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Business & Lifestyle
Omdat ‘Together’ business & life style combineert 
krijgt de lezer zowel informatie over maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid als 
informatie over wonen, leven sport, cultuur en rei-
zen toegediend. Door business & lifestyle samen te 
voegen in een luxe huisstijl wil ‘Together’ met haar 
adverteerders een exclusief, modern en zakelijk tijd-
schrift tot leven brengen. Onze missie is het opzetten 
van een exclusief tijdschrift dat 100% regio gebon-
den is. De doelgroep bestaat dan ook uit de onder-
nemers en inwoners van de regio. Together streeft 
ervoor om hen zowel zakelijk als privé te inspireren 
terwijl de citaat: “Coming together is a beginning; 
Keeping together is progress; Working together is 
succes!’ centraal  staat.

Voordelen van ‘Together’
Together laat de lezer kennis maken met de onder-
nemers welke gevestigd zijn binnen de regio Zuid 
Holland. Het tijdschrift belicht zowel de bedrijven 
als hun vertegenwoordigers. Omdat Together werkt 
met het uitgangspunt de ondernemer zelf aan het 
woord te laten kunt u er zeker van zijn dat de lezer 
de door u geselecteerde kwalitatieve achtergrond-
informatie over uw onderneming ontvangt. Uw be-
drijf krijgt door Together meer bekendheid binnen de 
regio omdat u door het adverteren in het medium 

Together uw netwerken uitbreid. Dit is ook een toe-
gevoegde waarde voor uw onderneming en een visi-
tekaartje voor uw bedrijf.

Frequentie
Het Business & Lifestyle Magazine ‘Together’ wordt 
4 keer per jaar uitgegeven met een oplage van 
15.000 exemplaren. Zowel geselecteerde onder-
nemers, bedrijfs parken en een selectie inwoners in 
de regio krijgen exemplaren. Daarnaast kunt u de 
publicaties van ‘Together’ ook terugvinden in wacht-
kamer en op de leestafels van bibliotheken, publieke 
ruimtes en dienstverlenende bedrijven. 

Together Business & Lifestyle magazine:
Oplage : 15.000 exemplaren
Missie : Exclusief Magazine 100% regio gebon-

den, bedrijfs-/ publieksblad.
Doelgroep : Ondernemers en inwoners van 
  Zuid Holland.
Strategie : Herkenbaar, verrassend, inspirerend, 
  een zakelijke ondertoon.
Ankers : Business, Lifestyle, Sport, Cultuur, 
  Reizen en Omgeving.
Uitstraling : Luxe uitstraling, full color glossy, 
  minimaal 64 pagina’s.                         
Event : 4 keer per jaar (bij uitgave magazine 
  een gratis netwerk-event op locatie ver-

zorgd door één van de adverteerders.

Voorwoord

Mocht u interesse hebben neem dan vrijblijvend 
contact met ons op via de email: 

sales@togetherbusinesslifestyle.nl

Met trots introduceren wij Business & Lifestyle Magazine waarin de 
ondernemer centraal staat. Together is een magazine van de onder-
nemers, voor de ondernemers uit hun regio. In een van de meest on-
dernemende regio’s van Nederland kunt ook u zich als ondernemer 
aansluiten bij het netwerk van Together.

Together Teaser-2.indd   3 10-10-18   13:08



|  Together  |  jaargang 4  |  nr.1 2019  |4

Mondragon staat wereldwijd bekend als het succes-
volste voorbeeld van coöperatief werken en wordt 
steeds vaker bezocht door bezoekers uit de hele we-
reld. 
Mondragón Cooperative Corporation is het overkoepe-
lende orgaan van coöperaties in het Baskisch dorpje Arrasate. In 
1943 sticht een lokale priester, Don José Maria Arizmendiarietta, 
in het Baskisch dorpje Arrasate (beter bekend als Mondragón) 
een kleine dorpsschool om arbeiderszonen en -dochters te 
voorzien van een combinatie van technische, ‘spirituele’ en soci-
ale scholing. In 1956 stichten vijf studenten van deze school de 
eerste coöperatieve fabriek: ULGOR. Een jaar later wordt reeds 
een tweede fabriek opgericht, en in 1959 werd de ‘Caja Laboral 
Popular’ opgericht. Deze bank speelde in de latere geschiedenis 
van de coöperatie een belangrijke rol als ‘centrum’ van een heel 
netwerk van coöperatieven. In 1991 werd uiteindelijk MCC op-
gericht als een overkoepelend orgaan voor het hele netwerk van 
coöperatieven.
Alle coöperaties van het netwerk zijn gesticht onder een systeem 
van ‘economische democratie’. Het management wordt elk jaar 
gekozen door een ‘algemene vergadering’ met delegaties van 
elke tak van de federatie, die democratisch aangeduid is door de 
arbeiders van de verschillende, aparte coöperatieven.
In deze ‘algemene vergadering’ wordt niet enkel het manage-
ment gekozen, maar wordt ook gestemd over een algemeen bin-
dend strategisch plan voor de federatie. De Coöperatieven zijn 
gebonden aan dit plan maar hebben wel de mogelijkheid om op 
elk moment uit de federatie te stappen. Naast de bank bestaat 
de federatie ook nog uit een universiteit, een systeem van sociale 
zekerheid, een voedingswarendistributeur en veel meer.
Een onderzoek, en bijhorend boek van Sharryn Kasmir heeft aan-
getoond dat het Mondragón-experiment een aantal zeer lovens-
waardige resultaten bereikt heeft. Zo slaagt de federatie erin om 

de werkloosheid laag en zo de lokale economie levendig 
en stabiel te houden. Zo kunnen de arbeiders van een fa-
briek in moeilijke perioden zelf kiezen hoe ze het bedrijf 
erdoor willen helpen. Hieruit blijkt dat ze meestal voor in-
komensmatiging kiezen boven ontslagen. Desnoods pro-

beren ze werknemers over te plaatsen naar andere takken van 
de federatie.
Een coöperatie brengt consumenten, burgers, ondernemingen, 
instellingen en gemeenten bij elkaar. Zij hebben een gemeen-
schappelijk belang, een economische behoefte om samen 
te werken. Het coöperatieve model is ook in de 21e eeuw nog 
steeds springlevend .

KENMERKEN VAN DE COÖPERATIE ZIJN:
➊ Een strategische focus op het ledenbelang
➋  Lokale worteling en inbedding daar waar de leden gevestigd 

zijn
➌ Gericht op de lange termijn
➍ Een organisatiecultuur gericht op samenwerking
➎ Eigendom en financiering door leden
➏  Het ontbreken van een zelfstandig winststreven in de onder-

neming: de mens staat centraal
➐  Mogelijkheid tot winstuitkering aan leden en tot beperking van 

aansprakelijkheid
➑ Een grote mate van zeggenschap in de besluitvorming
➒ Een hoge mate van ledenparticipatie
➓ Behoud van zelfstandigheid van de leden buiten de coöperatie

De eerste werknemerscoöperaties in Nederland van Schoonge-
woon in Den Bosch en Helpgewoon in de gemeente Oude IJssel-
streek en Apeldoorn hebben veel media-aandacht gekregen als 
innovatieve organisatievorm in de schoonmaak, in het sociaal 
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HELPGEWOON: 
een oude vertrouwde 

en duurzame 
samenwerkingsvorm

Door: Joke van der Schoor, 
coöperateur Helpgewoon

Wereldwijd heeft de coöperatie in 2012, het VN Jaar van de Coöperatie, bijzonder veel aandacht gekregen, 
zowel nationaal als internationaal. Ook de Tegenlicht uitzending over Mondragon bracht deze organisatie
vorm weer onder de aandacht. 
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domein en de thuiszorg. 
In de schoonmaak zijn de coöperaties ontstaan als tegenbewe-
ging tegen de lage waardering en beloning van schoonmakers. In 
de zorg zien we een groeiende behoefte aan kleinschalige zelf-
sturende teams die zeggenschap willen over hun werk en “geld 
voor de zorg aan de zorg willen besteden” in plaats van aan over-
headkosten.
In uitzendingen van Pauw, Nieuwsuur, Tegenlicht, BNR Nieuws-
radio, Omroep Gelderland, RTV Oost en De Figurant TV is voor 
het voetlicht gebracht wat een werknemerscoöperatie inhoudt. 
Daarnaast zijn inmiddels meer dan 10 artikelen in kranten en 
tijdschriften gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling van 
helpgewoon in de afgelopen jaren.

WAT IS EEN WERK NEMERS COÖPERATIE?
Een werknemerscoöperatie is een platte organisatie zonder di-
rectie of management en bestaat alleen uit haar leden. De leden 
van de coöperatie zijn zowel eigenaar van het bedrijf als werk-
nemer binnen het bedrijf. Alle leden staan in dienst van de coö-
peratie en beslissen samen over de koers van de onderneming.

