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Beste lezer,
De Buzinezzclub en Werkclub zetten zich al ruim 10 jaar in voor 
kwetsbare Nederlanders. We begeleiden jongeren en nieuwe 
Nederlanders met afstand tot de arbeidsmarkt, naar een kansrijke 
toekomst en stabiliteit. Het afgelopen jaar 2020 was bizar, met grote 
ups and downs. In dit jaar is onze samenwerking met Goldschmeding 
Foundation als opschalingspartner gestart, met als doel het succesvol 
maken van veel meer members in de komende jaren. 

Tegelijkertijd werd de wereld geraakt door het coronavirus. Opeens 
zagen we elkaar alleen nog via een scherm. We zijn een zeer persoonlijk 
betrokken organisatie. Voor members, trainers en coaches is afstand 
houden lastig. Toch hebben we grote slagen kunnen maken en zijn er 
dat jaar weinig members teruggevallen in de uitkering en hebben we, 
ondanks corona, mooie successen kunnen boeken. Dat sterkt ons in 
het vertrouwen in onze formule. Dat zien ook onze nieuwe partners. 
Organisaties, fondsen en werkgevers door heel Nederland zien dat 
de Buzinezzclub en Werkclub resultaten leveren die voor zich spreken. 
Daar gaan we in 2021 nog een schepje bovenop doen!

In dit magazine spreken we met enkele sleutelfiguren in ons succes: 
wethouders die geloven in onze aanpak, maar ook coaches, members 
en het bestuur van onze stichting. Iedereen draagt op zijn eigen 
manier bij aan de Clubs. Dat geeft energie. Ook blikken we terug op 
één van onze hoogtepunten uit 2020, ons ClubForum. Eind oktober 
brachten we vier wethouders, Ton Wilthagen en Kim Putters bij elkaar 
op het ClubForum*20. Daarin riep Kim Putters het kabinet op om: 
“tot een offensief te komen om de meest kwetsbare Nederlanders 
vooruit te helpen, we kunnen niet wachten op een nieuw kabinet.” 
Kortom: een oproep om de meest kwetsbare Nederlanders een boost 
te geven, juist nu! Je leest er meer over in dit magazine. 

Graag dank ik alle coaches, partners en financiers die dit mogelijk 
maken. Ook in 2021 blijven we onze schouders eronder zetten, zodat 
nog veel meer jongeren en nieuwe Nederlanders een stap kunnen 
zetten op de arbeidsmarkt! Alvast veel leesplezier.

Leo van Loon
oprichter en directeur 
Buzinezzclub & Werkclub

4



5

Viering 10 jaar Buzinezzclub in 2019



Say what? Buzinezzclub over een paar jaar x10?!

De Goldschmeding 
Foundation 
ziet het gebeuren
Interview: Aart de Geus (voormalig minister), bestuursvoorzitter 
en Peter Brouwer, programmamanager Goldschmeding Foundation.
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“De Goldschmeding Foundation wil letterlijk werken aan 
een betere wereld”, vertelt programmamanager Peter 
Brouwer van de Foundation. “Wij werken aan drie thema’s: 
een inclusieve arbeidsmarkt, een circulaire economie en 
een menswaardige samenleving. Als we dat voor elkaar 
kunnen krijgen, geven we de wereld beter door aan 
toekomstige generaties. De Buzinezzclub zet zich in voor 
mensen die hun plek op de arbeidsmarkt willen vinden. 
Dit sluit precies aan bij ons doel van een inclusieve 
arbeidsmarkt.”

De Buzinezzclub scoort veel effect en weinig terugval bij 
de members. Waar ligt dat aan, volgens jullie?
“Naar mijn overtuiging ligt dat aan twee dingen. Het eerste 
punt, de basis, is dat de members centraal staan. Het gaat 
om hen. Om hun toekomst, hun dromen en concrete 
plannen. Het tweede punt, bijna net zo belangrijk, is dat 
de Buzinezzclub ook continu een vinger aan de pols houdt. 
Dat maakt zichtbaar hoe goed ze het doen. We zien bewijs 
dat de resultaten inderdaad goed zijn. Zo nodig wordt 
bijgestuurd. De combinatie van deze twee punten bepaalt 
het succes van de Buzinezzclub.”

Een groei van 500 naar 5.000 members is fors. Waarom 
zien jullie dat lukken met de Buzinezzclub?
“Vooral door het ijzersterke track record van de 
Buzinezzclub. Dat bewezen succes is zeker nu van belang. 
Er zijn meer mensen zonder werk en het is nodig om 
hen effectief aan het werk te helpen. Dat noemen we 
een momentum. Combineer dat met het feit dat de 
Buzinezzclub een organisatie is die nu al meer dan 10 jaar 
bestaat, en je begrijpt waarom wij vertrouwen hebben in 
deze schaalsprong.” Er komen zo steeds meer werkenden 
die een pootje hebben gekregen via de Buzinezzclub. 

Welke impact gaat dat volgens jullie hebben op 
de arbeidsmarkt?
“Het begint bij de members zelf. Zij hebben stappen 
gezet die hen verder helpen in het leven. Zij zullen ook 
anderen ontmoeten en inspireren: ik kon het, jij kan 
het ook. Wij hopen dat ook steeds meer werkgevers, 
gemeenten, enzovoort, gaan zien welke mogelijkheden 
mensen hebben.”

Zien jullie in de praktijk gebeuren dat de inspiratie door goede 
voorbeelden daadwerkelijk tot een betere wereld leidt?
“In dit werkgebied zie ik bijna dagelijks inspirerende 
voorbeelden. Denk aan sociale ondernemers die mensen 
aannemen die bij andere werkgevers geen kansen 
krijgen. Deze ondernemers laten zien dat je juist ook met 

deze medewerkers een bloeiend bedrijf kunt hebben. 
Indrukwekkend! Ik geloof ook erg in de spiegel: mensen 
die op jou lijken, of die in een vergelijkbare situatie als 
jijzelf hebben gezeten, kunnen jou inspireren. Daarom is de 
inzet van senior members als coach zo’n goed onderdeel 
van de aanpak van de Buzinezzclub.”

