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1.

Inleiding

Wie van ons had kunnen bedenken dat Covid-19 zolang impact zou hebben op ons werk. Tot aan de eerste
lockdown verliep alles zoals we gewend zijn. Toen de eerste lockdown werd aangekondigd hebben we Stichting
Boekenwerk ook gesloten. Deelnemers zijn een week thuis gebleven.
Daarna zijn we begonnen met deelnemers uit te nodigen om naar Boekenwerk te komen voor een gesprek.
Hiermee wilden we de deelnemers al in beweging brengen ook al wisten we nog niet of we ook arbeidstraining
konden laten doorgaan. Nadat de maatregelen bekend werden: 1,5 meter afstand, mondkapjes en met hoeveel
mensen we per m2 op de werkvloer mochten komen, zijn we de arbeidstraining zodanig gaan inrichten dat we
in ieder geval met 4 mensen veilig konden werken. Langzaam maar zeker wilden of durfden de deelnemers te
komen. Na verloop van tijd hebben we de bezetting wel engszins moeten aanpassen omdat we nu maar 4
(soms 5) deelnemers per dagdeel konden plaatsten, hierdoor kon nog niet iedereen het aantal dagdelen komen
zoals ze voor de lockdown deden. De arbeidstraining zijn daarna niet meer onderbroken door de volgende
lockdowns.
Ook in 2020 hebben we een stageplaats geboden aan een student van de opleiding Toegepaste Psychologie.
Het eerste half jaar liep Evy bij ons stage voor haar derde jaar. Vervolgens is ze na de zomervakantie gestart met
haar 4e jaar/ afstudeer stage. De uitkomsten van haar onderzoek zullen we in 2021 te horen krijgen en zal ze
ook een instrument hebben ontwikkeld ter verbetering van onze dienstverlening.
In maart 2020 zijn we gestart met een nieuwe ronde van de training ‘Leven vanuit identiteit’ module A met 5
deelnemers. Vanwege de lockdown hebben we hierin helaas een pauze moeten inlassen. In september hebben
we module A weer hervat. Onze deelnemers waren enthousiast over de training en geven aan dat zij meer
inzicht in zichzelf hebben verkregen.
In augustus 2020 zijn we gestart met module C van de training ‘Leven vanuit identiteit’. Dit is de laatste module
van de training. Het blijft bijzonder om de veranderingen bij onze deelnemers waar te nemen gedurende de
verschillende modules.
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Onze persoonlijke professionaliteit hebben we intern verder ontwikkeld. Carina heeft een presentatie
gehouden over ‘Plan C’. Dit boek geeft een andere kijk op autisme en de benadering daarvan. Leerzaam en
voor onze doelgroep zeker van toepassing.
Ellen van der Hart heeft tot aan de lockdown een aantal dagdelen gewerkt.

2.

Missie en visie

Met Stichting Boekenwerk geven we vorm aan een bedrijf wat niet als doel heeft het maken van winst maar om
onze deelnemers de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in:

Het richting kunnen geven van eigen leven en daardoor in werknemerschap.


De wens om goed te zijn in wat je kunt uitdrukking te geven.



Zichtbaar te maken dat wat iemand doet betekenis heeft voor het geheel.

Onze missie is om een veilige, stimulerende plek te bieden aan “hoog functionerende” mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een autisme spectrum stoornis. Hiermee wordt een basis gelegd
om eigen kennen en kunnen zichtbaar te maken en vorm te geven in de maatschappij.

3.

PR en netwerk contacten:
Vanwege de pandemie hebben we weinig contacten kunnen onderhouden met ons netwerk. Degene
die we hebben gesproken:
UWV: Arbeidsdeskundigen
WIJ Eindhoven: generalisten
Ergon: participatiebedrijf
Fontys Hogeschool: stagebegeleiding
Gemeente Nuenen: trajectbegeleiders
Gemeente Deurne: opvoedkundige ondersteuner
Gemeente Son en Breughel/ dommelvallei: trajectbegeleiders
Peelland gemeente: Lev groep
BJ Brabant: werkgever
Messing media: stageplek
Spectrum Brabant: samenwerking trajecten
BounceSpace netwerk: voorlichting sollicitatietraining/stage plaatsen

4.