Bij helpgewoon bestaat iedere coöperatie uit een klein team be-
vlogen en betrokken vakmensen. De leden verdelen de beperkte 
administratieve taken, maar de meeste aandacht gaat uit naar 
het operationele werk. De leden delen de passie voor hun werk 
en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. De 
tarieven die de coöperaties hanteren zijn inzichtelijk en gericht 
op wat écht nodig is. De coöperaties werken in nauw contact met 
de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij het werk. Door 
volledige transparantie en vertrouwen kunnen de leden laten 
zien waar zij voor staan.

ONTSTAAN VAN HELPGEWOON
Helpgewoon is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Rem-
melt Schuuring, die in 2012 de eerste werknemerscoöperatie 
Schoongewoon Den Bosch opzette. Helpgewoon is samen met 
zuster-coöperaties Gewoondoen en Schoongewoon één van 
de organisaties die beseffen dat oude organisatievormen niet 
meer passen in deze tijd van verandering. Op zoek naar een 
nieuwe vorm van ondernemerschap ontstond het plan van de 
oude bekende coöperatieve vorm van werken, maar dan in een 
nieuw jasje. Daarmee tonen we aan dat innovatie mogelijk is,  
ook in het sociaal domein, in de zorg en inmiddels ook in de sport 
en in de facilitaire dienstverlening. 

Helpgewoon Nederland is de koepelcoöperatie, die de lokale 
werknemerscoöperaties in heel Nederland ondersteunt. Help-
gewoon Nederland helpt bij de opstart van een werknemers-
coöperatie, zorgt voor scholing en opleiding van de leden en is 
de backoffice voor vragen. 

Helpgewoon Nederland werkt samen met gemeenten, scho-
len en ketenpartners aan het vormgeven van samenwerking  
in werknemerscoöperaties. Iedere coöperatie werkt vanuit een 
gezamenlijk gedeelde visie; kleinschalig werken met aandacht 
voor vakmanschap, recht vanuit het hart en met eerlijke tarieven.

VISIE HELPGEWOON
Bij helpgewoon zijn we ervan overtuigd dat het delen van een 
visie de basis is voor een goede samenwerking; zowel tussen de 
leden als met onze opdrachtgevers. 

Onze visie bestaat uit 6 kernwaarden:
➊  Vertrouwen. Wij werken vanuit het gevoel dat wij elkaar echt 

kennen, met vertrouwen in onszelf en in de ander.
➋  Vakmanschap.  Wij zetten menselijk kapitaal in als investering 

in de samenleving, waarmee de kracht van mensen naar bo-
ven komt en vakmanschap leidend is.

➌  Samen. Wij bundelen onze krachten in positieve samenwer-
kingen. We zijn samen verantwoordelijk voor het gehele be-
drijfsproces en zorgen samen voor de beste resultaten.

➍  Eerlijk. Wij gaan terug naar de basis en kijken naar wat no-
dig is; op een duurzame wijze met menselijk fatsoen; puur en 
transparant.

➎  Vanuit het hart. Wij werken vanuit ons gevoel, met overtuiging 
en passie voor wat wij doen.

➏  Kleinschalig. Wij hebben kleine lokale teams, die persoonlijk 
en met grote betrokkenheid werken.

MISSIE HELPGEWOON
We willen mensen de regie over hun eigen leven teruggeven. Zo-
wel de mensen die aan het werk zijn als de cliënten waar wij mee 
werken. We willen dat mensen werken vanuit intrinsieke moti-
vatie, vanuit een gevoel van zorg en vanuit vertrouwen. Wij wil-
len terug naar de basis waarin het gaat om de essentie van het 
werk en waarin de kracht van onze vakmensen wordt versterkt. 
Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin we eerlijk met 
elkaar omgaan, vakmanschap beloond wordt, samenwerking en 
gelijkwaardigheid centraal staan en kleinschaligheid toegejuicht 
wordt.

INNOVATIE
De innovatie als werknemerscoöperatie zit in de volgende zaken:
✔  Een werknemerscoöperatie is een organisatievorm waarin 

vertrouwen

vanuit het 
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een kleine dorpsschool om arbeiderszonen en -dochters te 
voorzien van een combinatie van technische, ‘spirituele’ en soci-
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voorzien van een combinatie van technische, ‘spirituele’ en soci-
ale scholing. In 1956 stichten vijf studenten van deze school de 
eerste coöperatieve fabriek: ULGOR. Een jaar later wordt reeds 
een tweede fabriek opgericht, en in 1959 werd de ‘Caja Laboral 
Popular’ opgericht. Deze bank speelde in de latere geschiedenis 
van de coöperatie een belangrijke rol als ‘centrum’ van een heel 
netwerk van coöperatieven. In 1991 werd uiteindelijk MCC op-
gericht als een overkoepelend orgaan voor het hele netwerk van 
coöperatieven.
Alle coöperaties van het netwerk zijn gesticht onder een systeem 
van ‘economische democratie’. Het management wordt elk jaar 
gekozen door een ‘algemene vergadering’ met delegaties van 
elke tak van de federatie, die democratisch aangeduid is door de 
arbeiders van de verschillende, aparte coöperatieven.
In deze ‘algemene vergadering’ wordt niet enkel het manage-
ment gekozen, maar wordt ook gestemd over een algemeen bin-
dend strategisch plan voor de federatie. De Coöperatieven zijn 
gebonden aan dit plan maar hebben wel de mogelijkheid om op 
elk moment uit de federatie te stappen. Naast de bank bestaat 
de federatie ook nog uit een universiteit, een systeem van sociale 
zekerheid, een voedingswarendistributeur en veel meer.
Een onderzoek, en bijhorend boek van Sharryn Kasmir heeft aan-
getoond dat het Mondragón-experiment een aantal zeer lovens-
waardige resultaten bereikt heeft. Zo slaagt de federatie erin om 

de werkloosheid laag en zo de lokale economie levendig 
en stabiel te houden. Zo kunnen de arbeiders van een fa-
briek in moeilijke perioden zelf kiezen hoe ze het bedrijf 
erdoor willen helpen. Hieruit blijkt dat ze meestal voor in-
komensmatiging kiezen boven ontslagen. Desnoods pro-

beren ze werknemers over te plaatsen naar andere takken van 
de federatie.
Een coöperatie brengt consumenten, burgers, ondernemingen, 
instellingen en gemeenten bij elkaar. Zij hebben een gemeen-
schappelijk belang, een economische behoefte om samen 
te werken. Het coöperatieve model is ook in de 21e eeuw nog 
steeds springlevend .

KENMERKEN VAN DE COÖPERATIE ZIJN:
➊ Een strategische focus op het ledenbelang
➋  Lokale worteling en inbedding daar waar de leden gevestigd 

zijn
➌ Gericht op de lange termijn
➍ Een organisatiecultuur gericht op samenwerking
➎ Eigendom en financiering door leden
➏  Het ontbreken van een zelfstandig winststreven in de onder-

neming: de mens staat centraal
➐  Mogelijkheid tot winstuitkering aan leden en tot beperking van 

aansprakelijkheid
➑ Een grote mate van zeggenschap in de besluitvorming
➒ Een hoge mate van ledenparticipatie
➓ Behoud van zelfstandigheid van de leden buiten de coöperatie

De eerste werknemerscoöperaties in Nederland van Schoonge-
woon in Den Bosch en Helpgewoon in de gemeente Oude IJssel-
streek en Apeldoorn hebben veel media-aandacht gekregen als 
innovatieve organisatievorm in de schoonmaak, in het sociaal 
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domein en de thuiszorg. 
In de schoonmaak zijn de coöperaties ontstaan als tegenbewe-
ging tegen de lage waardering en beloning van schoonmakers. In 
de zorg zien we een groeiende behoefte aan kleinschalige zelf-
sturende teams die zeggenschap willen over hun werk en “geld 
voor de zorg aan de zorg willen besteden” in plaats van aan over-
headkosten.
In uitzendingen van Pauw, Nieuwsuur, Tegenlicht, BNR Nieuws-
radio, Omroep Gelderland, RTV Oost en De Figurant TV is voor 
het voetlicht gebracht wat een werknemerscoöperatie inhoudt. 
Daarnaast zijn inmiddels meer dan 10 artikelen in kranten en 
tijdschriften gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling van 
helpgewoon in de afgelopen jaren.

WAT IS EEN WERK NEMERS COÖPERATIE?
Een werknemerscoöperatie is een platte organisatie zonder di-
rectie of management en bestaat alleen uit haar leden. De leden 
van de coöperatie zijn zowel eigenaar van het bedrijf als werk-
nemer binnen het bedrijf. Alle leden staan in dienst van de coö-
peratie en beslissen samen over de koers van de onderneming.

Bij helpgewoon bestaat iedere coöperatie uit een klein team be-
vlogen en betrokken vakmensen. De leden verdelen de beperkte 
administratieve taken, maar de meeste aandacht gaat uit naar 
het operationele werk. De leden delen de passie voor hun werk 
en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. De 
tarieven die de coöperaties hanteren zijn inzichtelijk en gericht 
op wat écht nodig is. De coöperaties werken in nauw contact met 
de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij het werk. Door 
volledige transparantie en vertrouwen kunnen de leden laten 
zien waar zij voor staan.