Aart de Geus is bestuursvoorzitter van de Goldschmeding 
Foundation. Hij heeft onder andere ervaring als minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is mede daardoor 
zeer betrokken bij de doelgroep van de Buzinezzclub en 
de wereld waarin de Buzinezzclub werkt.

Aart de Geus, met uw ervaring als minister, en uw 
ervaringen in het buitenland: wat kan de regering doen 
om die groei van de Buzinezzclub mogelijk te maken?
“Het zou goed zijn als de (nieuwe) regering niet een top 
down plan maakt maar gaat praten met gemeenten. 
Liggen daar budgetknelpunten? Of hebben gemeenten 
meer regelvrijheid nodig? Als er meer geld nodig is, moet 
de regering dit vooral niet zien als een kostenpost. Werken 
geeft mensen voldoening en, als de aanpak succesvol 
is, levert de investering een enorme besparing op aan 
uitkeringsgelden.”  

Hoe kan de Buzinezzclub de overheid helpen om nog 
resultaatgerichter en mensgerichter te worden?
“De politiek wil altijd kwetsbare groepen mensen helpen, 
er is een veelheid aan initiatieven. Het lukt soms, maar 
vaak ook niet. Daarom verdient een bewezen aanpak 
navolging. De Buzinezzclub laat zien dat het wél kan. 
Lokale overheden kunnen hiermee hun voordeel doen. 
Juist in deze moeilijke tijd.”

De Goldschmeding Foundation helpt de Buzinezzclub (en Werkclub) te groeien. En hoe. Hielpen we in 2019 
vijfhonderd members, we willen naar vijfduizend (!) members over een paar jaar. Wanneer precies hangt een 
beetje af van de impact van corona. Alle voorzorgsmaatregelen maken het lastiger om elkaar live te ontmoeten 
en om netwerken optimaal te benutten. Toch zal die groei er komen, want de crisis heeft er ook voor gezorgd 
dat de Clubs meer dan ooit nodig zijn. De Goldschmeding Foundation is goed in het verkennen en herkennen 
van groeikansen. Wie groter denkt, kan verder groeien. De Goldschmeding Foundation is opgericht door Frits 
Goldschmeding, die ook de uitzendbureau-keten Randstad bouwde. Over groei gesproken! 

De politiek wil kwetsbare 
groepen mensen helpen – 
vaak tevergeefs. De aanpak 
van de Buzinezzclub laat 
zien dat het wél kan.

website: goldschmeding.foundation
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Buzinezzclub en Werkclub zitten samen in Clubhuis Nederland. Deze stichting heeft een bestuur 

met ervaren kanjers. Wie zijn ze, en hoe kijken ze naar het clubwerk? In een gesprek met Henk 

Bakker, Zahra Mousazadeh en Mirjam Sterk komen we er meer over te weten. De een woont in 

Amerika, de anderen in Heerenveen en Nieuwkoop, maar voor het Clubhuisbestuur maakt dat 

niks uit. We spreken elkaar via Zoom. Al gauw is alle afstand vergeten. 

Henk Bakker is 56, geboren in Friesland en werkt al zijn hele carrière aan maatschappelijke 
vraagstukken. Zoals betere kansen voor jongeren. Hij werkte voor de vakbond CNV, bouwde aan 
werkgelegenheids- en scholingsprojecten via Arbeidsvoorziening Nederland (nu UWV Werkbedrijf) 
en is sinds 20 jaar werkzaam als adviseur en project- en interim manager op het terrein van onder 
andere arbeidsmarkt en sociaal domein.  Nu is hij aangesloten bij PROOF Adviseurs, gespecialiseerd 
in samenwerkingsvraagstukken. “Wat duidelijk is, is dat niet iedereen even zelfredzaam is en dat 
iedereen soms pech kan hebben in het leven. Eigenlijk heb je gewoon geluk als alles altijd meezit! 
Via alle projecten op het gebied van bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en 
armoede en schulden heb ik veel gezien. Ik kwam bijvoorbeeld bij het opzetten van jongerenloketten 
en De Nieuwe Kans in Rotterdam veel jongeren tegen met verslavingsproblematiek, licht 
verstandelijke beperkingen of andere problemen. Je kunt gewoon ook domme pech hebben en dan 
heb je een steuntje in de rug nodig. En daar mijn steentje aan bijdragen, dat drijft mij. En dat doe ik 
onder andere door me in te zetten voor de Clubs. De formule van de Clubs is heel goed doordacht 
en wordt uitgevoerd vanuit het hart, maar ook op basis van wat werkt.”

Mirjam Sterk (47) zat in de Tweede Kamer toen ze kennismaakte met Leo van Loon, oprichter van de 
Buzinezzclub en Werkclub. Het paste precies bij de dingen waar zij zich sterk voor maakte. “Ik heb 
me altijd verbonden gevoeld met jongeren voor wie het leven ingewikkelder was dan voor mijzelf.” 
Voor haar partij was Sterk de expert jeugdwerkloosheid. Sterk zag meteen dat de club waar Leo 
van Loon mee kwam, heel anders was dan andere werkgelegenheidstrajecten. “Andere initiatieven 
zagen deze jongeren als kostenpost, en behandelden de jongeren ook zo. De Buzinezzclub zag ze als 
kansen! Even wennen was dat: de Tweede Kamer is gewend belastinggeld te besteden. Uitgegeven 
geld is weg. Leo sprak over investeringen die zichzelf terugverdienen omdat je daarna op andere 
kosten bespaart! Dat was nieuw.”

