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1. Inleiding: 
Met de nodige aanpassingen in afstand, mondkapjes en hoeveelheid deelnemers per dagdeel hebben we 
tijdens de Corona pandemie de continuïteit van de arbeidstraining kunnen waarborgen. Dat we voor onze 
maatwerk dienstverlening werden bedankt door de gemeente Eindhoven, bevestigde ons in de noodzaak 
hiervan. 
 
Van de uitkomsten van onze stagiaire Evy die ook haar 4e jaar stage onderzoek bij ons heeft gedaan, hebben we 
inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. Het schema waarmee de ZRM score (aangepast voor onze 
deelnemers) inzichtelijk kunnen maken, helpt ons de voortgang van de deelnemer tijdens hun traject in beeld 
te krijgen. De door Evy gemaakte planning agenda is ook gebruikt om structuur te geven aan de week. 
 
Carina heeft via de nieuwsbrief en tijdens de arbeidstraining gecommuniceerd dat zij in december 2022 stopt 
met Stichting Boekenwerk. Gelukkig stopt Stichting Boekenwerk niet! Cindy en Merlijn blijven en gaan samen 
met het reïntegratiebedrijf ‘van Z naar A’ onze dienstverlening continueren. 
 
 

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

 Werknemerschap  

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

 Zichtbaar worden 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 
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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 Son en Breughel / dommelvallei: trajectbegeleiders 
Gemeente Helmond: trajectbegeleiders 
Gemeente Geldrop-Mierlo: trajectbegeleiders 
Peelland Gemeente: Lev groep 
Kempen Gemeente: trajectbegeleiders 
Messing media: stageplek 
BounceSpace netwerk: voorlichting sollicitatietraining/stage plaatsen 
Shoeby Shop BV: werkgever 
Bijzonder Jeugdwerk: werkgever 
Zorg in Deurne: trajectbegeleiders 
 

 

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.  
 
Social Return 
Stichting Boekenwerk hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (social return). 
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 2021:  

Deelnemer Opdrachtgever Start traject Voortgang Eind/uitstroom 
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A.J. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten  

07-05-2021 Participatie interventie. Grote afstand tot 
participatie, opbouwen weekritme en ori-
ënteren op mogelijkheden van de klant. 
Vanwege persoonlijke omstandigheden 
geen vervolgtraject.  

September 2021 
Succesvol 

A.K. UWV  
Naar werk 

24-06-2020 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Mogelijkheden 
op gebied van passende betaalde arbeid 
onderzocht. Passende arbeid is nog niet ge-
vonden.  

April 2021  
Niet succesvol 

A.R. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-07-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Onderzoeken belastbaarheid. 
Vervolgtraject wordt ingezet. 

December 2021 

D.H. UWV 
Werkfit maken 

05-12-2019 Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Start 
van maatschappelijke participatie middels 
arbeidstraining.  Versterken werknemers-
vaardigheden. Vanwege persoonlijke om-
standigheden geen vervolgtraject. 

Maart 2021 
Niet succesvol 

D.I. Gemeente Nue-
nen/Dagbesteding 

01-02-2021 Versterken werknemersvaardigheden, in-
zicht vergaard in eigen mogelijkheden 
en/of beperkingen. Begeleiding richting 
mogelijke vervolgstap mbt betaalde arbeid.  

Juli 2021 
 

E.H. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten 

10-11-2020 Bevorderen Maatschappelijke Deelname. 
Onderzoeken belastbaarheid, oriënteren 
op verschillende beroepssectoren, opbou-
wen van weekritme. 

Maart 2021 
Succesvol 

E.H. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten 

20-04-2021 Vervolg Bevorderen Maatschappelijke 
Deelname. Onderzoeken belastbaarheid, 
oriënteren op verschillende beroepssecto-
ren, opbouwen van weekritme. Inzicht in 
hulpvraag ontwikkeld.  

September 2021 
Succesvol 

E.H.  UWV 
Werkfit maken 

27-09-2021 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Onderzoek naar 
voorwaarden van passende arbeidsomge-
ving. 

Traject loopt. 

G.S. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten  

02-09-2020 Bevorderen Maatschappelijke Deelname. 
Onderzoeken belastbaarheid, oriënteren 
op verschillende beroepssectoren, opbou-
wen van weekritme. 