ONTSTAAN VAN HELPGEWOON
Helpgewoon is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Rem-
melt Schuuring, die in 2012 de eerste werknemerscoöperatie 
Schoongewoon Den Bosch opzette. Helpgewoon is samen met 
zuster-coöperaties Gewoondoen en Schoongewoon één van 
de organisaties die beseffen dat oude organisatievormen niet 
meer passen in deze tijd van verandering. Op zoek naar een 
nieuwe vorm van ondernemerschap ontstond het plan van de 
oude bekende coöperatieve vorm van werken, maar dan in een 
nieuw jasje. Daarmee tonen we aan dat innovatie mogelijk is,  
ook in het sociaal domein, in de zorg en inmiddels ook in de sport 
en in de facilitaire dienstverlening. 

Helpgewoon Nederland is de koepelcoöperatie, die de lokale 
werknemerscoöperaties in heel Nederland ondersteunt. Help-
gewoon Nederland helpt bij de opstart van een werknemers-
coöperatie, zorgt voor scholing en opleiding van de leden en is 
de backoffice voor vragen. 

Helpgewoon Nederland werkt samen met gemeenten, scho-
len en ketenpartners aan het vormgeven van samenwerking  
in werknemerscoöperaties. Iedere coöperatie werkt vanuit een 
gezamenlijk gedeelde visie; kleinschalig werken met aandacht 
voor vakmanschap, recht vanuit het hart en met eerlijke tarieven.

VISIE HELPGEWOON
Bij helpgewoon zijn we ervan overtuigd dat het delen van een 
visie de basis is voor een goede samenwerking; zowel tussen de 
leden als met onze opdrachtgevers. 

Onze visie bestaat uit 6 kernwaarden:
➊  Vertrouwen. Wij werken vanuit het gevoel dat wij elkaar echt 

kennen, met vertrouwen in onszelf en in de ander.
➋  Vakmanschap.  Wij zetten menselijk kapitaal in als investering 

in de samenleving, waarmee de kracht van mensen naar bo-
ven komt en vakmanschap leidend is.

➌  Samen. Wij bundelen onze krachten in positieve samenwer-
kingen. We zijn samen verantwoordelijk voor het gehele be-
drijfsproces en zorgen samen voor de beste resultaten.

➍  Eerlijk. Wij gaan terug naar de basis en kijken naar wat no-
dig is; op een duurzame wijze met menselijk fatsoen; puur en 
transparant.

➎  Vanuit het hart. Wij werken vanuit ons gevoel, met overtuiging 
en passie voor wat wij doen.

➏  Kleinschalig. Wij hebben kleine lokale teams, die persoonlijk 
en met grote betrokkenheid werken.

MISSIE HELPGEWOON
We willen mensen de regie over hun eigen leven teruggeven. Zo-
wel de mensen die aan het werk zijn als de cliënten waar wij mee 
werken. We willen dat mensen werken vanuit intrinsieke moti-
vatie, vanuit een gevoel van zorg en vanuit vertrouwen. Wij wil-
len terug naar de basis waarin het gaat om de essentie van het 
werk en waarin de kracht van onze vakmensen wordt versterkt. 
Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin we eerlijk met 
elkaar omgaan, vakmanschap beloond wordt, samenwerking en 
gelijkwaardigheid centraal staan en kleinschaligheid toegejuicht 
wordt.

INNOVATIE
De innovatie als werknemerscoöperatie zit in de volgende zaken:
✔  Een werknemerscoöperatie is een organisatievorm waarin 
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mensen kleinschalig werken. Een werknemerscoöperatie bij 
helpgewoon heeft maximaal 25 leden. Is een coöperatie suc-
cesvol en groeit deze groter dan 25 leden, dan deelt de coöpe-
ratie zich in 2 eenheden om de kleinschaligheid te behouden. 

✔  Helpgewoon Nederland bewaakt de kleinschaligheid en het 
concept van de werknemerscoöperatie, en begeleidt de coö-
peratie bij de oprichting en inrichting. Helpgewoon Nederland 
is de koepelorganisatie waaraan de lokale werknemerscoö-
peraties zijn verbonden middels een samenwerkingsovereen-
komst.

✔  In een werknemerscoöperatie ligt het eigenaarschap bij de 
leden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de werkinhoud, 
werkorganisatie en de bedrijfsvoering. De gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor de onderneming zorgt voor duurzaam 
werk voor de leden. De leden waken voor de kwaliteit van het 
werk en de goede naam van de coöperatie. 

✔  Er is geen management en directie, waardoor de overheadkos-
ten zo laag mogelijk worden gehouden.

✔  In de werknemerscoöperatie is het van belang dat mensen el-
kaar kennen en vertrouwen.  Door de kleinschaligheid wordt 
gewaarborgd dat de leden elkaar kennen en durven aanspre-
ken op gedrag. Eventuele problemen worden snel samen op-
gelost.

✔  Door het uitoefenen en erkennen van hun vak krijgen leden 
hun zelfvertrouwen weer terug, wat ze vaak zijn kwijtgeraakt in 
grote organisaties. Daar hoorden ze vooral wat ze niet moch-
ten doen als uitvoerende werknemer. 

✔  Door de leden in hun kracht te zetten, groeit de motivatie van 
de leden in enkele maanden en blijft het ziekteverzuim be-
perkt. Binnen de werknemerscoöperaties is het ziekteverzuim 
zeer laag (< 1%).

✔  Doordat de leden de regie over hun eigen werk hebben, komen 
ze in hun kracht te staan. Hiervan profiteert zowel de cliënt 
door gericht vanuit vakmanschap ondersteuning te krijgen, 
als ook de opdrachtgevers.

✔  Door binnen de thuiszorg met de cliënt te overleggen over de 
bijvoorbeeld de gewenste huishoudelijke hulp binnen de ka-
ders die een gemeente afgeeft, krijgt de cliënt regie over de 
huishoudelijke hulp. Regie bij de inwoners is een speerpunt 
van vele gemeenten.

✔  Bij de groei naar een zelfsturend team, worden de coöpera-
tieleden begeleid door helpgewoon Nederland. Door scholing 
en opleiding en door team- en individuele coaching, groeien 
de teams in gemiddeld 2 jaar tijd naar zelfsturing. Onderne-
merschap, vakmanschap, het groepsproces, effectief verga-
deren en financiële zaken zijn thema’s die in verschillende 
cursussen worden aangeboden aan de coöperatieleden.

✔  Door de professionele backoffice van helpgewoon Nederland 
voor de financiële, administratieve en digitale zaken worden 
de coöperatieleden ondersteund. De leden kunnen zich daar 
 

door volledig richten op het vak waarvoor zij met hun hart 
gekozen hebben. Er is geen hiërarchische relatie met helpge-
woon Nederland. Coöperatieleden ondertekenen een samen-
werkingsovereenkomst.

✔  Door kleinschaligheid, een minimale overhead, geen huisves-
ting in veelal dure gebouwen en het weglaten van directie en 
management blijven de overheadkosten lager dan in grote or-
ganisaties. De bestaande tarieven voor bijvoorbeeld huishou-
delijke hulp zijn hierdoor kostendekkend.

WANNEER ONTSTAAT EEN NIEUWE WERKNEMERS
COÖPERATIE?
Een werknemerscoöperatie kan op verschillende manieren ont-
staan.De eerste werknemerscoöperatie van helpgewoon in de 
jeugdzorg is ontstaan in samenwerking met de gemeente Oude 
IJsselstreek als experiment met een nieuwe organisatievorm. 
Het doel was om professionals uit de jeugdzorg als zelfstandig 
zelfsturend team in een werknemerscoöperatie onder te bren-
gen en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en 
kosten te verlagen.

Een andere mogelijkheid is dat een groep vakgenoten samen 
besluit om een werknemerscoöperatie op te richten en helpge-
woon vraagt om hierbij te ondersteunen. Voorbeelden van deze 
coöperaties zijn helpgewoon Zorg NAH Achterhoek en thuiszorg 
Apeldoorn.
Een derde mogelijkheid is dat een gemeente of een organisa-
tie en een groep vakgenoten samen de wens uitspreekt en dat 
helpgewoon beide partijen ondersteunt in het uitvoeren van deze 
wens. Een sprekend voorbeeld hiervan is fietsgewoon, dat ont-
staan is door een samenwerking tussen REA College Bartimeus 
en afgestudeerde studenten, waardoor met ondersteuning van 
helpgewoon een coöperatie voor fietstechnici met een visuele 
beperking is ontstaan.

ZELFSTURING BINNEN DE HELPGEWOON COÖPERATIES
Waarom staat zelfsturing centraal bij de werknemerscoöperaties 
van helpgewoon? 
De leden van de coöperatie geven aan geen leidinggeven-
de meer nodig te hebben en zelf “de baas” te willen zijn van 
hun onderneming. En het samen te willen doen met een 
groep vakgenoten. Een derde reden voor met name de co-
operaties in de zorg is dat de leden willen laten zien dat het 
geld dat bedoeld is voor de zorg ook naar de zorg gaat en  
 
niet naar bestuurders en directeuren of zelfs naar aandeelhou-
ders. Om deze redenen kiezen de meeste coöperatieleden 
bewust voor zelfsturing.
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Maar zelfsturing ontstaat niet vanzelf. Veel leden hebben jaren-
lang gewerkt in grote organisaties en zijn gewend dat ze slechts 
een deel van het werk mogen doen. Met de nadruk op mogen. 
Vaak hebben ze gehoord wat ze NIET mogen doen. Om zelfstu-
ring te ondersteunen heeft helpgewoon met de Ambachtsschool 
een lesprogramma ontwikkeld om de zelfsturing (weer) te laten 
ontstaan en zo veel mogelijk te versterken.