Zahra Mousazadeh  (56) kent Bakker van vroeger – “we waren ooit collega’s bij Arbeidsvoorziening” – 
en woont nu in Friesland. “In een paar uur rijden ben je in Den Haag, Rotterdam of Dordrecht”. Daar 
heeft zij veel werk verzet om onder andere jongeren betere kansen te bieden. Nu is ze directeur bij 
ROC Friesland College. Vanuit de arbeidsmarktregio Fryslân Werkt! kreeg ze door het coronavirus 
extra huiswerk: de aanpak van jeugdwerkloosheid door het virus. Jammer genoeg is het einde van 
de crisis nog niet in zicht. Maar moedeloos is Mousazadeh zeker niet. “Als je ziet hoe jongeren 
groeien als je ze serieus neemt, ze kansen biedt, dat is fantastisch!” Ze veert op als ze erover praat 
en haar ogen stralen. Met dit onderwerp is ze het grootste deel van haar 28 jaar in Nederland bezig 
geweest. “Het is zo belangrijk om jongeren te laten zien dat ze een keuze hebben. Ook al komen ze 
verleidingen tegen: ze zijn zelf verantwoordelijk. Dat spreekt me zo aan in de aanpak van de Clubs. 
En daarom help ik het bestuur graag mee.”
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Zahra Mousazadeh
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Het is even wennen, maar het werkt echt
Voor organisaties is wennen aan iets nieuws nóg veel moeilijker dan voor mensen individueel. Soms moeten mensen 
nieuwe afspraken maken. Soms moeten ze dingen heel anders gaan berekenen. En het moeilijkste: soms moeten ze 
anders gaan denken. “Inhoudelijk is er op de aanpak van de Buzinezzclub niks aan te merken”, zegt Henk Bakker, “de 
methode berust op wetenschappelijke inzichten over wat jongeren nodig hebben om echt te groeien: dat je goed naar 
ze luistert. Dat je niet hun problemen oplost of overneemt, maar dat je naast ze gaat staan en ze stimuleert en steunt. 
Empowerment en op weg helpen. Serieus nemen. En dat je later ook weer, als je zelf aan de slag bent gekomen of een 
eigen bedrijf hebt gestart, ook weer beschikbaar bent om nieuwe members te helpen, ook dat is heel motiverend voor 
de members. Al deze inzichten zitten verweven in de aanpak van de Buzinezzclub. We zien elke dag weer dat het echt 
werkt: zie de resultaten en zie de enthousiaste reacties van iedereen die geholpen is.”

De Buzinezzclub en de Werkclub hebben een zelfde doel: taal en werk zijn een sleutel tot meer zelfvertrouwen en uitzicht 
op een goede toekomst. En daarmee, want de kracht van binnenuit is de grootste succesfactor die er is, tot succes. 
Makkelijk is het niet altijd, en dat past bij het motto van Zahra Mousazadeh op haar website: 

“Wanneer de hoop soms weg is, 
kan het zijn dat je nog dieper moet 
gaan voor je het vertrouwen in een 
goede uitkomst weer terug hebt.”

Als bestuur willen ze de clubs helpen
Dus natuurlijk wilden Bakker, Mousazadeh en Sterk de Clubs en het Clubhuis helpen groeien. Daar komt wel veel bij kijken. 
De Clubs werken op basis van ‘anders kijken, anders doen’ en dat realiseren in een omgeving met oude routines op ‘de re-
integratiemarkt’, dat is spannend. Dat begint er soms al mee dat de Buzinezzclub het label reïntegratiebedrijf opgeplakt 
krijgt, terwijl het juist gaat om een duurzame kansenomgeving. Mousazadeh: “Bij de meeste re-integratiebedrijven 
worden kandidaten gezien als nummer zoveel. Bij de Buzinezzclub is de aanpak veel persoonlijker: we gaan naast je 
staan. En niet even, maar als member voor het leven. We zijn goed kritisch. En dan zie je hoe mensen opbloeien! Je moet 
het zien als kansenomgeving.”

Moeilijker door corona 

Het bestuur wacht een ingewikkelde klus. Bakker: “Door corona is persoonlijk contact natuurlijk lastiger. De Clubs bieden 
gelukkig goede online begeleiding, maar toch. En ook het bereiken en opzoeken van jongeren kent nu meer beperkingen.  
Er zijn veel steunmaatregelen, er komt veel geld vrij om mensen te helpen, maar het gaat erom niet met hagel, maar 
gericht te schieten. Gebruik maken van een bewezen formule als die van de Buzinezzclub zou dan verstandig zijn. Ik hoop 
dat dit de goede kant op gaat in de komende tijd. Het zijn vooral ook de jongeren wier flexcontract wordt beëindigd. Zij 
staan steeds vaker op straat, vinden geen stageplek of geen baan na hun opleiding, kortom werk aan de winkel!” 
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Welke tip hebben de bestuursleden voor de members? Het drietal heeft een mooie Engelse leuze: “Dream 
big, start small!” Met kleine stapjes breng je je grote doel dichterbij. “Geloof in jezelf en benut de kansen die 
je omgeving je biedt. Blijf positief denken. Heb hoop en er gebeuren mooie dingen.” “Wees niet bang voor 
groeipijn. Dat is net zoiets als spierpijn: het komt met de ontwikkeling. Werken aan je droom vraagt geduld.” En 
dan heeft het bestuur ook een oproep aan de gemeentebestuurders die deze jongeren willen helpen: heb het lef 
om ieder als individu te blijven zien. De Clubs laten zien: het is een nieuwe, maar zeer succesvolle aanpak!

“Ook wij als Clubhuisbestuur hebben natuurlijk een grote droom, zegt Mousazadeh: “heel veel jonge mensen 
hebben een flexbaan. Als Clubs kunnen we ook voor hen betere kansen creëren!”

Tip voor members
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In 2019 is member Kendi gestart bij de Buzinezclub. Met de 
ondersteuning van de Buzinezzclub is het haar gelukt een 
eigen onderneming op te starten. Nu heeft ze haar eigen 
corona-proof catering bedrijf; Caribbean BBQ Eindhoven! 

Kendi: “Toen ik bij de Buzinezzclub startte overwoog ik om een 
pedagogische studie te volgen. Ik ging naar de Buzinezzclub om 
te kijken of dit de juiste keuze was voor mij. Ik was zoekende 
naar mezelf, trainer Imke heeft mij hierbij geholpen én bij het 
zoeken naar mijn passie. Door de trainingen van trainer Evert 

ben ik gaan nadenken over een eigen onderneming. Ik was altijd dol op het maken van Caraïbische gerechten 
voornamelijk op de barbecue. Dit ben ik gaan doen voor een klein groepje vrienden en familie. Zij hebben voor 
mij een formulier ingevuld en hebben het eten cijfers gegeven tot het goed genoeg was voor het publiek! Het 
schrijven van het businessplan was pittig, maar trainer Evert heeft mij hier goed bij geholpen. Ook heeft member 
Samantha mij geholpen. Zij is zelf bezig met het opzetten van een bedrijf om ondernemers te ondersteunen bij 
het opzetten van een bedrijf.” 

