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≥ * Reïntegratie en begeleiding naar betaald werk

* Open dag op 27 juni

BW-Oost vijf jaar sterk
in sociaal ondernemen

BW-Oost in Doetinchem is al vijf jaar sterk in sociaal on-

Tweede Spoor

dernemen. Kern van het werk bestaat uit het begeleiden

BW-Oost werkt zowel voor de overheid als voor de private

van mensen naar een vaste, betaalde baan. BW-Oost doet

sector. Zo worden werknemers begeleid in het kader van

dit samen met een aantal partners die voor een deel onder

het Tweede Spoor. Dit gebeurt tegen de achtergrond van

hetzelfde dak zitten. ,,Onze lijnen zijn dus zeer kort,’’ zeg-

de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgevers moeten er

gen de beide directeuren Peter Kuiper en Henk Knipping.

volgens die wet alles aan doen om medewerkers die door
ziekte zijn uitgevallen, weer te integreren. Lukt dat niet in

Beide Doetinchemmers waren in 2008 de oprichter van

het eigen bedrijf, dan moet er volgens de wet naar pas-

de Achterhoekse reïntegratiespecialist. Daarvóór werkte

send werk elders worden gezocht (Tweede Spoor).

Peter Kuiper jarenlang in de zorgsector, Henk Knipping
in de sociale werkvoorziening. ,,BW staat voor Begeleid

Mobiliteit

Werken en dat is ook precies wat we onze cliënten bieden.

Peter Kuiper: ,,Speciaal voor ondernemers met vraag-

Wij begeleiden hen naar vast werk. Daarbij speelt ons uit-

stukken op het gebied van mobiliteit is onlangs BW-Oost

gebreide netwerk een belangrijke rol.’’

Mobiliteit opgericht. We helpen ondernemers een beleid
uit te stippelen op het gebied van verzuimpreventie en

Eén loket
Onderscheidend punt van BW-Oost ten opzichte van veel

» Peter Kuiper (links) en Henk Knipping van BW-Oost

andere reïntegratiebedrijven is dat cliënten meerdere

begeleiding daarvan. Vergeet niet dat ziekteverzuim een
ondernemer erg veel geld kost. Hij zal er dus alles aan

en begeleiden onze cliënten op hun werk. Ook gevestigd

Mensen die al wat ouder zijn, maar ook bijvoorbeeld jon-

willen doen om het ziekteverzuim naar beneden te bren-

diensten onder één dak vinden. ,,Wij zien de problemen

in ons pand is BW-Uniek. Dit bedrijf richt zich op bege-

geren met een aangeboren beperking of jongeren die de

gen.’ Gunstige arbeidsomstandigheden en gezonde werk-

van mensen in hun samenhang. Mensen hebben vaak

leiding van mensen met autisme op het gebied van ar-

school vroegtijdig hebben verlaten en nooit hebben ge-

verhoudingen zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. ‘’

beid, scholing en wonen. BW-Uniek werkt in opdracht van

werkt of. Bij ons worden ze geholpen met het zoeken en

Binnen BW-Oost Mobiliteit werken arbeidsdeskundigen,

UWV, gemeentes, onderwijsinstellingen en mensen met

vinden van een baan. Maar in sommige gevallen gaan we

een bedrijfsarts en casemanagers.

een persoonsgebonden budget . Tot slot kan Xtra-S wor-

ze ook eerst voorbereiden op dit traject door ze bepaalde

den genoemd, dat sportcoaching biedt. Het werkgebied

basisvaardigheden aan te leren zoals afspraken maken en

Open Dag

van BW-Oost omvat de Achterhoek en Liemers, van Zut-

nakomen, of werkritme te laten opdoen. Dit kan via ons

Op donderdag 27 juni houdt BW-Oost in verband

phen tot Arnhem en Winterswijk. Naast Doetinchem is er

eigen productiebedrijf Maak maar ook via ons netwerk.

met de viering van het vijfjarig bestaan open dag.

nog een vestiging in Arnhem. Op dit moment zitten er via

In principe kunnen we iedereen naar betaald werk leiden.

Netwerk(partners) en andere belangstellenden kunnen

BW-Oost zo’n honderd zeventig mensen in een reïnte-

Maar ook als dat uiteindelijk toch niet lukt, is het toch

de bedrijfsgebouwen bekijken en van de medewerkers alle

gratietraject of ondervinden jobcoaching op de werkplek.

belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen weer sociaal

uitleg krijgen waar ze om vragen. Ook de jobcoaches/con-

actief worden en niet de hele dag in huis zitten.’’

sulenten geven korte presentaties van hun werk. De open

Sociaal actief
» MAAK is een volwaardig productiebedrijf met
eigen personeel

met meervoudige problematiek te maken. Iemand die al

dag begint om 14.30 uur en eindigt om 18.00 uur.

De cliënten komen op verwijzing van instanties als

MAAK

gemeenten of het UWV en zitten in verschillende uit-

Onder de vlag van BW-Oost opereert een sociale onder-

keringssituaties zoals Wajong, WIA of Ziektewet. Peter

neming waar grafisch productiewerk, technisch assem-

Kuiper: ,,Vaak zijn het mensen die al een tijdje uit de

blagewerk en in – of ompakwerk wordt uitgevoerd. MAAK

roulatie zijn en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

kan ook fungeren als arbeidstrainigscentrum waar belast-

een tijd zonder werk thuiszit, kan bijvoorbeeld ook kam-

baarheidsonderzoeken worden uitgevoerd en als werker-

pen met financiële problemen of met een vorm van ver-

varingsplek. Het bedrijf beschikt over een werkplekoplei-

slaving. Wij hebben alle disciplines in huis om deze pro-

der en een arbeidsdeskundige. Henk Knipping: ,,Ook hier

blemen aan te pakken. Het grote voordeel voor de cliënt

is het doel weer mensen te leiden naar een vaste betaalde

is dat hij niet langs allemaal verschillende loketten hoeft.

baan op de reguliere arbeidsmarkt.’’ Met de eigen soci-

Hij heeft slechts met één loket te maken. Zo beschikken

ale onderneming biedt BW-Oost niet alleen kans op werk

wij over arbeidsdeskundigen en een psycholoog. Verder

maar speelt het ook in op de sterk veranderende wetge-

kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een

ving rondom de sociale werkvoorziening. MAAK is een

bewindvoerder/administratiekantoor Ben Wesselink en

volwaardig productiebedrijf met eigen personeel.

tevens een bloemist gevestigd, Rosas, die in het kader
van onze samenwerking regelmatig dienst doet als stageof werkervaringsplek voor de zakelijke markt. Natuurlijk
moeten ook onze vijf jobcoaches/consulenten worden
genoemd. Zij onderhouden de contacten met de partners

» BW-Uniek werkt in opdracht van UWV, ge-

meentes, onderwijsinstellingen en mensen met
een persoonsgebonden budget

administratiekantoor Coos admin +. Op onze locatie is

» Bloematelier Rosas doet regelmatig dienst als
stage- of werkervaringsplek voor de
zakelijke markt.

Voor meer informatie:
www.bw-oost.nl
www.maakbv.nl
www.bw-uniek.nl