HOLACRATIE
Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model 
neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en ver-
deelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangs-
punt is dat een organisatie door de dynamische en transparante 
structuur in staat is voortdurend bij te sturen.
Holacratische organisaties werken met een organische, platte 
structuur van ‘cirkels’ (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen 
unieke ‘rollen’ met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijk-
heden. Iedere medewerker is ‘eigenaar’ van zijn eigen rollen en 
draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren 
hiervan.

Bij holacratie staan de missie (‘purpose’) van de gehele organisa-
tie en de doelstellingen van alle activiteiten centraal. Spanningen 
en problemen dienen continu als brandstof voor de ontwikkeling 
van de organisatie. Vergaderingen vinden plaats aan de hand van 
een strikte en heldere structuur, waarin ruimte is voor initiatief en 
invloed van alle medewerkers.

De zelfsturing in de werknemerscoöperaties is gebaseerd op het 
gedachtegoed van de holacratie:

✔ Er is geen manager, wel een teamcoach
✔ Er zijn geen functies, wel rollen 
✔  Er is volop ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en  

betrokkenheid
✔ Elke werknemerscoöperatie organiseert zichzelf 
✔   Elke werknemerscoöperatie neemt verantwoordelijkheid over 

het resultaat
Naast het lesprogramma van de Ambachtsschool worden de 
nieuwe coöperaties in het eerste jaar intensief ondersteund met 
team coaching vanuit Helpgewoon Nederland. De coöperaties 
mogen zelf aangeven hoe lang ze de team coaching nodig hebben 
en deze blijft na het eerste jaar op afroep beschikbaar gedurende 
het bestaan van de coöperatie.

Ook bij de selectie van nieuwe leden is het van belang om de kan-
didaten te bevragen op hun zelfsturend vermogen en hun onder-
nemerschap. Weten ze dat dit van belang is voor coöperatieleden 
en dat het anders is dan in een traditionele organisatie? En dat van 
ze gevraagd wordt om ook een bijdrage te leveren aan de onder-
neming die een werknemerscoöperatie is?

DE AMBACHTSSCHOOL
Het lesprogramma van de Ambachtsschool van Helpgewoon Ne-
derland kent 3 thema’s: Samenwerken, Ondernemerschap en Be-
drijfsvoering, die alle drie weer zijn onderverdeeld in modules. De 
leden van een coöperatie kunnen tijdens het eerste jaar van hun 
coöperatie kosteloos aan de lesmodules meedoen. 

DE COÖPERATIE: EEN OUDE VERTROUWDE EN DUURZAME 
SAMENWERKINGSVORM
Het aantal coöperaties in Nederland groeit en er is grote belang-
stelling voor de werknemerscoöperaties, zeker in de thuiszorg. 
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land horen we “het 
is niet nieuw” en “het lijkt op arbeiderszelfbestuur”. En beide op-
merkingen zijn terecht. 

De toegenomen belangstelling voor deze kleinschalige manier 
van werken zit in de behoefte van mensen om terug te gaan naar 
het werken in een kleine organisatie, waar collega’s elkaar kennen 
en de onderlinge sociale betrokkenheid groot is. En waar je voor 
elkaar zorgt als het even tegen zit. Het lage ziekteverzuim van 1% 
kan hierdoor worden verklaard.

De duurzame samenwerking zien we in de inzet van leden in tijd, 
energie en enthousiasme bij het verdelen van de rollen en de 
werkzaamheden. Als we vragen: Kost het meer tijd dan voorheen 
in loondienst bij een andere organisatie? Dan krijgen we als ant-
woord: Ja, maar dat doen we met liefde, want het is ons bedrijf.
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mensen kleinschalig werken. Een werknemerscoöperatie bij 
helpgewoon heeft maximaal 25 leden. Is een coöperatie suc-
cesvol en groeit deze groter dan 25 leden, dan deelt de coöpe-
ratie zich in 2 eenheden om de kleinschaligheid te behouden. 

✔  Helpgewoon Nederland bewaakt de kleinschaligheid en het 
concept van de werknemerscoöperatie, en begeleidt de coö-
peratie bij de oprichting en inrichting. Helpgewoon Nederland 
is de koepelorganisatie waaraan de lokale werknemerscoö-
peraties zijn verbonden middels een samenwerkingsovereen-
komst.

✔  In een werknemerscoöperatie ligt het eigenaarschap bij de 
leden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de werkinhoud, 
werkorganisatie en de bedrijfsvoering. De gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor de onderneming zorgt voor duurzaam 
werk voor de leden. De leden waken voor de kwaliteit van het 
werk en de goede naam van de coöperatie. 

✔  Er is geen management en directie, waardoor de overheadkos-
ten zo laag mogelijk worden gehouden.

✔  In de werknemerscoöperatie is het van belang dat mensen el-
kaar kennen en vertrouwen.  Door de kleinschaligheid wordt 
gewaarborgd dat de leden elkaar kennen en durven aanspre-
ken op gedrag. Eventuele problemen worden snel samen op-
gelost.

✔  Door het uitoefenen en erkennen van hun vak krijgen leden 
hun zelfvertrouwen weer terug, wat ze vaak zijn kwijtgeraakt in 
grote organisaties. Daar hoorden ze vooral wat ze niet moch-
ten doen als uitvoerende werknemer. 

✔  Door de leden in hun kracht te zetten, groeit de motivatie van 
de leden in enkele maanden en blijft het ziekteverzuim be-
perkt. Binnen de werknemerscoöperaties is het ziekteverzuim 
zeer laag (< 1%).

✔  Doordat de leden de regie over hun eigen werk hebben, komen 
ze in hun kracht te staan. Hiervan profiteert zowel de cliënt 
door gericht vanuit vakmanschap ondersteuning te krijgen, 
als ook de opdrachtgevers.

✔  Door binnen de thuiszorg met de cliënt te overleggen over de 
bijvoorbeeld de gewenste huishoudelijke hulp binnen de ka-
ders die een gemeente afgeeft, krijgt de cliënt regie over de 
huishoudelijke hulp. Regie bij de inwoners is een speerpunt 
van vele gemeenten.

✔  Bij de groei naar een zelfsturend team, worden de coöpera-
tieleden begeleid door helpgewoon Nederland. Door scholing 
en opleiding en door team- en individuele coaching, groeien 
de teams in gemiddeld 2 jaar tijd naar zelfsturing. Onderne-
merschap, vakmanschap, het groepsproces, effectief verga-
deren en financiële zaken zijn thema’s die in verschillende 
cursussen worden aangeboden aan de coöperatieleden.

✔  Door de professionele backoffice van helpgewoon Nederland 
voor de financiële, administratieve en digitale zaken worden 
de coöperatieleden ondersteund. De leden kunnen zich daar 
 

door volledig richten op het vak waarvoor zij met hun hart 
gekozen hebben. Er is geen hiërarchische relatie met helpge-
woon Nederland. Coöperatieleden ondertekenen een samen-
werkingsovereenkomst.

✔  Door kleinschaligheid, een minimale overhead, geen huisves-
ting in veelal dure gebouwen en het weglaten van directie en 
management blijven de overheadkosten lager dan in grote or-
ganisaties. De bestaande tarieven voor bijvoorbeeld huishou-
delijke hulp zijn hierdoor kostendekkend.

WANNEER ONTSTAAT EEN NIEUWE WERKNEMERS
COÖPERATIE?
Een werknemerscoöperatie kan op verschillende manieren ont-
staan.De eerste werknemerscoöperatie van helpgewoon in de 
jeugdzorg is ontstaan in samenwerking met de gemeente Oude 
IJsselstreek als experiment met een nieuwe organisatievorm. 
Het doel was om professionals uit de jeugdzorg als zelfstandig 
zelfsturend team in een werknemerscoöperatie onder te bren-
gen en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en 
kosten te verlagen.

Een andere mogelijkheid is dat een groep vakgenoten samen 
besluit om een werknemerscoöperatie op te richten en helpge-
woon vraagt om hierbij te ondersteunen. Voorbeelden van deze 
coöperaties zijn helpgewoon Zorg NAH Achterhoek en thuiszorg 
Apeldoorn.
Een derde mogelijkheid is dat een gemeente of een organisa-
tie en een groep vakgenoten samen de wens uitspreekt en dat 
helpgewoon beide partijen ondersteunt in het uitvoeren van deze 
wens. Een sprekend voorbeeld hiervan is fietsgewoon, dat ont-
staan is door een samenwerking tussen REA College Bartimeus 
en afgestudeerde studenten, waardoor met ondersteuning van 
helpgewoon een coöperatie voor fietstechnici met een visuele 
beperking is ontstaan.