Check ook het bedrijf van Kendi online op: facebook.com/caribbeanbbqeindhoven 

Oud member Khadija heeft sinds kort een vast contract in het 
verpleeghuis als individuele gezondheid verzorger (IG’er)! 
Lees hieronder haar inspirerende verhaal. 

Member Khadija:  “In 2017 ben ik gestart als member bij de 
Buzinezzclub.”, Voor Khadija was het vanaf het begin duidelijk; ik 
wil een baan! “Het theoretische van school trok mij niet, ik wilde 
iets doen wat dichtbij mijn hart ligt. Toen ik bij de Buzinezzclub 
kwam zat ik in de put, ik had geen baan en had daardoor ook 
schulden opgebouwd. Ik ben toen gaan solliciteren en het lukte 
maar niet. Tijdens de trainingen ‘Solliciteren’ en ‘CV opmaken’ 

heb ik goed kunnen oefenen met het werken naar een sollicitatie toe en het solliciteren zelf. De Buzinezzclub 
en mijn coach motiveerden mij om door te zetten en uiteindelijk ben ik aangenomen bij een verpleeghuis op 
de somatische afdeling. Bij de Buzinezzclub kreeg ik een ander soort steun dan ik gewend was. Ene houd je 
van je pad en het andere helpt je juist om op dat pad te blijven. De Buzinezzclub en de mensen die ik daar heb 
ontmoet deden dat voor mij. Nu heb ik mijn opleiding als IG’er afgerond en ik heb ik een vast contract van 32 
uur bij het verpleeghuis! Ik doe dit werk heel graag want je maakt een ander blij!”

Members 
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Als je net in Nederland woont, is het soms lastig om je weg 
te vinden in de wirwar van opleidingen en cursussen. Wat 
heb je nu wel en niet nodig? De Werkclub zoekt met veel 
members naar de juiste route, die past bij het talent van 
members. Zoals bij Esraa.  

Member Esraa: “Bijna drie jaar geleden ben ik samen met mij 
zussen naar Nederland gekomen. Om ons te helpen integreren 
in de maatschappij zitten wij nu bij de Werkclub. Ik ben nu 24 en 
ik wil graag apothekersassistente worden. Trainer Jaoualia heeft 
mij geholpen met het zoeken naar een opleiding die hierbij past 

en heeft mij uitgelegd aan welke eisen ik moet voldoen om toegelaten te worden. Door corona is het moeilijk 
om mijn Nederlands op peil te houden. Gelukkig geeft de Werkclub online taallessen met trainer Anita. Bij de 
Werkclub leer ik naast de taal, ook hoe ik moet omgaan met de Nederlandse maatschappij en haar gewoontes. 
Op 1 september heb ik mijn B1 examen en als ik die haal kan ik beginnen aan de opleiding apothekersassistente 
op MBO niveau 4!”

Bij de Werkclub maakte member Seare een plan voor zijn 
toekomst in Nederland. Met talent voor techniek en support 
van de Werkclub, vond hij al snel een baan als lasser 
bij Thyssengroup. 

Seare: “Dit was een hele fijne werkplek! Ik heb hier de 
mogelijkheid gekregen om te leren en werkervaring op te doen.”, 
maar de ambitie van Seare gaat nog veel verder. Nu combineert 
hij een bijbaan met een fulltime studie. 

Seare: “Ik ben bezig met mijn opleiding autotechniek, hiervoor moet ik ook stage lopen en dat gaat niet met 
een fulltime baan. Daarom heb ik nu, samen met Werkclub trainer Jaoualia, een bijbaantje gevonden.” 
De komende tijd combineert hij zijn bijbaan en studie, en gaat stap voor stap richting zijn hartbaan! 
“Als ik deze opleiding heb afgerond kan ik aan de slag als monteur!” Veel succes Seare, we geloven in je!

Online
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ClubForum*20
Initiatiefnemers Buzinezzclub & Werkclub ontvingen op 28 oktober 2020, tijdens een interactief online 
forum, o.a Kim Putters (directeur SCP), hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen en 5 wethouders in een 
studio in Amsterdam. Het centrale thema: een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. In 2020 heeft de 
coronacrisis de economie en arbeidsmarkt ingrijpend veranderd. Het ClubForum*20 ging op zoek naar 
concrete oplossingen, tijdens korte thematische debatten, afgewisseld met kijkersvragen en polls. Aan het 
einde van de middag sloten we af door drie concrete adviezen te formuleren voor het (nieuwe) kabinet. 

Quotes & highlights

Kijk terug

“ ““Het Centraal Planbureau constateerde in 2019 al dat er nogal wat mensen aan de kant staan, en dat het lastig is 
om mensen op een goede plek aan het werk te krijgen. Daar komt de crisis overheen. En zo ligt er een enorme 
opgave voor gemeenten, om samen met werkgevers te kijken welke steun en begeleiding ze nodig hebben.” 
- Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wethouder Linda Voortman (Utrecht). “Toen ik wethouder werd ging het goed en vroeg ik aandacht voor 
mensen die al lang in de bijstand zaten. Als je mensen negeert, komen ze steeds moeilijker aan het werk, omdat 
je ze de hele tijd aan de kant laat staan. Het is verleidelijk om je nu in deze crisis vooral te focussen op mensen 
die nu net uit het werk zijn gevallen. Maar we moeten aan allebei de groepen mensen aandacht besteden.”

Ton Wilthagen: “We willen meer ruimte scheppen voor jongeren, zodat jullie meer kunnen doen. Er bestaat een 
Europese afspraak die heet: ‘Jeugd Garantie Afspraak’:  als jongeren na 4 maanden niet vooruit komen, bied je 
ze óf een nieuwe baan, óf een opleiding, óf een stageplaats, óf een leerwerkcontract. Wij doen dat in Tilburg. 
Doe dat overal, en vooral met jongeren. Die hebben nog een halve eeuw carrière voor de boeg. Na vier maanden 
zorg je ervoor dat jongeren iets anders gaan doen. De norm is er al, voer hem uit!”