Februari 2021 
Succesvol 

G.S. Gemeente Eindhoven 
10A53 

09-03-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Bemiddeling, in samenwerking 
met WIJ Eindhoven, voor passende ver-
volgplek voor lange termijn.  

November 2021 

J.D. Gemeente Helmond 
SVB/Dagbesteding 

01-09-2020 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Onderzoeken belastbaarheid 
en balans. WLZ indicatie. 

Traject loopt 

J.G. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten 

04-10-2021 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, gewend aan werkzaamhe-
den. Onderzoeken belastbaarheid. Inzetten 
op continuïteit in aanwezigheid. 

Traject loopt 

J.H. Shoeby Shop bv 
Re-integratietraject 

09-06-2021 Onderzoeken belastbaarheid, oriënteren 
op verschillende beroepssectoren, opbou-
wen van weekritme. Inzicht in hulpvraag 
ontwikkeld. 

September 2021 
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J.M. Gemeente Geldrop-
Mierlo 
SVB/Dagbesteding 

27-02-2020 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, gewend aan werkzaamhe-
den. Onderzoeken belastbaarheid. Inzetten 
op continuïteit in aanwezigheid. 

Februari 2021 

J.M. Gemeente Geldrop-
Mierlo 
SVB/Dagbesteding 

27-02-2021 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, gewend aan werkzaamhe-
den. Onderzoeken belastbaarheid. Inzetten 
op continuïteit in aanwezigheid. Vanwege 
persoonlijke omstandigheden traject be-
eindigd. 

December 2021 

J.O. Gemeente Eindhoven 
10A53 

18-01-2021 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, inzicht in eigen (on-)moge-
lijkheden. 

Juli 2021 

J.O. Gemeente Eindhoven 
10A53 

18-07-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Inzicht in eigen (on-)mogelijk-
heden. 

Traject loopt 

J.V. UWV  
Modulaire re-integra-
tiediensten 

04-05-2021 Participatie interventie. Grote afstand tot 
participatie, opbouwen weekritme en ori-
enteren op mogelijkheden van de klant. 

Augustus 2021 

J.V. UWV  
Modulaire re-integra-
tiediensten 

29-10-2021 Bevorderen Maatschappelijke Deelname. 
Onderzoeken belastbaarheid, oriënteren 
op verschillende beroepssectoren, opbou-
wen van weekritme. 

Traject loopt 

K.A. UWV  
Modulaire re-integra-
tiediensten 

08-02-2021 Participatie interventie. Grote afstand tot 
participatie, opbouwen weekritme en ori-
enteren op mogelijkheden van de klant. 

Juli 2021 
Succesvol 

K.A. UWV 
Praktijkassessment 

16-08-2021 Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie 
op verschillende beroepssectoren. Bemid-
deling naar mogelijke betaalde baan.  

Traject loopt 

L.K. Kempen gemeenten 
SVB/Dagbesteding 

01-08-2020 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Onderzoeken passende ar-
beidssectoren in balans met belastbaar-
heid. 

Juli 2021 

L.K. Kempen gemeenten 
SVB/Dagbesteding 

01-08-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan werk-
zaamheden. Onderzoeken passende ar-
beidssectoren in balans met belastbaar-
heid middels meeloopstages.  

Traject loopt 

L.M. Bijzonder Jeugdwerk 
Jobcoaching 

01-04-2020 Jobcoaching gedurende arbeidsovereen-
komst na bemiddeling van Stichting Boe-
kenwerk. Regelmatige gesprekken met 
werknemer. Afstemming met collega’s en 
leidinggevende. Vervolg wordt ingezet 

Maart 2021 

L.M. Bijzonder Jeugdwerk 
Jobcoaching 

01-04-2021 Jobcoaching gedurende arbeidsovereen-
komst na bemiddeling van Stichting Boe-
kenwerk. Regelmatige gesprekken met 
werknemer. Afstemming met collega’s en 
leidinggevende. Vervolg wordt ingezet 

Traject loopt 

M.A. UWV 
Werkfit maken 

25-02-2020 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Onderzoek naar 
voorwaarden van passende arbeidsomge-
ving. Betaalde arbeid blijkt momenteel nog 
niet haalbaar.  