ZELFSTURING BINNEN DE HELPGEWOON COÖPERATIES
Waarom staat zelfsturing centraal bij de werknemerscoöperaties 
van helpgewoon? 
De leden van de coöperatie geven aan geen leidinggeven-
de meer nodig te hebben en zelf “de baas” te willen zijn van 
hun onderneming. En het samen te willen doen met een 
groep vakgenoten. Een derde reden voor met name de co-
operaties in de zorg is dat de leden willen laten zien dat het 
geld dat bedoeld is voor de zorg ook naar de zorg gaat en  
 
niet naar bestuurders en directeuren of zelfs naar aandeelhou-
ders. Om deze redenen kiezen de meeste coöperatieleden 
bewust voor zelfsturing.
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Maar zelfsturing ontstaat niet vanzelf. Veel leden hebben jaren-
lang gewerkt in grote organisaties en zijn gewend dat ze slechts 
een deel van het werk mogen doen. Met de nadruk op mogen. 
Vaak hebben ze gehoord wat ze NIET mogen doen. Om zelfstu-
ring te ondersteunen heeft helpgewoon met de Ambachtsschool 
een lesprogramma ontwikkeld om de zelfsturing (weer) te laten 
ontstaan en zo veel mogelijk te versterken.

HOLACRATIE
Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model 
neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en ver-
deelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangs-
punt is dat een organisatie door de dynamische en transparante 
structuur in staat is voortdurend bij te sturen.
Holacratische organisaties werken met een organische, platte 
structuur van ‘cirkels’ (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen 
unieke ‘rollen’ met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijk-
heden. Iedere medewerker is ‘eigenaar’ van zijn eigen rollen en 
draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren 
hiervan.

Bij holacratie staan de missie (‘purpose’) van de gehele organisa-
tie en de doelstellingen van alle activiteiten centraal. Spanningen 
en problemen dienen continu als brandstof voor de ontwikkeling 
van de organisatie. Vergaderingen vinden plaats aan de hand van 
een strikte en heldere structuur, waarin ruimte is voor initiatief en 
invloed van alle medewerkers.

De zelfsturing in de werknemerscoöperaties is gebaseerd op het 
gedachtegoed van de holacratie:

✔ Er is geen manager, wel een teamcoach
✔ Er zijn geen functies, wel rollen 
✔  Er is volop ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en  

betrokkenheid
✔ Elke werknemerscoöperatie organiseert zichzelf 
✔   Elke werknemerscoöperatie neemt verantwoordelijkheid over 

het resultaat
Naast het lesprogramma van de Ambachtsschool worden de 
nieuwe coöperaties in het eerste jaar intensief ondersteund met 
team coaching vanuit Helpgewoon Nederland. De coöperaties 
mogen zelf aangeven hoe lang ze de team coaching nodig hebben 
en deze blijft na het eerste jaar op afroep beschikbaar gedurende 
het bestaan van de coöperatie.

Ook bij de selectie van nieuwe leden is het van belang om de kan-
didaten te bevragen op hun zelfsturend vermogen en hun onder-
nemerschap. Weten ze dat dit van belang is voor coöperatieleden 
en dat het anders is dan in een traditionele organisatie? En dat van 
ze gevraagd wordt om ook een bijdrage te leveren aan de onder-
neming die een werknemerscoöperatie is?

DE AMBACHTSSCHOOL
Het lesprogramma van de Ambachtsschool van Helpgewoon Ne-
derland kent 3 thema’s: Samenwerken, Ondernemerschap en Be-
drijfsvoering, die alle drie weer zijn onderverdeeld in modules. De 
leden van een coöperatie kunnen tijdens het eerste jaar van hun 
coöperatie kosteloos aan de lesmodules meedoen. 

DE COÖPERATIE: EEN OUDE VERTROUWDE EN DUURZAME 
SAMENWERKINGSVORM
Het aantal coöperaties in Nederland groeit en er is grote belang-
stelling voor de werknemerscoöperaties, zeker in de thuiszorg. 
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land horen we “het 
is niet nieuw” en “het lijkt op arbeiderszelfbestuur”. En beide op-
merkingen zijn terecht. 

De toegenomen belangstelling voor deze kleinschalige manier 
van werken zit in de behoefte van mensen om terug te gaan naar 
het werken in een kleine organisatie, waar collega’s elkaar kennen 
en de onderlinge sociale betrokkenheid groot is. En waar je voor 
elkaar zorgt als het even tegen zit. Het lage ziekteverzuim van 1% 
kan hierdoor worden verklaard.

De duurzame samenwerking zien we in de inzet van leden in tijd, 
energie en enthousiasme bij het verdelen van de rollen en de 
werkzaamheden. Als we vragen: Kost het meer tijd dan voorheen 
in loondienst bij een andere organisatie? Dan krijgen we als ant-
woord: Ja, maar dat doen we met liefde, want het is ons bedrijf.

helpgewoon
vanuit het hart

+31 (0)226-208 000 | info@helpgewoon.nl
www.helpgewoon.nl
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ALEXANDER 
VAN DIJL EIS GOEDE SERVICE

-1-

Minutenlang in de wacht voor een betaalde servicelijn of ver-

wezen worden naar een lange rij voor de klantenservice alls de 

cassière de korting niet heeft verrekend. Alexander van Dijl on-

derzocht waarom wij Nederlanders slechte service accepteren en 

belangrijker nog: hoe we dit kunnen veranderen.

“De consument moet mondiger worden. Niet 
de schouders ophalen, maar zeggen dat ze zich 
slecht behandeld voelen.”

Alexander van Dijl
Schrijver boek ‘Mag het ietsje meer zijn’

Hoe is het gesteld met de service van Nederlandse 
bedrijven?
Onvoldoende. Het kan gaan om grote dingen, zo-
als een ziekenhuis dat de patiënt een brief stuurt 
met een door hun ingeplande behandeling, zon-
der dat de patiënt inbreng heeft in de tijd en da-
tum. Maar er zijn ook tal van kleinere dingen. Denk 
aan 0900-nummers, waar de klant voor moet be-
talen om service te krijgen. Vaak staat hij dan ook 

nog in de wacht en wordt hij uiteindelijk van het 
kastje naar de muur gestuurd. Of bijvoorbeeld de 
caissière in de supermarkt die korting vergeet te 
berekenen, waarna de klant gestraft wordt door 
langs de klantenservice te moeten om zijn te veel 
betaalde geld terug te vragen.

En wij accepteren dat?
Ik heb honderden consumenten gesproken en ja, 
we slikken het, maar zijn het er eigenlijk niet mee 
eens.
‘Het is nu eenmaal zo’, wordt er dan gedacht. Of: 
‘We kunnen er toch niks aan doen.’

Dat is misschien ook wel zo toch?
Als we slechte service massaal accepteren, ge-
beurt er niks. De consument moet mondiger wor-
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den. Niet de schouders ophalen, maar zeggen dat 
ze zich slecht behandeld voelen.

En dan?
Dan gebeurt er misschien niet gelijk iets, maar de 
klacht is wel uitgesproken. In Australië krijg je bij 
verkeerd berekende producten niet alleen het te 
veel betaalde bedrag terug, maar het hele pro-
duct gratis. Dat is service. Maar als klanten slech-
te service blijven accepteren, gaan bedrijven niet 
zomaar iets veranderen. De consument moet het 
voortouw nemen.

Een scheldkanonnade?
Dat heeft geen enkele zin. Een medewerker van 
een supermarkt of een call center kan er vaak zelf 
ook niks aan doen. Het enige wat zij willen is er-
kenning. Als het klinkt alsof iemand geen zin heeft 
om je te helpen, vraag dat dan aan diegene, maar 
word niet boos. Communiceer rustig met iemand 
en laat altijd weten wat je verwacht.

Maar vervolgens wordt de bekende internetstoring 
niet opgelost, en dan?
Schrijf altijd op met wie je belt. Vraag naar 
iemands naam als deze niet genoemd wordt. Schrijf 
de tijd en de datum van het gesprek op, zodat je 
later een klacht kan indienen en om compensatie 
kan vragen.

Je deed zelf onderzoek naar de service van dertig 
bedrijven en sprak met honderden consumenten 
voor je boek ‘Mag het ietsje meer zijn’. Waarom trek 
jij je dit onderwerp zo aan?
Ik heb veel gereisd en gezien hoe het ook kan. 
In Amerika bijvoorbeeld wordt mensen eerst 
gevraagd hoe het met hen gaat. De naam van 
de klant wordt vaak herhaald tijdens het ge sprek. 
Daar hebben ze veel positievere, oprechte ge-
sprekken. Goede service maakt mensen blij en dat 
wil ik in Nederland ook.

Bedrijven kunnen jou inhuren. Wat is jouw meest ge-
bruikte advies?
Eerst dat 0900-nummer eruit en geen verstopte te-
lefoonnummers op een website. Bedrijven moeten 
bereikbaar zijn. Goede service is misschien een in-
vestering - stel je voor dat het hele team van een 
call center opnieuw moet worden opgeleid - maar 
uiteindelijk wint het bedrijf doordat de consument 
klant wordt en blijft.