Peter Heijkoop (Rotterdam): “Waar allerlei recente wijze rapporten aan voorbijgaan, is het doe-vermogen van 
werkzoekenden. Juist als je nu aan het zoeken bent naar werk, is begeleiding heel erg belangrijk. Zoals de 
Buzinezzclub ook doet: Laat die jongeren niet te snel los. Gemeenten hebben niet voldoende middelen om 
jongeren daar goed in te kunnen begeleiden.”

14



We moeten nu al zorgen dat mensen die aan de kant staan, iets gaan doen. Het gaat 
niet altijd om een nieuwe opleiding. Het kan ook gaan om andere ervaringen. In andere 
sectoren. Ga vaardigheden ontwikkelen in een nieuwe wereld! 1.
Het is crisis. Bij de aanpak daarvan hoort ook: denk slim na over stages, over locaties. 
Op de korte termijn kunnen we al veel doen. Laten we dat snel doen zodat sectoren zich 
verder kunnen ontwikkelen.2.
Voor de lange termijn is een groot offensief nodig. Een transitie. Dat kunnen we, want we 
transformeren van alles. Willen we bedrijven steunen, stel dan voorwaarden aan investeringen, 
bijvoorbeeld om- en bijscholing of het aannemen van mensen met beperkingen. Kijk naar 
leren en vaardigheden. Maak hulp aan kwetsbare mensen vanzelfsprekend.

3.

“We hebben deze analyses allemaal al gemaakt, we hebben er geen verkiezingsprogramma’s 
meer voor nodig. Aanbeveling: Begin nu met aanpakken! We zitten nu in een crisis en kunnen 
niet wachten tot er volgend jaar een nieuw kabinet zit.”
Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Concrete aanbevelingen uit het ClubForum aan het Kabinet:

Quotes & highlights

Debat #1
Sterker uit de coronacrisis Arbeidsmarkt en politiek Adviezen voor het kabinet

Debat #2 Debat #3
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We moeten nu 
wat gaan doen!

“We hebben te lang 
kwetsbare mensen ‘met 
rust gelaten’. Dat blijkt 
te voelen als ‘in de 
steek gelaten’”

Wethouder Lahlah (Tilburg)
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Uit het hart gegrepen
“Met een belangrijke spreker als Kim Putters van het 
Sociaal Planbureau legt zo’n evenement meer kracht en 
gewicht in de schaal. Met zijn oproep was ik het van harte 
eens. Het is niet nodig om nog meer onderzoek te doen, 
we weten alles wat we nodig hebben. We moeten nu aan 
de slag!” Die oproep hebben gemeentes nodig, denkt 
Lahlah. “In veel gemeentes hoor je dat ze in het jaar voor 
de verkiezingen eigenlijk niet zo veel nieuwe dingen meer 
willen opstarten. En de komende tijd zijn er eerst landelijke 
verkiezingen, en daarna gemeenteraadsverkiezingen. Als 
we niet uitkijken ligt dit belangrijke werk lange tijd stil. Wij 
zijn een beweging gestart, en die moet verder verankerd 
worden. Het vraagt zelfs om een systeemverandering. Ik 
vind die trajecten te belangrijk om te laten stilvallen als er 
verkiezingen zijn.”

Niet iedereen kan zichzelf op het 
rechte pad helpen

Volgens de wethouder is het nodig om kwetsbare mensen 
op de arbeidsmarkt meer te helpen, en bepaalde prikkels 
in het huidige systeem dragen daar niet aan bij. Die maken 
het verlokkelijker om in te zetten op de snelle winsten 
door direct bemiddelbaren te helpen. Terwijl het ook 
ontzettend waardevol is om te blijven investeren in de 
groepen die wat meer tijd nodig hebben. Ook zij doen 
ertoe, hebben talenten, en ook die schrijven we dus niet 
af. Er wordt te makkelijk gezegd dat jongeren hun lot 
in eigen handen kunnen nemen, dat heet dan zelfregie. 
“Zelfregie is niet voor iedereen weggelegd.” Het Tilburgse 
bestuur heeft een aanpak die beter werkt: “we hebben 
hier een kwetsbare groep mensen met talenten die hier 
aan bod kunnen komen, en iedereen ziet wat dat oplevert. 
Gezonde en gelukkige inwoners.”

“De gemeenteraad blijft mij – ook ondanks corona – de 
opdracht geven om te kijken wat we aan onze inwoners - 
ook jongeren, kunnen bieden. We maken aanvalsplannen, 
en vergroten de arbeidsmobiliteit. Maar we leren ook uit 
onderzoeken dat een bepaalde groep niet mee zal kunnen 
doen aan de prestatieve arbeidsmarkt. Voor die groep 
moet de gemeente extra stappen zetten.”

Facetimen met ouderen

“Dan wordt het moeilijker om het gesprek te voeren. 
Tilburg is enthousiast over de groei naar sociale 
werkgelegenheid, en onderzoek laat zien dat het loont om 
blijvend te investeren in alle doelgroepen, in het bijzonder 
in de meest kwetsbaren. Alle gemeenten hebben meer 
taken op hun bordje dan vroeger, de financiële druk op 
het sociaal domein is enorm groot. En wat niet bijdraagt 
aan de drive: de rendementen van hun werk worden soms  
geplukt door anderen, bijvoorbeeld zorgverzekeraars of 
het Rijk. Mijn boodschap aan die andere gemeenten is dan 
ook: we moeten niet alleen maar denken in termen van 
hoeveel steken wij erin, en hoe verdienen wij dat terug, 
want dan doe je de mensen over wie het gaat, tekort.” 

“Een mooi voorbeeld? Stel dat we werk creëren rond 
dementerende ouderen. Zodat die regelmatig worden 
opgebeld, of dat mensen met ze facetimen. Dan hebben 
de ouderen contact met de buitenwereld, zonder dat ze 
direct naar het verzorgingstehuis hoeven. Mogelijk draagt 
het eraan bij dat ze langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Dat is fijn voor de ouderen, én goed voor de 
mensen die zich hiermee nuttig maken.”

“Als samenleving moeten we een beslissing nemen over 
de mensen die zichzelf onvoldoende kunnen redden; hoe 
gaan we daarmee om? Je moet mensen niet afschrijven 
omdat ze zichzelf niet kunnen redden. En ik krijg steeds 
meer het gevoel dat dit nu wel gebeurt.” 