Juni 2021 
Niet succesvol 

M.A. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-06-2021 Dagbesteding succesvol, balans vinden on-
danks veranderingen in de wereld (co-
rona). Continuïteit in aanwezigheid als 
doel, bekend met werkzaamheden. 
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M.G. Zorg in Deurne 
SVB/Dagbesteding 

01-01-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan uit-
voeren werkzaamheden. Oriëntatie op ver-
schillende beroepssectoren. Bemiddeling 
naar passende vervolgplek. 

Juni 2021 

M.H. Gemeente Eindhoven 
10A50 

03-02-2020 Aanleren van werknemersvaardigheden 
gedurende de arbeidstraining en onder-
zoeken van passende banen in lijn met per-
soonlijke interesse. Betaalde arbeid blijkt 
momenteel een stap te ver. 

April 2021 
Succesvol 

M.H. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-05-2021 Dagbesteding succesvol, balans vinden on-
danks veranderingen in de wereld (co-
rona). Continuïteit in aanwezigheid als 
doel, bekend met werkzaamheden.  

Traject loopt 

M.O UWV  
Praktijk Assessment  

17-11-2021 Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie 
op verschillende beroepssectoren. 

Traject loopt 

M.R. UWV 
Werkfit maken 

19-05-2020 Vanwege persoonlijke omstandigheden 
voortijdige terugmelding van de klant.  

Februari 2021 
n.v.t. 

M.S. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-08-2021 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, inzicht in eigen (on-)moge-
lijkheden.  

Traject loopt 

M.V. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-12-2020 Dagbesteding succesvol, bespreekbaar ma-
ken integreren binnen de maatschappij. 

Mei 2021 

M.V. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-06-2021 Dagbesteding succesvol, oriënteren op mo-
gelijke beroepssectoren middels meeloop-
stages.  

Traject loopt 

N.E. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-10-2020 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, inzicht in eigen (on-)moge-
lijkheden. 

Maart 2021 
 

N.E. Kempen gemeenten 
SVB/Dagbesteding 

01-04-2021 Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Is ge-
wend aan dagbesteding en het uitvoeren 
van werkzaamheden. Onderzoeken belast-
baarheid. 

Traject loopt 

N.E. Kempen gemeenten 
SVB/Ambulante bege-
leiding 

01-04-2021 Ondersteuning in dagelijks leven binnen 
verschillende gebieden binnen de ZRM.  
Versterken van regie over eigen leven. 

Traject loopt 

N.M. UWV 
Modulaire re-integra-
tiediensten 

15-06-2021 Participatie Interventie. Grote afstand tot 
participatie, opbouwen weekritme en ori-
enteren op mogelijkheden van de klant. 
Vanwege persoonlijke omstandigheden 
geen vervolgtraject. 

November 2021 
Succesvol 

P.G. UWV 
Werkfit maken 

05-12-2019 Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Start 
van maatschappelijke participatie middels 
arbeidstraining.  Versterken werknemers-
vaardigheden. 

Maart 2021 
Niet succesvol 

P.G. Gemeente Valkens-
waard/ Ambulante be-
geleiding 

01-06-2020 Ondersteuning in dagelijks leven binnen 
verschillende gebieden binnen de ZRM.  
Versterken van regie over eigen leven. 

Juli 2021 
 

P.G. UWV 
Werkfit maken 

19-04-2021 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Onderzoek naar 
voorwaarden van passende arbeidsomge-
ving. 

Traject loopt 

R.K. Gemeente Nue-
nen/Dagbesteding 

13-09-2021 Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Start 
van maatschappelijke participatie middels 
arbeidstraining. Versterken werknemers-
vaardigheden. Inzicht in passende vervolg-
plekken voor betaalde arbeid. 

Traject loopt 
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S.L. Gemeente Son en 
Breugel 
SVB/Dagbesteding 

20-02-2020 Dagbesteding succesvol, gewend aan 
weekstructuur en uitvoeren van werk-
zaamheden. 

Februari 2021 

S.L. Gemeente Son en 
Breugel 
SVB/Dagbesteding 

20-02-2021 Dagbesteding succesvol, gewend aan 
weekstructuur en uitvoeren van werk-
zaamheden. 