Bedrijfsontwikkelingen:

Boekenverkoop
We zien jaarlijks een stijging in de boekenverkoop. Dit is te danken aan de verbeterde inzet van internet
marketing door de deelnemers. Daarnaast is onze verkoop in 2020 extra gestegen, mogelijk vanwege de
lockdowns en sluitingen van (boek-)winkels.
Social Return
Stichting Boekenwerk hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (social return).
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Stichting Boekenwerk is een arbeidstraining met specialisatie in het begeleiden van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt door ASS, ADHD. Door het werken met deze doelgroep is Stichting Boekenwerk zich eens te
meer bewust van het belang van social return.
Hiertoe worden de volgende middelen ingezet:
- Medewerkers worden gestimuleerd om zich bij te scholen op hun vakgebied.
- Het ziekteverzuim wordt intensief begeleid.
- Stichting Boekenwerk geeft, indien mogelijk en passend, ruimte voor een werkervaringsplaats aan Wajongers.
- Stichting Boekenwerk geeft waar mogelijk opdrachten voor (afstudeer)stages aan studenten van
(hoge)scholen.

5.

Opdrachtgevers en Trajecten:

Deelnemers Stichting Boekenwerk 2020:
Deelnemer
A.K.

Opdrachtgever
UWV
Naar werk

Start traject
24-05-2020

A.M.

Gemeente Eindhoven
10A50

01-10-2019

B.B.

Zorgmed, Onderaannemer

01-05-2019

D.H.

UWV
Werkfit maken

05-12-2019

D.I.

Gemeente Nuenen

06-01-2020

D.I.

Gemeente Nuenen

04-04-2020

D.V.

Gemeente Valkenswaard SVB/Dagbesteding
Gemeente Eindhoven
10A53

22-09-2019

E.H.

Gemeente Eindhoven
10A53

11-04-2020

E.vd.H.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

26-05-2020

E.vd.H.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

10-11-2020

E.H.

10-04-2019

Voortgang
Onderzoeken belastbaarheid en versterken werknemersvaardigheden. Nader onderzoek naar passende werkzaamheden en arbeidsomgeving.
Onderzoeken belastbaarheid en aanleren werknemersvaardigheden gedurende de arbeidstraining. Bemiddeling
naar traject bij de Ergon.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vanwege privéomstandigheden beëindiging van het traject.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Start van maatschappelijke participatie
middels arbeidstraining. Versterken
werknemersvaardigheden.
Onderzoeken belastbaarheid, versterken werknemersvaardigheden. Vervolgtraject wordt ingezet.
Versterken werknemersvaardigheden,
inzicht vergaard in eigen mogelijkheden en/of beperkingen.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoek belastbaarheid succesvol.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, belastbaarheid onderzocht. Bemiddeling naar traject bij de Ergon.
Praktijkassessment. Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid,
oriënteren op verschillende beroepssectoren, opbouwen van weekritme.

Eind/uitstroom
Traject loopt

September 2020
Succesvol

Oktober 2020

Traject loopt

April 2020

September 2020

Maart 2020

April 2020

Oktober 2020

September 2020
Succesvol

Traject loopt
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G.S.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

22-11-2019

G.S.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

22-04-2020

G.S.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

02-09-2020

J.D.

UWV
Werkfit maken

05-03-2019

J.D.

Gemeente Helmond
SVB/Dagbesteding

01-09-2020

J.G.

Gemeente Eindhoven
10A53

01-01-2020

J.M.

Gemeente GeldropMierlo
SVB/Dagbesteding
Zorg in Deurne
SVB/Dagbesteding

27-02-2020

L.K.

Senzer
Jobcoaching

01-02-2020

L.K.

Kempen gemeenten
SVB/Dagbesteding

01-08-2019

L.K.

Kempen gemeenten
SVB/Dagbesteding

01-08-2020

L.M.

Bijzonder Jeugdwerk
Jobcoaching

01-04-2019

L.M.

Bijzonder Jeugdwerk
Jobcoaching

01-04-2020

L.K.

04-02-2019

Praktijkassesment. Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid
naar wijziging in privé situatie. Volhouden van dagbesteding. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid,
oriënteren op verschillende beroepssectoren.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Versterken werknemersvaardigheden.
Klant is niet werkfit. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, belastbaarheid onderzocht. Gewenning aan uitvoering werkzaamheden. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Werknemersvaardigheden
versterkt, bemiddeling naar betaalde
arbeid. Vervolgtraject wordt ingezet.
Jobcoaching gedurende de proefplaatsing naar aanleiding van bemiddeling
van Stichting Boekenwerk. Proefplaatsing gaat over in een arbeidsovereenkomst.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken passende arbeidssectoren in balans met
belastbaarheid.
Jobcoaching gedurende arbeidsovereenkomst na bemiddeling van Stichting
Boekenwerk. Regelmatige gesprekken
met werknemer. Afstemming met collega’s en leidinggevende. Vervolg
wordt ingezet.
Jobcoaching gedurende arbeidsovereenkomst na bemiddeling van Stichting
Boekenwerk. Regelmatige gesprekken
met werknemer. Afstemming met collega’s en leidinggevende.