Bron: Bianca Brasser (Metro)
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Voor de ouderen onder ons be-
kend van het wielrennen als onder 
andere meervoudig Olympisch-, 
Wereld- en Nederlands kampi-
oen. Als ervaringsdeskundige is 
Van Moorsel bijzonder gedreven 
om meiden met Anorexia na hun 
behandeling te helpen weer een 
gewoon leven te leiden. Even van 
de dingen die daarbij kan helpen 
is het Leontienhuis, een inloophuis 
voor mensen met een eetstoornis, 

dat naar verwachting eind 2014 
wordt geopend.
“Het Leontienhuis is een belang-
rijke schakel in het proces om de 
nieuwe kwaliteiten in jouw leven 
te ontdekken. Als je één of soms 
twee jaar intern in behandeling 
bent geweest voor een eetstoor-
nis, is de stap naar een eigen le-
ven enorm. Wat ga je doen met 
de dag, waar ga je jouw tijd aan 
besteden? Het Leontienhuis helpt 

daarbij door dagbestedingsactivi-
teiten aan te bieden. Drie dagen 
per week, voor een periode van 3 
tot 6 maanden kun je terecht om 
samen met professionele begelei-
ders en vrijwilligers te ontdekken 
waar jij voldoening uithaalt. Dit 
helpt om een positief zelfbeeld te 
ontwikkelen. Je hoeft niet perfect 
te zijn, je mag trots zijn op wie je 
bent”. Van Moorsel weet hier zelf 
alles van. Tijdens haar sportieve 
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Voor de ouderen onder ons bekend van het wielrennen 
als onder andere meervoudig Olympisch-, Wereld- en 
Nederlands kampioen. Als ervaringsdeskundige is Van 
Moorsel bijzonder gedreven om meiden met Anorexia 
na hun behandeling te helpen weer een gewoon leven 
te leiden. Even van de dingen die daarbij kan helpen 
is het Leontienhuis, een inloophuis voor mensen met 
een eetstoornis, dat naar verwachting eind 2014 wordt 
geopend.
“Het Leontienhuis is een belangrijke schakel in het proces 
om de nieuwe kwaliteiten in jouw leven te ontdekken. 
Als je één of soms twee jaar intern in behandeling bent 
geweest voor een eetstoornis, is de stap naar een eigen 

leven enorm. Wat ga je doen met de dag, waar ga je jouw 
tijd aan besteden? Het Leontienhuis helpt daarbij door 
dagbestedingsactiviteiten aan te bieden. Drie dagen 
per week, voor een periode van 3 tot 6 maanden kun 
je terecht om samen met professionele begeleiders en 
vrijwilligers te ontdekken waar jij voldoening uithaalt. 
Dit helpt om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 
Je hoeft niet perfect te zijn, je mag trots zijn op wie je 
bent”. Van Moorsel weet hier zelf alles van. Tijdens haar 
sportieve carrière ontwikkelde zij zelf Anorexia. Dit was 
een hele zware en moeilijke periode waar zij uiteindelijk 
goed doorheen is gekomen. Zij heeft hier veel steun bij 
gehad van haar man, familie en schoonfamilie. 

“Ik wil heel graag helpen en ik zie het als mijn missie om 

het leven weer terug te geven aan deze meiden”

Deze woorden zijn afkomstig van Leontien van moorsel. De jongeren kennen haar van het 
televisieprogramma ‘Tot op het Bot’ , waarin 6 meiden gevolgd werden in hun strijd tegen Anorexia.
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Balans
Voor een gezin is niets zo moeilijk, als een kind te zien 
vermageren. Te zien dat het de grip op het leven kwijt 
is en afglijdt als gevolg van deze psychische ziekte. “Ik 
wil laten zien dat je er ook weer uit kunt komen. Dat je 
deze eetstoornis kunt overwinnen. Daarbij is het heel 
belangrijk dat je de balans in jezelf weet te vinden. De 
balans tussen eten en bewegen, tussen wat goed is voor 
jezelf en wat je vol kunt houden.” Van Moorsel wil de 
meiden, en ook jongens, met een eetstoornis helpen 
de balans in zichzelf terug te vinden. “Kenmerk van 
mensen met een eetstoornis is dat ze een heel gedreven 
karakter hebben, perfectionistisch zijn. Zij willen grip en 
controle hebben op hun leven. Dit vertalen zij dan naar 
controle op hun eetpatroon met alle negatieve gevolgen 
van dien. Ik ga hierover met ze het gesprek aan. Als 
ervaringsdeskundige kan ik laten zien, dat je er weer 
bovenop kunt komen. Dat het weer helemaal goed kan 
komen. Juist omdat ik uit ervaring spreek en omdat ze 
zien dat het goed met mij gaat, geloven ze mij ook.”

Het Leontienhuis
Op dit moment bestaat er geen huis als het Leontienhuis. 
Het vormt een toevoeging aan het bestaande aanbod van 
zorgverlening aan patiënten met een eetstoornis dat, 
door de bezuinigingen in de zorg, ook onder druk staat. 
Leontien benadrukt het belang van het Leontienhuis: 
“Na de reguliere behandeling is het zo belangrijk dat 
de meiden weer geholpen worden hun weg te vinden. 
Te zoeken naar de dingen waar zij voldoening uithalen, 
zoals het verzorgen van dieren of planten, het maken 
van een fietstocht of een wandeling met een eenzame 
bejaarde. Ik zal mij daar, samen met mijn team van 
professionals en vrijwilligers, helemaal voor inzetten. 
Het Leontienhuis ontvangt geen subsidie. Wij zijn voor 
onze bekostiging volledig afhankelijk van sponsoren, 
giften en opbrengsten van goede-doelen-acties zoals de 
Leontien CharityRide. Iedereen die hier een steentje aan 
kan bijdragen, is meer dan welkom. Samen zorgen voor 
een goede, veilige plek voor meiden met Anorexia en ze 
een toekomst geven, daar sta ik voor!”

Wilt u meer weten over het Leontienhuis? 
op de website www.leontienfoundation.nl vindt u alle informatie over de 

Leontien Foundation, het Leontienhuis en Leontien van moorsel zelf. 
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haar van het televisieprogramma ‘Tot op het Bot’ , waarin 6 meiden gevolgd 
werden in hun strijd tegen Anorexia.
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carrière ontwikkelde zij zelf Anor-
exia. Dit was een hele zware en 
moeilijke periode waar zij uitein-
delijk goed doorheen is gekomen. 
Zij heeft hier veel steun bij gehad 
van haar man, familie en schoon-
familie.

Balans
Voor een gezin is niets zo moeilijk, 
als een kind te zien vermageren. 
Te zien dat het de grip op het le-
ven kwijt is en afglijdt als gevolg 
van deze psychische ziekte. “Ik wil 
laten zien dat je er ook weer uit 
kunt komen. Dat je deze eetstoor-
nis kunt overwinnen. Daarbij is het 
heel belangrijk dat je de balans in 
jezelf weet te vinden. De balans 
tussen eten en bewegen, tussen 
wat goed is voor jezelf en wat je 
vol kunt houden.” Van Moorsel 
wil de meiden, en ook jongens, 
met een eetstoornis helpen de 
balans in zichzelf terug te vinden. 

“Kenmerk van mensen met een 
eetstoornis is dat ze een heel ge-
dreven karakter hebben, perfec-
tionistisch zijn. Zij willen grip en 
controle hebben op hun leven. Dit 
vertalen zij dan naar controle op 
hun eetpatroon met alle negatie-
ve gevolgen van dien. Ik ga hier-
over met ze het gesprek aan. Als 
ervaringsdeskundige kan ik laten 
zien, dat je er weer bovenop kunt 
komen. Dat het weer helemaal 
goed kan komen. Juist omdat ik 
uit ervaring spreek en omdat ze 
zien dat het goed met mij gaat, 
geloven ze mij ook.”

Het Leontienhuis
Op dit moment bestaat er geen 
huis als het Leontienhuis. Het 
vormt een toevoeging aan het be-
staande aanbod van zorgverlening 
aan patiënten met een eetstoornis 
dat, door de bezuinigingen in de 
zorg, ook onder druk staat. Leon-

tien benadrukt het belang van het 
Leontienhuis: “Na de reguliere be-
handeling is het zo belangrijk dat 
de meiden weer geholpen wor-
den hun weg te vinden. Te zoeken 
naar de dingen waar zij voldoe-
ning uithalen, zoals het verzorgen 
van dieren of planten, het maken 
van een fietstocht of een wande-
ling met een eenzame bejaarde. Ik 
zal mij daar, samen met mijn team 
van professionals en vrijwilligers, 
helemaal voor inzetten. Het Leon-
tienhuis ontvangt geen subsidie. 
Wij zijn voor onze bekostiging vol-
ledig afhankelijk van sponsoren, 
giften en opbrengsten van goe-
de-doelen-acties zoals de Leon-
tien CharityRide. Iedereen die hier 
een steentje aan kan bijdragen, is 
meer dan welkom. Samen zorgen 
voor een goede, veilige plek voor 
meiden met Anorexia en ze een 
toekomst geven, daar sta ik voor!”

