
	   	   	  
Actuele	  werkzaamheden	  in	  2013-‐2014	  

	  
Stichting	  Goed	  Bezig	  is	  een	  leerwerkbedrijf	  in	  Groningen.	  Wij	  hebben	  diverse	  projecten	  en	  bedrijven	  
waar	  we	  plek	  bieden	  aan	  jongeren	  en	  volwassenen.	  We	  geven	  hen	  met	  een	  unieke	  aanpak	  een	  
duwtje	  in	  de	  richting	  van	  werk,	  school	  en	  zelfstandigheid.	  
	  
Zo	  zijn	  we	  gestart	  
Wij	  zijn	  in	  2012	  gestart	  als	  fietsen-‐	  en	  scooterwerkplaats	  aan	  Midscheeps	  in	  de	  wijk	  Lewenborg	  in	  
Groningen.	  	  
	  
1. We	  zijn	  begonnen	  met	  een	  fietsenwinkel	  waar	  reparaties	  werden	  uitgevoerd	  en	  waar	  jongeren	  

behalve	  met	  de	  techniek	  ook	  met	  de	  klant	  in	  aanraking	  kwamen.	  De	  nadruk	  lag	  en	  ligt	  bij	  ons	  op	  
recyclen	  en	  het	  aanbieden	  van	  betaalbare	  diensten	  voor	  de	  kleine	  beurs	  in	  deze	  relatief	  arme	  
wijk.	  

2. In	  deze	  werkplaats	  knappen	  onze	  jongeren	  verwaarloosde	  fietsen	  op	  die	  zo	  weer	  worden	  
hergebruikt	  of	  strippen	  ze	  de	  bruikbare	  onderdelen	  eraf	  die	  weer	  verkocht	  kunnen	  worden.	  De	  
gemeente	  haalt	  periodiek	  deze	  fietsen	  van	  de	  straat.	  In	  dit	  project	  krijgen	  deze	  fietsen	  of	  hun	  
onderdelen	  dus	  een	  tweede	  leven.	  	  

3. In	  de	  scooterwerkplaats	  repareren	  jongeren	  scooters.	  Hier	  zijn	  we	  gespecialiseerd	  in	  de	  
moeilijkere	  klussen,	  waar	  relatief	  veel	  uren	  aan	  besteed	  moeten	  worden	  en	  die	  de	  reguliere	  
scooterzaken	  liever	  niet	  doen.	  

4. De	  fietsen-‐	  en	  scooterwerkplaats	  is	  niet	  zomaar	  een	  leerwerkplaats	  voor	  deze	  jongeren,	  maar	  is	  
tevens	  een	  werkplaats	  waar	  actief	  aan	  hun	  zelfbeeld,	  zelfvertrouwen	  en	  talent	  wordt	  gewerkt.	  
Hiermee	  ontwikkelen	  zij	  een	  duurzaam	  instrument	  voor	  de	  rest	  van	  hun	  leven	  en	  is	  de	  kans	  
kleiner	  dat	  zij	  aan	  de	  kant	  blijven	  staan	  in	  de	  participatiesamenleving.	  

5. In	  2012	  heeft	  een	  aantal	  vrouwen	  een	  naaiatelier	  opgezet.	  De	  combinatie	  van	  de	  fiets-‐	  en	  
scooterwerkplaats	  in	  hetzelfde	  pand	  als	  een	  project	  waar	  kwetsbare	  jonge	  vrouwen	  een	  plek	  
vonden,	  bleek	  een	  te	  lastige	  combinatie.	  	  

6. Al	  vanaf	  het	  begin	  werken	  we	  samen	  met	  een	  topsportcoach	  die	  zich	  heeft	  gespecialiseerd	  met	  
het	  in	  beweging	  brengen	  van	  mensen	  die	  lang	  inactief	  zijn	  geweest.	  Zijn	  aanpak	  past	  heel	  goed	  
bij	  de	  onze	  en	  iedereen	  die	  bij	  ons	  is,	  kan	  ook	  via	  sport	  werken	  aan	  zijn	  kracht	  en	  zelfvertrouwen.	  
Dit	  is	  een	  mooie	  aanvulling	  op	  wat	  wij	  bieden.	  
	  

Verder	  ontwikkelen	  
In	  2013	  zijn	  wij	  verhuisd	  naar	  een	  nieuwe	  locatie	  aan	  Lichtboei	  298	  in	  dezelfde	  wijk,	  waar	  een	  
professionele	  fietsenwinkel	  is	  geopend	  met	  een	  grote	  werkplaats	  voor	  fietsen-‐	  en	  scooterreparatie.	  
Op	  deze	  locatie	  zijn	  meer	  faciliteiten	  en	  is	  er	  meer	  ruimte	  voor	  apparatuur.	  Hierdoor	  zijn	  de	  
opleidingsmogelijkheden	  vergroot.	  

