“In Balans draagt bij aan een positieve

Wat gebeurde er zoal in 2018/19?

werkbeleving onder heel veel mensen. Zelfs van

In Balans maakte een professionaliseringsslag.

buiten de regio komen mensen naar dit model

Er

krachten

kijken. Ik hoop dat over 12,5 jaar heel Nederland

aangenomen, die hier in grote mate aan

hun manier van denken heeft overgenomen en

bijdroegen. Dankzij Dimence kwam er betere

dat In Balans blijft verjongen en voorop lopen.”

werden
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twee

betaalde
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Gerda Meuleman
“We vonden woorden voor onze dromen”
Hoe kijk je terug op 2018/19?

Is de werkwijze aangepast?

enorm zijn gegroeid. Sinds de oprichting in

taalgebruik van Wijz Welzijn en Dimence Groep.

2006 werkten we als jonge honden. In 2018

Maar onze aanpak is dezelfde: wij ondersteunen

realiseerden dat we volwassen moesten worden.

de deelnemers in wat zij willen. We nemen hen

Daarin zijn we geweldig ondersteund door de

bij de hand en zeggen: ‘Wat jij wil, dat willen

Dimence Groep en het Oranje Fonds, dat ons

wij ook. We steunen je. Maar je moet het zelf

selecteerde voor het programma Meedoen.”

doen.”

Wat bedoel je met volwassen worden?

Maakt dat de organisatie niet minder flexibel?

we onze medewerkers wilden bieden, maar

eeuwig. We kunnen nu onze werkwijze in

deze stond niet op papier. In 2018/19 hebben

alles wat we doen consequent doorvoeren en

we woorden gevonden voor onze dromen. We

verankeren in ons DNA.”

“Het was een intensieve periode waarin we

We hadden altijd een duidelijke visie voor wat

Nee, niet ten diepste. Hij is aangepast aan het

“We hebben veel vastgelegd maar niet voor

hebben ons gedachtengoed gestalte gegeven
in een missie, visie en werkwijze.”

Dus geen jonge honden meer?

“Jawel hoor, maar nu gecombineerd met een
Waar ben je het meest trots op?

Op onze Theory of Change. Die beschrijft onze
werkwijze, gericht op de verandering die wij

professionele werkwijze.”

“We blijven jonge
honden maar nu met een
professionele werkwijze.”

beogen onder de medewerkers.”
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Erica van Unen
“Mijn hobby werd mijn werk”
Erica was nog geen vijftig toen ze volgens de samenleving was
uitgewerkt. Met een versleten lichaam en te weinig diploma’s
op zak zag ze haar kansen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Maar Erica had een belangrijke troef op zak: een grote dosis
creativiteit. En daar was In Balans maar wat blij mee.
Erica werkt nu als grafisch vormgever bij Weblicity. “Ik maakte
van mijn hobby mijn werk, op loopafstand van huis, heerlijk!”,
lacht de creatieve medewerker. Erica leerde bij In Balans
nieuwe ontwerpprogramma’s, waaronder Adobe Photoshop en
InDesign. Ze ontwerpt nu websites, posters en brochures.
Het werk bij In Balans bracht letterlijk balans in het leven van de
Websites

zestiger.“Hier wordt met mijn beperkingen rekening gehouden

Brochures

en dat is erg prettig”, vertelt Erica. “Ik ben nu eenmaal geen

Rapporten

jonge deerne meer!”

Flyers en folders

Erica beseft dat een betaalde baan er op haar leeftijd niet meer
inzit. Ze hoopt zich nog lang bij Weblicity nuttig te kunnen
maken. Oh, en ‘met lachrimpeltjes’ oud te worden.
Jaarverslag / 10

“Hier wordt met mijn
beperking rekening gehouden
en dat is erg prettig.”
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ze vond hier in de afgelopen negen jaar volledig
haar draai. Ze doet ‘alles’: het wassen en strijken

Fariba Nazemghanai (60)
“Ik werk hier met lieve collega’s”

van binnengebracht wasgoed, naaiwerk, het
selecteren en ophangen van tweedehands
kleding en de verkoop van handgemaakte
producten.

Toen Fariba Nazemghanai in 1995 met haar

“Ik ben geen
supernaaister, maar kleren
herstellen lukt prima.”
Jaarverslag / 12

twee kinderen naar Nederland vluchtte, dacht

Naast het werk op het atelier volgt Fariba

ze nooit meer gelukkig te worden. Ze was

wekelijks Nederlandse taalles bij In Balans.

dan wel ontsnapt aan een slecht huwelijk en

Eens per week oefent ze onder leiding van een

een land met politieke problemen, maar haar

lerares nieuwe woorden en zinnen. “Moeilijk

toekomst was bijzonder onzeker.