 - 34 - 

Voor de ouderen onder ons bekend van het wielrennen 
als onder andere meervoudig Olympisch-, Wereld- en 
Nederlands kampioen. Als ervaringsdeskundige is Van 
Moorsel bijzonder gedreven om meiden met Anorexia 
na hun behandeling te helpen weer een gewoon leven 
te leiden. Even van de dingen die daarbij kan helpen 
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om de nieuwe kwaliteiten in jouw leven te ontdekken. 
Als je één of soms twee jaar intern in behandeling bent 
geweest voor een eetstoornis, is de stap naar een eigen 

leven enorm. Wat ga je doen met de dag, waar ga je jouw 
tijd aan besteden? Het Leontienhuis helpt daarbij door 
dagbestedingsactiviteiten aan te bieden. Drie dagen 
per week, voor een periode van 3 tot 6 maanden kun 
je terecht om samen met professionele begeleiders en 
vrijwilligers te ontdekken waar jij voldoening uithaalt. 
Dit helpt om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 
Je hoeft niet perfect te zijn, je mag trots zijn op wie je 
bent”. Van Moorsel weet hier zelf alles van. Tijdens haar 
sportieve carrière ontwikkelde zij zelf Anorexia. Dit was 
een hele zware en moeilijke periode waar zij uiteindelijk 
goed doorheen is gekomen. Zij heeft hier veel steun bij 
gehad van haar man, familie en schoonfamilie. 

“Ik wil heel graag helpen en ik zie het als mijn missie om 

het leven weer terug te geven aan deze meiden”
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Balans
Voor een gezin is niets zo moeilijk, als een kind te zien 
vermageren. Te zien dat het de grip op het leven kwijt 
is en afglijdt als gevolg van deze psychische ziekte. “Ik 
wil laten zien dat je er ook weer uit kunt komen. Dat je 
deze eetstoornis kunt overwinnen. Daarbij is het heel 
belangrijk dat je de balans in jezelf weet te vinden. De 
balans tussen eten en bewegen, tussen wat goed is voor 
jezelf en wat je vol kunt houden.” Van Moorsel wil de 
meiden, en ook jongens, met een eetstoornis helpen 
de balans in zichzelf terug te vinden. “Kenmerk van 
mensen met een eetstoornis is dat ze een heel gedreven 
karakter hebben, perfectionistisch zijn. Zij willen grip en 
controle hebben op hun leven. Dit vertalen zij dan naar 
controle op hun eetpatroon met alle negatieve gevolgen 
van dien. Ik ga hierover met ze het gesprek aan. Als 
ervaringsdeskundige kan ik laten zien, dat je er weer 
bovenop kunt komen. Dat het weer helemaal goed kan 
komen. Juist omdat ik uit ervaring spreek en omdat ze 
zien dat het goed met mij gaat, geloven ze mij ook.”

Het Leontienhuis
Op dit moment bestaat er geen huis als het Leontienhuis. 
Het vormt een toevoeging aan het bestaande aanbod van 
zorgverlening aan patiënten met een eetstoornis dat, 
door de bezuinigingen in de zorg, ook onder druk staat. 
Leontien benadrukt het belang van het Leontienhuis: 
“Na de reguliere behandeling is het zo belangrijk dat 
de meiden weer geholpen worden hun weg te vinden. 
Te zoeken naar de dingen waar zij voldoening uithalen, 
zoals het verzorgen van dieren of planten, het maken 
van een fietstocht of een wandeling met een eenzame 
bejaarde. Ik zal mij daar, samen met mijn team van 
professionals en vrijwilligers, helemaal voor inzetten. 
Het Leontienhuis ontvangt geen subsidie. Wij zijn voor 
onze bekostiging volledig afhankelijk van sponsoren, 
giften en opbrengsten van goede-doelen-acties zoals de 
Leontien CharityRide. Iedereen die hier een steentje aan 
kan bijdragen, is meer dan welkom. Samen zorgen voor 
een goede, veilige plek voor meiden met Anorexia en ze 
een toekomst geven, daar sta ik voor!”

Wilt u meer weten over het Leontienhuis? 
op de website www.leontienfoundation.nl vindt u alle informatie over de 

Leontien Foundation, het Leontienhuis en Leontien van moorsel zelf. 
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Een grafisch vormgever die uw al u wensen vertaalt naar een ontwerp dat perfect 
aansluit bij de uitstraling van uw bedrijf? Dan bent u bij Mireille van Yperen van 
DTPH aan het juiste adres. Op inspirerende wijze licht Mireille haar werkwijze toe.

Creatief
“Van kleins af aan zat ik al met een potlood in mijn 
hand tekeningen te maken. Ook de HAVO heb ik cre
atief teke nend doorlopen. Het was dan ook niet meer 
dan een logische stap om een creatieve vervolgopleid
ing te kiezen.” vertelt Mireille. De keuze viel op het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam.  

Ondernemend
In 1995 studeerde Mireille af aan van het Grafisch  
Lyceum in Rotterdam om daarna direct aan de slag 
te gaan in de grafische industrie. “Ik zocht een werk
plek waar ik me thuisvoelde en mijn creativiteit op 
mijn manier kon uiten.” Dit resulteerde in diverse ba
nen bij verschillende drukkerijen en reclamebureaus. 
“De kennis die ik heb opgedaan bij de verschillende 
bedrijven door de jaren heen, is heel waardevol gewe
est. Bij drukkerijen leerde ik in de drukkerij zelf nog 
meer over het drukproces. Op reclamebureaus maakte 
ik kennis met creatief brainstormen en op DTPafde
lingen leerde ik wat werken onder druk betekende.” 
Uiteindelijk koos Mireille ervoor om privé en carrière 

op een voor haar perfecte manier te combineren. Na 
de geboorte van haar twee kinderen, werd ook DTPH 
geboren. “Met DTPH kan ik privé en carrière perfect 
combineren. Ik run, op mijn geheel eigen wijze een 
professioneel bedrijf.”   

Flexibel en betrouwbaar
De klanten voor wie Mireille de afgelopen vijftien jaar 
heeft ontworpen zijn zeer divers, maar ze hebben al
lemaal één ding gemeen; ze zijn allemaal zeer tevre
den over de prijs/kwaliteit verhouding in combinatie 
met de snelheid waarmee dat het werk geleverd wordt. 
Betrouw baarheid, creativiteit, flexibiliteit en snelheid 
gecombineerd met een flinke dosis eigen initiatief, is 
voor u als klant van wezenlijk belang. DTPH en Mireille 
voldoet aan al die eisen. Dit jaar viert Mireille het vijf
tienjarig bestaan van haar bedrijf. Hoe ze de komende 
tien jaar ziet? “Ik hoop zeker dit werk nog lang te kun
nen blijven doen. Ik heb er plezier in, om samen met 
mijn klant de uitdaging aan te gaan het perfecte ont
werp te creëren en dat ook nog eens op tijd afgeleverd 
te krijgen bij de klant.”

Meer weten over DTPH of advies nodig op het gebied van grafische vormgeving? 
Neem contact op met Mireille voor persoonlijk advies. www.dtp-hulp.nl.

DTPH.
“Betrouw baarheid, creativiteit, 

flexibiliteit en snelheid gecombineerd 
met een flinke dosis eigen initiatief.”

Henry’s Photodesign 
DE BETERE FOTOGRAAF VOOR DE BETERE BEELDEN 
VAN UW BEDRIJF

Henry heeft zich gespecialiseerd in zakelijke 
fotografie. Bent u op zoek naar echt mooie 
beelden om uw bedrijf en uw diensten onder de 
aandacht van uw markt te brengen?
Dan bent u hier aan het juiste adres. 

M: 06-54626167 
E-mail: info@henrysphotodesign.nl 
Website: www.henrysphotodesign.nl

Mobile Device Management (MDM) is het op afstand beheren van 
(alle) mobiele apparaten (onder andere mobiele telefoons en tablets) 
die binnen een organisatie aanwezig zijn. Een MDM zorgt ervoor dat 
alle apparaten beheerd kunnen worden op bijvoorbeeld de software 
updates, instellingen, gebruikersrechten en het beveiligings-beleid. 
Ook apps en dergelijke zijn per apparaat te beheren en in te stellen.

Desatel is een bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van 
telecom, data en beveiliging. Wij bieden een professioneel pakket 
aan waarbij wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit 
handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteit-
en, en dat tegen een zeer scherpe prijs!
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updates, instellingen, gebruikersrechten en het beveiligings-beleid. 
Ook apps en dergelijke zijn per apparaat te beheren en in te stellen.

Desatel is een bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van 
telecom, data en beveiliging. Wij bieden een professioneel pakket 
aan waarbij wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit 
handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteit-
en, en dat tegen een zeer scherpe prijs!
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Een grafisch vormgever die uw al u wensen vertaalt naar een ontwerp dat perfect 
aansluit bij de uitstraling van uw bedrijf? Dan bent u bij Mireille van Yperen van 
DTPH aan het juiste adres. Op inspirerende wijze licht Mireille haar werkwijze toe.