	  



	   	   	  
7.	  	   Voor	  het	  runnen	  van	  de	  fietsenwinkel	  hebben	  we	  een	  professionele	  fietsenmaker	  in	  dienst	  

genomen,	  een	  55+-‐er	  die	  vanuit	  werkloosheid	  een	  nieuwe	  baan	  vond	  hiermee	  en	  zijn	  levens-‐	  en	  
veertigjarige	  werkervaring	  graag	  overbrengt	  op	  onze	  jongeren.	  

8.	  	   In	  de	  scooterwerkplaats	  is	  meer	  plek	  voor	  monteurs	  in	  opleiding.	  Hier	  werkt	  inmiddels	  een	  
zelfstandig	  team	  met	  voornamelijk	  wajongeren	  zonder	  startkwalificatie.	  Een	  van	  heeft	  in	  2013	  
zijn	  EVC	  bij	  ons	  weten	  te	  halen.	  	  

9.	  	   Om	  mee	  te	  draaien	  in	  de	  samenleving	  moet	  je	  beschikken	  over	  sociale	  en	  communicatieve	  
vaardigheden;	  om	  in	  een	  bedrijf	  of	  een	  organisatie	  een	  plek	  te	  vinden	  moet	  je	  beschikken	  over	  
werknemersvaardigheden.	  Dat	  leren	  de	  jongens	  bij	  ons	  in	  de	  winkel	  en	  in	  de	  werkplaats.	  

	   Dagelijks	  worden	  boodschappen	  gedaan	  en	  tussen	  de	  middag	  koken	  en	  eten	  we	  samen.	  Het	  is	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  allen	  dat	  de	  tafel	  wordt	  gedekt,	  afgeruimd	  en	  dat	  er	  een	  prettige	  en	  
veilige	  sfeer	  heerst.	  Ook	  hier	  ontwikkelen	  onze	  jongens	  dit	  soort	  vaardigheden.	  

8. In	  2013	  zijn	  we	  gestart	  met	  een	  autogarage.	  Hier	  leren	  jongeren	  het	  vak	  van	  automonteur	  onder	  
professionele	  begeleiding	  van	  twee	  55+-‐ers	  die	  werkloos	  waren	  geworden	  en	  twee	  monteurs	  die	  
zelf	  ex-‐leerlingen	  zijn	  van	  de	  praktijkschool.	  Hier	  zijn	  in	  2014	  meer	  dan	  10	  jongeren	  aan	  de	  slag.	  
In	  de	  garage	  werken	  we	  intensief	  samen	  met	  praktijkschool	  De	  Bolster.	  

9.	   We	  hebben	  een	  kringloopwinkel	  opgezet	  die	  uiteindelijk	  gerund	  werd	  door	  3	  vrijwilligers.	  Deze	  
draait	  inmiddels	  volledig	  zelfstandig.	  

10.	  Een	  aantal	  jongens	  heeft	  veel	  talent	  in	  ICT.	  We	  hebben	  een	  aparte	  ruimte	  gemaakt	  in	  ons	  pand,	  
zodat	  de	  jongens	  zich	  hier	  verder	  konden	  ontwikkelen.	  Een	  van	  deze	  jongens	  is	  naar	  school	  
doorgestroomd	  (MBO	  niveau	  4);	  de	  ander	  heeft	  een	  stageplek.	  Daarnaast	  bieden	  wij	  aan	  iemand	  
die	  aan	  het	  re-‐integreren	  is	  de	  mogelijkheid	  zijn	  ICT-‐kennis	  in	  te	  zetten	  en	  over	  te	  dragen	  aan	  
deze	  jongens	  en	  ook	  binnen	  onze	  stichting	  zich	  nuttig	  te	  maken	  op	  ICT-‐gebied.	  

11.	  Niet	  alle	  jongeren	  zijn	  geïnteresseerd	  in	  fietsen,	  scooters	  of	  auto’s.	  Voor	  diegenen	  met	  andere	  
talenten	  zoeken	  we	  voortdurend	  nieuwe	  samenwerkingsverbanden.	  Dit	  hebben	  we	  o.a.	  
gevonden	  bij	  Moustache	  Meubelen.	  Hier	  worden	  houten	  tafelbladen	  en	  andere	  houten	  
meubelen	  in	  opdracht	  gemaakt.	  	  