Vanuit Tilburg nam Esmah Lahlah, wethouder Arbeidsparticipatie en Bestaanszekerheid deel aan het 

Clubforum. Ze droeg bij aan een middag vol pleidooien voor een inclusieve arbeidsmarkt en aandacht 

voor de kwetsbaren. Die waren wat haar betreft goed, en hard nodig. We kijken met haar terug.

Het Rijk moet drempels 
wegnemen. Gemeenten hebben 
veel meer verantwoordelijkheid 

gekregen, maar hebben niet altijd alle 
bevoegdheden om te handelen naar hoe 
zij denken het beste om te kunnen gaan 
met hun inwoners.

1.
“Er is al een evaluatie gemaakt 
van de participatiewet. Conclusie 
was: de participatiewet slaagt 

niet in haar doel. We moeten dit met 
elkaar onder ogen zien en een nieuwe 
weg inslaan, die recht doet aan de 
diversiteit van onze inwoners.”

2.
“Er moet meer geld komen 
om kwetsbare inwoners te 
helpen. Gemeenteambtenaren 

kunnen het nu nauwelijks bolwerken. 
Terwijl hun persoonlijk contact, 
nabijheid en maatwerk loont in de 
vorm van klantregie.”

3.

Welke drie dingen moet de regering doen om de kwetsbaren te helpen?
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WETHOUDER MOTI: 
JONGEREN STAAN 
ER NIET 
ALLEEN VOOR 
18



“Deze coronacrisis raakt veel mensen in de 
portemonnee, maar vooral jongeren, zzp’ers en 
flexwerkers krijgen de hardste klappen. Zij zijn vaak 
werkzaam in sectoren zoals de horeca of hebben 
tijdelijke of flexcontracten. De NOW regeling van 
de Rijksoverheid biedt mensen met een flexcontract 
onvoldoende bescherming. Werkgevers kunnen 
die ondersteuning krijgen en dan toch hun 
flexwerknemers de laan uit sturen.”

“Naast de werkende jongeren komen ook de 
schoolgaande jongeren in de knel. We zien dat het 
veel met jongeren doet als ze niet meer naar school of 
hun werk kunnen. Les achter een scherm? Dat is voor 
de kwetsbare groepen enorm lastig. En gek genoeg 
krijgen zij de minste steun. Zelfs het beetje geld 
dat het kabinet voor deze groep heeft uitgetrokken 
in het derde steunpakket, was maanden later nog 
steeds niet vrijgegeven.”

Maar het past niet bij deze wethouder om bij de 
pakken neer te gaan zitten: “Rotterdam is een stad 
van aanpakken.” Enkele weken geleden lanceerde 
hij samen met wethouder Judith Bokhove (o.a. 
Jeugd) een nieuw plan om jongeren te helpen. De 
gemeente maakt daarvoor 3,3 miljoen euro vrij. 
Het plan is bedoeld om samen met werkgevers 
en andere partijen meer perspectief te bieden aan 
jongeren. Zo komen er bijvoorbeeld meer stages bij 
de gemeente zelf en een startersbeurs. Gelukkig zien 
we ook in de stad verschillende goede initiatieven, 
zoals de Buzinezzclub. 

Biedt de crisis ook kansen?
“Zo wil ik het niet noemen. Jongeren zijn juist het 
hardst geraakt door deze crisis en ze stromen nu 
vaker de bijstand in. Wel zijn bepaalde ideeën in 
een versnelling gekomen door corona. Zo hadden 
we al langer het plan voor de oprichting van een 
Scholingsfonds Rotterdam, bedoeld om mensen de 
kans te bieden om zich om of bij te laten scholen 
voor werk in een sector waar banen zijn. Door corona 
werd het belang van omscholing nog duidelijker en 
in september zijn we er daadwerkelijk mee gestart. 
We zien dat er al veel animo voor is, inmiddels zijn er 
al bijna 80 scholingsvouchers uitgereikt. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen of 
opleidingen in de zorg, techniek, logistiek of ICT.“

“Wat het lastig maakt, is dat de kwetsbare groep 
die het hardst wordt geraakt, ook de groep is die 
we het moeilijkst weten te vinden. Precieze cijfers 
hebben we niet. Veel jongeren melden zich niet. 
Ze verliezen hun baan, gaan van school af, komen 
thuis op de bank te zitten. Ze weten niet waar ze 
voor hulp moeten aankloppen en wij horen niet over 
hun problemen. Zij kunnen in ieder geval terecht bij 
het jongerenloket van de gemeente, waar ze terecht 
kunnen met vragen over schulden, inkomen of werk.”

De interviewer werkt vanuit huis met een haperende 
zoomverbinding. Maar één boodschap komt wel 
heel duidelijk over. “De overheid ondersteunt 
ondernemers en andere groepen die getroffen 
worden door corona met miljardenpakketten. Dat 
betekent wel dat jongeren van nu dat geld later 
moeten terugbetalen. Ik vind dat zij er daarom ook 
nu van moeten profiteren. En nog iets: we moeten 
voorkomen dat jongeren lang aan de kant blijven 
staan. Anders gaan skills en vaardigheden van 
school weer verloren. Als je niet oppast, creëer je 
de langdurig werklozen van de toekomst. Dit kunnen 
we niet laten gebeuren!”

Richard Moti is sinds 2018 wethouder in Rotterdam namens de PvdA. Hij is onder meer verantwoordelijk 
voor de portefeuille Werk&Inkomen. Hij maakt zich zorgen over de economische gevolgen van de 
coronacrisis, vertelde hij aan ClubNL Magazine. En hij maakt zich hard voor de jongeren in Rotterdam. 
Naar aanleiding van het Clubforum vroegen we hem wat hij voor jongeren met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt kan betekenen.

“VEEL MENSEN ZIJN HUN 
BAAN KWIJT. ZE LATEN 
ZICH OMSCHOLEN NAAR 
WERK VAN DE TOEKOMST. 
IN DE TECHNIEK 
BIJVOORBEELD”

INTERVIEW WETHOUDER MOTI

19



Rishma Cats- Harinandan Singh is executive 

coach en trainer bij ECx-consulting. Rishma 

coacht managers en bestuurders onder 

andere in het verbinden van purpose en 

performance. Ook coacht zij managementteams 

in veranderopgaven. Daarnaast werkt zij als 

strategisch adviseur bij een gemeentelijke 

organisatie. Sinds vorig jaar is zij betrokken als 

coach bij de Buzinezzclub.