Traject loopt 

S.L. Gemeente Son en 
Breugel 
SVB/Ambulante bege-
leiding 

20-02-2021 Ondersteuning in dagelijks leven binnen 
verschillende gebieden binnen de ZRM.  
Versterken van regie over eigen leven.  

Traject loopt 

T.J. Kempenplus 15-03-2021 Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Start 
van maatschappelijke participatie middels 
arbeidstraining. Versterken werknemers-
vaardigheden. Inzicht in passende vervolg-
plekken voor betaalde arbeid.  

September 2021 
Succesvol 

T.L. UWV 
Praktijkassessment 

12-01-2021 Onderzoeken belastbaarheid en oriëntatie 
op verschillende beroepssectoren. Conti-
nuïteit in aanwezigheid.  

Mei 2021 
Succesvol 

T.L. UWV 
Werkfit maken 

26-05-2021 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Ondersteuning 
gedurende Hbo-opleiding. Onderzoek naar 
voorwaarden van passende arbeidsomge-
ving. 

Traject loopt 

W.E. UWV 
Werkfit maken 

21-09-2020 Onderzoeken belastbaarheid en versterken 
werknemersvaardigheden. Onderzoek naar 
voorwaarden van passende arbeidsomge-
ving. Inzicht in passende richtingen voor 
betaalde arbeid.  

December 2021 
Succesvol 

Y.J. Gemeente Eindhoven 
10A53 

01-09-2021 Grote afstand tot participatie. Dagbeste-
ding succesvol, inzicht in eigen (on-)moge-
lijkheden. 

Traject loopt 

 
 

Opdrachtgevers in 2021: 
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. 04Werkt 

 
 

6. Leerervaringen 2021: 
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 
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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. Al met al kijken we tevreden terug op het resultaat van onze 
inspanningen: bijna alle deelnemers zijn blijven komen en de structuur die wij ze konden aanbieden heeft 
zichtbaar bijgedragen aan het welbevinden van onze deelnemers. 
Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen over de immense impact die de pandemie heeft op onze doelgroep, de 
verwarring en onrust zijn vele malen groter dan wij kunnen bedenken. Dat psychologische hulp van GGZ 
instellingen lang op zich liet wachten heeft de psychologische hulpvraag explosief vergroot. 
 
 

7. Activiteiten in 2022: 

In 2022 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. Ellen is 
weer ingezet om een extra dagdeel arbeidstraining aan te kunnen bieden.  
Zo hopen we weer in 2022 gezamenlijke vergaderingen te kunnen organiseren om de deelnemers voor te 
bereiden op een vergadercultuur. 
Ook zullen we weer een ‘bedrijfsuitje’ organiseren om mensen voor te bereiden op sociale activiteiten.  
We hopen de trainingen ‘leven vanuit identiteit’ en de sollicitatietraining aan te kunnen bieden.  
En bovenal hopen 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 2022 zullen we een start maken om, samen met deelnemers ons voor te bereiden op het 10- jarig jubileum 
en het afscheid nemen van Stichting Boekenwerk. 
We zullen een nieuwe 3e- jaar stagiaire van de opleiding ‘toegepaste psychologie’ uitnodigen. Wij vragen de 
stagiair om onderzoek te doen naar passende begeleiding van de uitstroom van deelnemers naar een volgende 
plek. Ook zal de nieuwe stagiair in kaart brengen welke vervolgplekken passend zijn voor onze deelnemers.  
 

- Personeel: 
Merlijn heeft een vaste aanstelling bij Stichting Boekenwerk.  
Carina Bronkhorst, Cindy Wolf en Ellen van der Hart worden als zzp-er ingehuurd door de Stichting. 
 

- Wensen: 
• Nog meer nauwere samenwerking met ambulant begeleiders: dit is essentieel om 

duurzame plaatsing te realiseren. 

 Stage/ werkervaringsplaatsen vinden  
• 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. 
• Begeleiding naar uitstroom vanwege het stoppen van Stichting Boekenwerk 
 
Stichting Boekenwerk: 
Carina Bronkhorst 
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag? We horen het graag: 
info@stichtingboekenwerk.nl 

mailto:info@stichtingboekenwerk.nl