Maart 2020
Succesvol

Augustus 2020
Succesvol

Traject loopt

Augustus 2020
Niet succesvol

December 2020

December 2020

Traject loopt

Januari 2020

April 2020

Juli 2020

Traject loopt

April 2020

Traject loopt
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M.A.

UWV
Werkfit maken

25-02-2020

M.C.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

02-01-2020

M.C.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

01-07-2020

M.G.

Zorg in Deurne
SVB/Dagbesteding

06-01-2020

M.G.

Zorg in Deurne
SVB/Dagbesteding

01-08-2020

M.H.

Gemeente Eindhoven
10A53

01-02-2019

M.H.

Gemeente Eindhoven
10A50

01-02-2020

M.K.

RAC,
Onderaannemer

09-01-2017

M.R.

040 Werkt
Jobcoaching

20-08-2019

M.V.

Gemeente Eindhoven
10A50

01-06-2019

M.V.

Gemeente Eindhoven
10A53

01-06-2020

M.V.

Gemeente Eindhoven
10A53

01-12-2020

M.V.R.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

13-12-2019

M.V.R.

UWV
Werkfit maken

19-05-2020

N.E.

Kempen gemeenten
SVB/Dagbesteding

01-09-2019

Versterken werknemersvaardigheden.
Oriënteren op verschillende beroepssectoren, opbouwen van weekritme.
Participatie Interventie. Grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Passende opbouw
is noodzakelijk. Opbouw van individuele gesprekken naar dagbesteding. Vervolgtraject wordt ingezet.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid,
oriënteren op verschillende beroepssectoren, opbouwen van weekritme.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
weekstructuur en uitvoeren van werkzaamheden. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
uitvoeren werkzaamheden. Oriëntatie
op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vervolgtraject wordt ingezet.
Onderzoeken belastbaarheid en aanleren werknemersvaardigheden gedurende de arbeidstraining.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vanwege privéomstandigheden beëindiging van het traject.
Jobcoaching gedurende arbeidsovereenkomst na bemiddeling van Stichting
Boekenwerk.
Aanleren van werknemersvaardigheden gedurende de arbeidstraining en
onderzoeken van passende banen in
lijn met persoonlijke interesse.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Begeleiding gedurende stage.
Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, bespreekbaar
maken integreren binnen de maatschappij.
Praktijkassessment. Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Onderzoeken belastbaarheid en versterken werknemersvaardigheden. Onderzoek naar voorwaarden van passende arbeidsomgeving.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Is
gewend aan dagbesteding en het uitvoeren van werkzaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. Vervolgtraject
wordt ingezet.

Traject loopt

Juni 2020
Succesvol

November 2020
Succesvol

Juli 2020

December 2020

Januari 2020

Traject loopt

November 2020

Februari 2020

Mei 2020
Succesvol

November 2020

Traject loopt

Maart 2020
Succesvol

Traject loopt

September 2020
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N.E.

Gemeente Eindhoven
10A53

01-10-2020

S.L.

Gemeente Son en
Breugel
SVB/Dagbesteding
Buro MAKS,
Onderaannemer

20-02-2020

T.B.

Buro MAKS,
Onderaannemer

23-08-2020

T.L.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

15-01-2020

T.L.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

19-06-2020

P.G.

UWV
Werkfit maken

05-12-2019

W.E.

UWV
Modulaire re-integratiediensten

30-04-2020

W.E.

UWV
Werkfit maken

21-09-2020

T.B.