“Bij de 
Buzinezzclub 
wil ik 
investeren in 
de leiders van 
de toekomst”
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Hoe ben je met jouw eigen 
onderneming begonnen?
“Ik merkte in mijn werk dat mijn aandacht telkens gericht 
was op het sterker, echter en geloofwaardig maken van 
de manier waarop wij communiceerden. Ik geloof heel erg 
in doen wat je zegt en uitstralen waar je echt voor staat. 
Oftewel ‘practice what you preach’. Als wat je zegt klopt 
met waar jij als mens voor staat, dan word je voor de 
ander geloofwaardig en dat zorgt voor betrouwbaarheid.  
Of het nou om een sollicitatiegesprek, een debat in de 
gemeenteraad of een camera interview gaat. 

De behoefte om mij verder als coach en trainer te gaan 
ontwikkelen werd steeds groter. Uiteindelijk besloot ik 
om naast mijn werk als strategisch adviseur, mijn eigen 
onderneming als coach en trainer te starten. Als coach en 
trainer focus ik mij op het leiderschap van mensen met een 
voorbeeldfunctie.”

Waarom heb je je als vrijwilliger/
coach aangemeld bij de 
Buzinezzclub?
“Het antwoord is eigenlijk tweeledig. Coach zijn, is in 
Nederland een vrij beroep. Iedereen kan zich dus coach 
noemen. Daar is helemaal niks mis mee. Echter wilde ik 
mezelf wel kunnen onderscheiden als gecertificeerde 
coach. Als gecertificeerde coach schrijf je je in bij de 
Nederlandse beroepsvereniging voor coaches. Ik heb 
dan ook een mastercoachopleiding gevolgd. In het kader 
van die opleiding was ik op zoek naar een plek waar ik 
zou kunnen sparren en oefenen. Iemand uit mijn netwerk 
attendeerde mij op de Buzinezzclub. De doelgroep sprak 
mij erg aan. In het verleden heb ik al eerder met jongeren 
gewerkt. Bij de Buzinezzclub vind je jongeren die midden 
in hun leven staan en alle kansen verdienen, maar lang 
niet altijd die kansen grijpen of krijgen. Want het draait 
om beide: het krijgen en grijpen. Ook moeten de wil en 
de motivatie er zijn. 

De wil is de grootste motor. Vanuit dat principe werk ik 
met mijn coachees. Vanuit mijn onderneming ECx richt 
ik mij op managers, directeuren, leidinggevenden en 
bestuurders omdat die een voorbeeldfunctie hebben. 
Het klinkt misschien als een ideaal, maar ik geloof erin 
dat jongeren ook de leiders van de toekomst kunnen zijn/
worden. Bij de Buzinezzclub wil ik als het ware investeren 
in de leiders van de toekomst. Niet iedereen gaat een 
leider worden maar met de juiste mindset kan iedereen 
wel leiding nemen over zijn eigen leven.”

Wat wil je met jouw 
coachingsessies bereiken? 
“Ik wil de ander in zijn kracht zetten en ik werk vanuit het 
principe dat iedereen alle benodigde hulpbronnen tot 
zijn beschikking heeft om te kunnen worden wie hij wil. 
Een deel is ook afhankelijk van de omgeving. Die heb je 
uiteraard niet altijd in de hand. Maar als jij gelooft in waar 
je naartoe wilt gaan en weet wat jouw doel is (groot of 
klein), dan is het mijn ambitie om jou door middel van je 
eigen kracht en motivatie te ondersteunen bij het bereiken 
van jouw doelen.”

Je had het eerder ook over het 
hebben van de juiste mindset. 
Waarom is dat belangrijk?
“Mindset heeft invloed op alles. Ook op jouw 
lichaamshouding. Als jouw mindset is ‘Ik kan het niet,’ let 
maar op, dan gaan jouw schouders ook hangen. En als je 
je schouders laat hangen, dan voelt dat als verslagen en is 
dat een bevestiging voor jouw mind dat je het niet kan. Het 
is dus een wisselwerking met elkaar. Maar als jouw mindset 
is van ‘Ik kan het wel en ik ga vanaf vandaag iedere dag 
kijken naar waar ik dankbaar voor ben en wat mij wel lukt 
om te doen,’ dan zal je merken dat je ineens veel positiever 
naar dingen kijkt. En dat je op een positievere manier zal 
omgaan met tegenslagen.”

Waarom moeten anderen ook 
coach worden?
“Hoe verrijkend is het als je jouw kennis en ervaring 
kan delen om een ander vooruit te helpen? Je wordt er 
niet kleiner of groter van. Het geeft mij in ieder geval 
voldoening om een ander in zijn kracht te zetten.” 

Lijkt het jou ook leuk om jongeren te helpen 
hun passie te ontdekken? En heb jij een 
leuke baan en de nodige levenservaring? 
Bij de Clubs kun je aan de slag:

Kijk voor meer informatie op 

buzinezzclub.nl/coaches

werkclub.nl/vrijwilligers

Word ook coach!
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Wat doe je als DNA-Manager precies?
Parisa: “De DNA-Manager is een nieuwe functie 
binnen de Clubs. De afgelopen jaren heb ik als trainer 
en vestigingsmanager de Buzinezzclub en Werkclub 
in Utrecht opgezet. Zo heb ik de organisatie goed 
leren kennen. Ik ken onze methodieken en werkwijze 
van A tot Z. Het is belangrijk om het niveau op peil 
te houden, zodat we het beste kunnen en blijven 
bieden aan members, coaches en onze partners. 
Maar ook zorg ik ervoor dat onze teamleden verder 
komen. Het is voor het team cruciaal om van elkaar 
te leren, zodat we op alle vestigingen telkens onze 
aanpak naar een hoog niveau kunnen tillen en nieuwe 
trainers op kunnen leiden. Kortom: ik bewaak op alle 
terreinen het DNA waarmee we al jaren successen 
boeken bij members, zowel intern als extern. Tot 
slot is het ook belangrijk dat we blijven waarmaken 
wat we beloven naar ons netwerk. Daarom kijk ik 
ook mee met nieuwe contracten en afspraken die 
we maken, maar ook bij wie we selecteren om het 
team te versterken. Zo kunnen we teleurstellingen 
voorkomen, vooral in het belang van onze members.”