èn gezellig”, beoordeelt Fariba de cursus, die
hoopt dat de lessen haar kansen op passend

“Bij In Balans heb ik geleerd met een naaimachine

betaald werk zullen vergroten.

om te gaan”, vertelt Fariba. “Ik ben geen
supernaaister hoor, maar kleren herstellen en
eenvoudige opdrachten lukt prima.” De Iraanse
geniet vooral van haar collega’s: “Ze zijn erg lief
en staan altijd voor me klaar. Ik ben ook lief voor
hen, hoor!”
Fariba is een van In Balans’ oudste medewerkers;
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Kledingverkoop
Producten
Was & strijk
Reparaties

Davy Wolswijk
“Hier word ik serieus genomen”

Davy voelt zich bij Inbit serieus genomen, durft

Af en toe wordt het druk in het hoofd van

iemand me nu vraagt iets te doen zeg ik rustig:

Davy Wolswijk. Dan is het net of hij naar een

‘Ik maak eerst dit even af en dan kom ik bij je.’”

vragen te stellen, en kan zich beter uiten. “Als

verkeerd gelegde puzzel staart. Hij weet niet
meer op welk stukje hij zich moet concentreren.

Een ander voorbeeld is zijn rol in het

En al helemaal niet hoe hij de puzzel opnieuw

teamoverleg. “Als ik me aan dingen erger

moet leggen. “Dan ben ik net een gecrashte

breng ik die in op de vergadering en daar wordt

computer.”

positief op gereageerd. Dan wordt negativiteit
positiviteit en voel ik me ineens stukken lichter.”

“Als

je

autistisch

bent

heb

je

heldere,

Ooit hoopt Davy van zijn hobby zijn werk te

eenvoudige instructies nodig, en moet iemand

kunnen maken. Iets met software ontwikkeling

je stap voor stap uitgeleggen wat er moet

of dieren. “Ik weet nog niet wat ik wil. Het is de

gebeuren”, legt Davy uit. Dat gebeurt bij Inbit,

ene dag dit, de andere dag dat. Hier kan ik daar

waar Davy computers repareert. “Ik ga met

rustig achter komen.”

plezier naar mijn werk,” zegt hij. “De mensen
hier hebben geen oordeel over je en doen je
geen kwaad.”

Computerverkoop
Reparaties
Klantenservice
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“Ik weet nog niet wat ik
wil. Hier kan ik daar rustig
achter komen.”
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Jos Bakker
“Ik heb bij In Balans gevonden
wat ik zocht”

kwekerij met dagbesteding aan de slag. Daar
paste hij niet goed in het team. Na zijn vertrek
werd Jos al snel ziek, ernstig ziek.

Jos Bakker (56) ontwierp onlangs een plantenbak

Na een zware herstelperiode wilde Jos graag

voor Klusin. Hij hielp bij het timmerwerk en zag

weer aan de slag en ging op zoek naar een

meteen voor zich welke planten erin thuishoren.

nieuwe werkomgeving. Zo kwam hij bij In Balans

Bij hem valt de appel namelijk nooit ver van de

terecht. “Er is hier ruimte voor eigen ideeën. Ik

boom.

heb bij In Balans gevonden waar ik naar zocht”,
aldus Jos.

Jos werd geboren met groene vingers. Hij
groeide op in een familiebedrijf: een kwekerij in
hartje Haarlem. Planten stekken was zijn hobby.

“Hier is ruimte voor eigen
ideeën.”
Jaarverslag / 16

Geen wonder dat hij als volwassene samen
met zijn vriendin een bloemenzaak begon. In
Meppel. “Hartstikke leuk om te doen”, vertelt
Jos.
Toen er kinderen kwamen werd het te druk,

Huisklussen

en verkocht Jos zijn bedrijf. Hij ging bij een

Productontwikkeling
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Wout Siertsema
“Werken zonder druk”

werkvloer liep het contact met de leiding niet
lekker. Wout kwam overspannen thuis te zitten.
Wout gaat nu fluitend naar het werk. Hij kwam

Op zijn 44ste weet Wout Siertsema nog

met een creatief idee op te proppen: wat als

altijd niet precies wat hij wil worden. Te lang

In Balans naast onderhoud in het groen ook

deed hij dingen die hij niet leuk vond en hem

aanlegwerkzaamheden gaat uitvoeren?

ondermijnden. Bij het Groenteam van In Balans

Het idee is door de leidinggevenden positief

ontdekt Wout langzaam maar zeker wat hem

ontvangen. “De uitdaging is nu om een goed

gelukkig maakt.

business plan op te stellen, met een kloppend

Wout loopt stage bij In Balans. Twee jaar geleden

verdienmodel. We beginnen klein, zodat het

begon hij een opleiding tot hovenier. “Ik vind de

niet al te veel stress oplevert”, aldus Wout.

manier waarop hier bij In Balans leiding wordt
gegeven erg prettig. Je krijgt een grote dosis
vrijheid en het gevoel van ‘jouw manier is ook
prima’. Er ligt geen druk op me; ik hoef mezelf
niet langer voorbij te lopen”, aldus Wout.
Dat was in het verleden wel anders. Wout werd
beschermd opgevoed. Het gebrek aan liefde en
zelfstandigheid leidde tot onzekerheid. Op de
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Onderhoudscontracten
Losse opdrachten

“Ik hoef mezelf niet
voorbij te lopen.”
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Meer weten?

Neem gerust contact op.
Mulertstraat 52
8061 CG Hasselt
Telefoon: 038 - 851 57 70
E-mail: info@inbalanshasselt.nl
Internet: www.inbalanshasselt.nl