22-08-2019

Dagbesteding succesvol. Begeleiding
gedurende verhuizing. Vasthouden van
het weekritme.
Dagbesteding succesvol, gewend aan
weekstructuur en uitvoeren van werkzaamheden.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt, passende opbouw is noodzakelijk. Opbouwen weekritme, dagbesteding succesvol. Vervolgtraject wordt ingezet.
Dagbesteding succesvol, weekritme
vasthouden binnen alle maatregelen.
Nauwkeurige afstemming met ambulante begeleiding.
Praktijkassessment. Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject
wordt ingezet.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid,
oriënteren op verschillende beroepssectoren. Uitbouwen weekritme. Vervolgtraject wordt ingezet.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Start van maatschappelijke participatie
middels arbeidstraining. Versterken
werknemersvaardigheden.
Bevorderen Maatschappelijke Deelname. Onderzoeken belastbaarheid,
oriënteren op verschillende beroepssectoren. Vervolgtraject wordt ingezet.
Onderzoeken belastbaarheid en versterken werknemersvaardigheden. Onderzoek naar voorwaarden van passende arbeidsomgeving.

Traject loopt

Traject loopt

Augustus 2020

Traject loopt

Mei 2020
Succesvol

November 2020
Succesvol

Traject loopt

Juli 2020
Succesvol

Traject loopt

Opdrachtgevers in 2020:
1. UWV: Trajecten: “Modulaire Re-integratiediensten” (Bevorderen maatschappelijke deelname en
Praktijkassessment), “Werkfit maken”, “Naar werk”
2. Gemeente/ WIJ Eindhoven: Trajecten: 10A50, 10A53
3. Ergon
4. Gemeente Nuenen/ Dommelvallei
5. PGB/ SVB
6. Leerlingplus
7. Gemeente Bladel/ de Kempen
8. Gemeente Valkenswaard
9. Buro MAKS
10. Zorgmed
11. 040Werkt
12. RAC
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6.

Leerervaringen 2020:

De Corona pandemie heeft veel flexibiliteit van ons gevraagd om nog meer maatwerk te leveren dan we al
gewend waren. We hadden te maken met mensen die bang waren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor
ouders om niet besmet te raken. Ons doel was om zoveel mogelijk deelnemers betrokken te houden bij
Stichting Boekenwerk en de taken die we uitvoeren. Een aantal deelnemers hebben we op afstand begeleid,
sommigen hebben ook thuis taken uitgevoerd, met anderen moesten we in gesprek (discussie) over de
verplichting van het dragen van een mondkapje.
7.
Activiteiten in 2021:
In 2021 zullen we ons blijven ontwikkelen om de dienstverlening van onze deelnemers zo passend mogelijk aan
te sluiten. Gespecialiseerde begeleiding, maatwerk en kleinschaligheid blijven uitgangspunt. De ontwikkeling in
deskundigheid en professionalisering van Ellen, Cindy en Carina zal gedurende het jaar aandacht krijgen. We
verwachten dat Ellen weer ingezet kan worden om een extra dagdeel arbeidstraining aan te kunnen bieden.
Afhankelijk van hoe snel we weer open kunnen zonder beperkende maatregelen, gaan we onze activiteiten
aanpassen.
Zo hopen we weer in 2021 gezamenlijke vergaderingen te kunnen organiseren om de deelnemers voor te
bereiden op een vergadercultuur.
We hopen de trainingen ‘leven vanuit identiteit’ en de sollicitatietraining aan te kunnen bieden. En bovenal
open we weer passende stageplaatsen te vinden, dat bedrijven ook weer open staan om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om zich te
ontwikkelen in het bedrijfsleven.
In 2021 zullen we een start maken om, samen met deelnemers ons voor te bereiden op het 10- jarig jubileum
van Stichting Boekenwerk.
- Personeel:
Merlijns arbeidsovereenkomst is overgenomen door Stichting Boekenwerk. Zijn contract is omgezet naar een
vaste aanstelling.
Carina Bronkhorst, Cindy Wolf en Ellen van der Hart worden als zzp-er ingehuurd door de Stichting.
•
•
•
•
•
•

Wensen:
Uitbreiding van opdrachtgevers
Nog meer nauwere samenwerking met ambulant begeleiders: dit is essentieel om
duurzame plaatsing te realiseren.
Nieuwe stagiaire van de Fontys.
Ellen van der Hart gaat als freelancer, ons op vrijdag ondersteunen bij de arbeidstraining
Nog meer mensen plaatsen in het reguliere bedrijfsleven, maar ook ‘ beschut werken’
vaker in beeld brengen bij onze deelnemer en in ons netwerk.
We willen onze training ‘ leven vanuit identiteit’ vertalen naar een methodiek zodat meer
mensen hier van kunnen genieten. We gaan fondsen aanschrijven om dit te kunnen
realiseren.

Stichting Boekenwerk:
Carina Bronkhorst
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag? We horen het graag:
info@stichtingboekenwerk.nl
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