Wat maakt de Clubs zo bijzonder?
“Wat ons met name bijzonder maakt is de manier 
waarop we members benaderen. We bieden een 
thuisgevoel, zodat members zich veilig voelen en 
optimaal kunnen ontwikkelen in een korte tijd. We 
leggen de focus op wat wél kan, in tegenstelling tot 
de problemen en obstakels die members vaak zelf 
denken te zien. Dat werkt goed, maar vraagt veel 
van het team en onze vrijwillige coaches. Om een 
metafoor te gebruiken: we geven members niet een 
vis, nee, we leren hoe ze moeten vissen. Ze moeten 
het, ook na de tijd bij de Buzinezzclub en Werkclub, 
zelf doen. Dan moet je je tools eigen maken waar je 
op terug kunt vallen. Eigen regie. Mocht het nodig 
zijn, dan kunnen members natuurlijk altijd op ons 
terugvallen. We zijn een reddingsvest. Dat biedt 
vertrouwen en de mogelijkheid om vooruit te kijken. 
Daarbij blijven we realistisch. We zijn van vele kleine, 
maar haalbare stappen. Dan is niets onmogelijk. Ook 
zien we hoe sterk de kracht van ‘samen’ kan zijn. Van 
elkaar leren in een groepstraining. Elkaars krachten 
gebruiken. Dat is ijzersterk en prachtig om te zien!” 

Lukt dat ook in deze vreemde tijd met corona?
“Het is echt een hele uitdaging. Zoals ik al zei: 
onze kracht is het bieden van een veilige plek aan 
members. Een thuis waar ze van elkaar leren. Dat is nu 
beperkt mogelijk. Ook worden onze members vaak 
hard geraakt. Er zijn minder baankansen, er speelt 
thuis vaak van alles, etc. We doen wat we kunnen en 
geloven in onze eigen methodiek. Focus houden op 
wat wél mogelijk is. De trainers geven verder veel 
online trainingen, waarin ze members persoonlijk en 
optimistisch benaderen, zodat ze zelfs in deze tijd 
vooruit durven blijven kijken. Wat is er nu nog wél 
mogelijk. Ook zijn we er altijd voor members om 
1-op-1 af te spreken. Dat blijft belangrijk. Ook naar 
collega’s, coaches en partners proberen we dit te 
bieden, uiteraard binnen alle geldende regels. Het is 
pittig, maar we trekken onze members er doorheen.” 

De Clubs opschalen: hoe kijk jij hier tegenaan?
“Opschalen is een prachtig doel. Wat wij kunnen 
wil je nog veel meer mensen bieden. Maar de basis 
moet staan, voordat je groter kunt worden. Daar is 
het DNA, zoals wij dat noemen, enorm belangrijk 
voor. Als we dat vast kunnen houden willen we 
meer members supporten. We hopen daarbij zo min 
mogelijk voorwaarden voor deelname te hanteren. 
Er zijn heel veel jonge mensen in Nederland die 
er nu niet goed voorstaan. In een uitkering, met 
problemen, maar ook jongeren die zorg nodig 
hebben én graag willen werken maar bij wie dat niet 
lukt. Ook voor die jongeren is veel meer mogelijk 
dan zij zelf vaak denken.” 

Wat is jouw meest bijzondere herinnering?
“Het mooiste is de groei die members laten zien. Het 
raakt me keer op keer om het verschil te zien tussen 
de start en het uiteindelijk vinden van die baan, of 
ander succesdoel. Dat is goud waard! In de eerste 
lockdown werd ik gebeld door een member die door 
corona haar baan verloor. Dat kan hard aankomen, 
maar je ziet dat ze met onze tools nu overeind blijft. 
Ze is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft die 
moeilijke periode gebruikt om haar opleiding af te 
ronden, waarna ze een vast contract heeft gekregen 
bij een andere werkgever! Daar doen we het voor. 
Ervoor zorgen dat onze members kansen krijgen en 
doorpakken, ook als het minder gaat!”

CLUB DNA
Interview DNA-Manager Parisa
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Dion is tijdens de 
coronacrisis begonnen 
met een omscholing 
en doet nu ervaring op 
bij de Buzinezzclub in 
Rotterdam!

COLOFON

Feedback? Neem contact op met: 
communicatie@buzinezzclub.nl

De Buzinezzclub en Werkclub zetten zich al ruim 10 jaar in voor kwetsbare jongeren en nieuwe Nederlanders. Met een 
bewezen unieke aanpak, maken we ‘members’ succesvol op de arbeidsmarkt. Het gaat o.a om jongeren zonder werk, 
zonder of met beperkte opleiding, soms chronisch ziek en in een uitkering. De Clubs hebben een sterke aanpak ontwikkeld 
om members met afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en te coachen, zodat zij zelfredzaam worden en een carrière op 
kunnen bouwen. Wij geven ze een kans: met onze meerjarige aanpak met intensieve begeleiding hebben we al duizenden 
members begeleid richting opleiding, werk of een eigen onderneming. En met effect: onze aanpak is door de International 
Labour Organization (VN) benoemd tot worldwide best practice. 

Ook meedoen? We gaan graag met je in gesprek!
We kunnen het nooit alleen: er zijn stage- en werkplekken nodig, we maken dankbaar gebruik van vrijwillige coaches 
en we kunnen niet zonder financiering. Daarom zoeken we proactief samenwerking met andere onmisbare spelers zoals 
gemeenten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en fondsen. De route naar een inclusieve arbeidsmarkt die werkt voor 
iedereen, leggen we graag samen met jou af! Neem contact met ons op via onze websites of kom langs op onze vestigingen.

De Clubs in het kort
Iedereen kansrijk!
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 Iedereen kansrijk   

dit magazine is een gezamenlijke uitgave van 

de Buzinezzclub & Werkclub