12.	  We	  hebben	  ook	  een	  aantal	  jongeren	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  groen.	  Op	  verzoek	  kunnen	  we	  
groenklussen	  uitvoeren	  tegen	  een	  betaalbaar	  tarief	  voor	  mensen	  met	  een	  kleinere	  beurs.	  Met	  
scholen	  voor	  (praktijk)onderwijs	  in	  deze	  richting	  hebben	  we	  contacten.	  

13.	  Bij	  het	  nieuwe	  gebouw	  van	  DUO/Belastingdienst	  beheren	  wij	  de	  rijwielstalling	  inclusief	  
servicepunt	  voor	  de	  medewerkers.	  Er	  is	  plek	  voor	  1300	  fietsen,	  die	  hier	  worden	  bewaakt.	  In	  het	  
servicepunt	  worden	  alle	  voorkomende	  reparaties	  verricht.	  In	  de	  grote	  tuin	  rondom	  het	  pand	  
besteden	  wij	  dagelijks	  een	  aantal	  uur	  aan	  het	  schoonhouden	  van	  het	  terrein	  en	  het	  vervangen	  
van	  prullenbakken.	  
Deze	  rijwielstalling	  wordt	  zelfstandig	  gerund	  door	  een	  door	  ons	  in	  dienst	  genomen	  Wajongere.	  In	  
totaal	  werken	  er	  10	  jongeren	  die	  werkervaring	  opdoen.	  Ook	  is	  het	  onze	  opleidingsplek,	  onder	  
begeleiding	  van	  een	  professionele	  fietsenmaker	  en	  leraar.	  



	   	   	  
14.	  Naast	  onze	  vaste	  projecten	  hebben	  we	  ook	  een	  flink	  aantal	  jongens	  dat	  altijd	  bereid	  is	  de	  handen	  

uit	  de	  mouwen	  te	  steken.	  We	  leggen	  externe	  contacten	  om	  deze	  jongens	  in	  losse	  activiteiten	  
werkervaring	  te	  laten	  opdoen.	  Zo	  hebben	  we	  de	  bewaakte	  fietsenstalling	  geregeld	  en	  bemensd	  bij	  
de	  Noorderlink	  Dagen	  in	  2014,	  hebben	  we	  geholpen	  bij	  evenementen	  als	  de	  opening	  van	  de	  
stadstuin	  en	  het	  Paviljoen	  bij	  de	  DUO/Belastingdienst	  en	  pakken	  we	  kerstpakketten	  in.	  Ook	  
hebben	  we	  een	  kok	  in	  huis,	  die	  zich	  onder	  onze	  vleugels	  ontwikkelt	  tot	  cateraar.	  

	  
Aantal	  jongeren	  
In	  het	  1e	  jaar	  (2012)	  hebben	  meer	  dan	  30	  jongeren	  een	  plek	  gevonden	  bij	  ons	  project.	  In	  2013	  
groeiden	  we	  naar	  zo’n	  50	  deelnemers	  en	  ook	  in	  2014	  vinden	  ongeveer	  50	  deelnemers	  per	  week	  een	  
plek	  bij	  ons.	  Een	  verschil	  met	  traditionele	  leerwerkprojecten	  is	  dat	  maar	  een	  zeer	  gering	  percentage	  
uitvalt	  (10%).	  Dit	  is	  het	  resultaat	  van	  onze	  uniek	  aanpak:	  vraaggericht	  en	  individueel.	  	  
	  
Type	  trajecten	  
Jongeren	  en	  volwassenen	  kunnen	  op	  verschillende	  manieren	  bij	  ons	  instromen,	  onder	  meer	  via:	  
-‐ Sociale	  Activeringstrajecten	  via	  het	  UWV	  
-‐ Sociale	  Activeringstrajecten	  vanuit	  gemeenten	  
-‐ Werkervaringsplekken	  vanuit	  gemeenten	  
-‐ Stageplekken	  van	  praktijkscholen	  en	  mbo-‐scholen	  
-‐ Trajecten	  in	  het	  kader	  van	  leerplicht,	  reclassering	  en	  Bureau	  Jeugdzorg	  
-‐ Plaatsing	  vanuit	  instellingen	  als	  NOVO	  en	  WerkPro	  	  
-‐ Begeleidingstrajecten	  in	  het	  kader	  van	  Persoonsgebonden	  Budgetten	  
-‐ Inkoop	  van	  re-‐integratiebureaus	  
	  
Kwaliteit	  
In	  2014	  hebben	  we	  2	  audits	  gehad	  (verplicht	  als	  aanbieder	  van	  UWV-‐diensten):	  een	  
klanttevredenheids-‐	  en	  een	  resultatenaudit.	  Beiden	  hebben	  we	  met	  goed	  gevolg	  afgerond.	  
	  
	  
	  