Creatief
“Van kleins af aan zat ik al met een potlood in mijn 
hand tekeningen te maken. Ook de HAVO heb ik cre
atief teke nend doorlopen. Het was dan ook niet meer 
dan een logische stap om een creatieve vervolgopleid
ing te kiezen.” vertelt Mireille. De keuze viel op het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam.  

Ondernemend
In 1995 studeerde Mireille af aan van het Grafisch  
Lyceum in Rotterdam om daarna direct aan de slag 
te gaan in de grafische industrie. “Ik zocht een werk
plek waar ik me thuisvoelde en mijn creativiteit op 
mijn manier kon uiten.” Dit resulteerde in diverse ba
nen bij verschillende drukkerijen en reclamebureaus. 
“De kennis die ik heb opgedaan bij de verschillende 
bedrijven door de jaren heen, is heel waardevol gewe
est. Bij drukkerijen leerde ik in de drukkerij zelf nog 
meer over het drukproces. Op reclamebureaus maakte 
ik kennis met creatief brainstormen en op DTPafde
lingen leerde ik wat werken onder druk betekende.” 
Uiteindelijk koos Mireille ervoor om privé en carrière 

op een voor haar perfecte manier te combineren. Na 
de geboorte van haar twee kinderen, werd ook DTPH 
geboren. “Met DTPH kan ik privé en carrière perfect 
combineren. Ik run, op mijn geheel eigen wijze een 
professioneel bedrijf.”   

Flexibel en betrouwbaar
De klanten voor wie Mireille de afgelopen vijftien jaar 
heeft ontworpen zijn zeer divers, maar ze hebben al
lemaal één ding gemeen; ze zijn allemaal zeer tevre
den over de prijs/kwaliteit verhouding in combinatie 
met de snelheid waarmee dat het werk geleverd wordt. 
Betrouw baarheid, creativiteit, flexibiliteit en snelheid 
gecombineerd met een flinke dosis eigen initiatief, is 
voor u als klant van wezenlijk belang. DTPH en Mireille 
voldoet aan al die eisen. Dit jaar viert Mireille het vijf
tienjarig bestaan van haar bedrijf. Hoe ze de komende 
tien jaar ziet? “Ik hoop zeker dit werk nog lang te kun
nen blijven doen. Ik heb er plezier in, om samen met 
mijn klant de uitdaging aan te gaan het perfecte ont
werp te creëren en dat ook nog eens op tijd afgeleverd 
te krijgen bij de klant.”

Meer weten over DTPH of advies nodig op het gebied van grafische vormgeving? 
Neem contact op met Mireille voor persoonlijk advies. www.dtp-hulp.nl.

DTPH.
“Betrouw baarheid, creativiteit, 

flexibiliteit en snelheid gecombineerd 
met een flinke dosis eigen initiatief.”
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Complete advertentie aanleveren
Indien u een complete advertentie aanlevert let u dan op de volgende zaken: Graag de advertentie aanleveren in 
hoge resolutie pdf, eps, tiff, jpg of ai met lettercontouren binnen het afgesproken formaat. Kiest u voor een hele 
pagina let dan op de 3 mm afl oop wat buiten de advertentie ruimte valt. Voorzie de pdf ook altijd van snijtekens. 
U kunt uw advertentie mailen naar redactie@togetherbusinesslifestyle.nl of uploaden via www.wetransfer.com

Voor het wijzigen of aanpassen van de advertenties brengen wij € 65,00 per uur DTP-kosten in rekening. 
Alle boven genoemde prijzen zijn per losse plaatsing exclusief 21% btw.

Advertentie formaten en tarieven
 Formaat Eenmalig 4 x per jaar
 1/8 pagina full color liggend € 125,00 € 100,00
 1/4 pagina full color staand € 275,00 € 200,00
 1/3 pagina full color liggend € 375,00 € 250,00
 1/2 pagina full color liggend / staand € 500,00 € 375,00
 1/1 pagina full color € 800,00 € 600,00
 2/1 pagina full color liggend € 1.500,00 € 1.100,00
 1/1 redactioneel (eigen tekst en foto)  € 975,00 € 875,00
 2/1 redactioneel (eigen tekst en foto) € 1.350,00 € 925,00
 1/1 redactioneel (journalist en fotograaf)  € 1.650,00 € 1.200,00
 2/1 redactioneel (journalist en fotograaf) € 2.000,00 € 1.650,00
 Cover voorpagina binnenzijde € 1.500,00 € 1.250,00
 Cover achterzijde buiten € 1.750,00 € 1.500,00
 Cover achterzijde binnen € 1.500,00 € 1.250,00
 DTP opmaak advertentie € 65,00 / uur n.v.t.

Geselecteerde huis-aan-huis verspreiding in de regio en leestafels.

420x297mm + 3mm afl oop rondom 210x297mm + 3mm afl oop 
rondom

210x148,5mm + 3mm 
afl oop rondom

210x99mm + 3mm afl oop 
rondom

170x85mm

170x126mm

102,5x297
mm

+ 3mm
afl oop 

rondom

82,5x257
mm

82,5x60,5
mm82,5

x
126
mm

2/1 1/1

1/2

1/2

1/2 1/2

1/3

1/4 1/8

Uitgever: DeoMedia B.V.
Vlierbaan 20-70 
2908 LR Capelle a/d IJssel

Postbus 8613
3009 AP Rotterdam 

 085 902 28 09
 info@togetherbusinesslifestyle.nl

 togetherbusinesslifestyle.nl

ING NL 29INGB 0005167852
BTW-nr. NL854374851B01
KvK Rotterdam 61519537

Your New Vision

De diensten van Your New Vision zijn onder 
andere:  re-integratie, outplacement, spoor 1 
en 2 en loopbaanbegeleiding. 
Your New Vision biedt hoogwaardige 
dienstverlening, service en kwaliteit tegen 
een zeer scherpe prijs. 

Your New Vision onderscheid zich door zijn 
resultaten,  breed netwerk, professionele 
persoonlijke aanpak en kennis van diverse 
doelgroepen (talen en culturen). 
Your New Vision is 24/7 bereikbaar. 

Wij zetten in op duurzame relaties, denken 
mee en leveren maatwerk. 

Your New Vision is van mening dat ieder mens 
en bedrijf uniek is.

Tevreden werknemers zijn productiever. 
Productieve bedrijven zijn gezond en kunnen 
groeien. Gezonde bedrijven van tevreden 
werkgevers creëren ruimte voor innovatie en 
positieve ontwikkelingen in maatschappij en 
milieu. 

Ervaar onze betrokkenheid en informeer naar 
de mogelijkheden voor u als werkgever maar 
ook voor u als werknemer.

Your New Vision is een landelijk Re-integratiebureau dat maatwerk en 
gerichte oplossingen biedt voor werkgevers en werkzoekenden. 

Where the eye meets business
it makes the difference in ... seconds
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Your New Vision is een landelijk Re-integratiebureau dat maatwerk 
en gerichte oplossingen biedt voor werkgevers en werkzoekenden.

Visie
Your New Vision is van mening dat ieder mens en be-
drijf uniek is en dat maatwerk, maatwerk moet blijven. 
Alleen dan kunnen de beste resultaten worden be-
haald. 
Door onze persoonsgerichte aanpak worden doelen 
sneller gerealiseerd. Onze individuele benadering, des-
kundigheid en grote netwerk leidt tot snelle uitstroom 
naar passend betaald.   
Het netwerk van Your New Vision is niet alleen divers 
en biedt ruime mogelijkheden voor re-integratiekandi-
daten, maar leidt vooral tot duurzame uitstroom. Door 
de intensieve samenwerking met werkgevers, goede 
verhoudingen tussen de werkzoekende en de re-inte-
gratieconsulent slaagt Your New Vision erin om 82 % 
van de aangemelde klanten uit te plaatsen.  Wij zet-
ten in op duurzame relaties,  denken mee en leveren 
maatwerk.
Tevreden werknemers zijn productiever. Productieve 
bedrijven zijn gezond en kunnen groeien. Gezonde be-
drijven van tevreden werkgevers creëren ruimte voor 
innovatie en positieve ontwikkelingen in maatschappij 
en milieu.

Onderscheidende methodiek
• Duidelijke en transparante afspraken
• Korte lijnen met één contactpersoon
• Service plus 24/7
• Landelijk netwerk van werkgevers in diverse 
 branches en sectoren
• De beschikking over een groot werkaanbod en 
 sollicitatiegesprekgaranties
• Werkaanbod binnen 2 tot 4 weken na intake en plan 

van aanpak

Resultaten
Ons plaatsingspercentage ligt op maar liefst 82%. 
Onze plaatsingen resulteren in dienstverbanden van in 
ieder geval 6 maanden tot 1 jaar met uitzicht op vast.
Onze tarieven zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde 
prijzen. Geen verrassingen achteraf, geen kleine letter-
tjes. Behaalde resultaten bevestigen dat onze aanpak 
werkt!

  085-90 22 809
  info@yournewvision.nl
  www.yournewvision.nl
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Vraag een vrijblijvende bezichtiging aan via de 
website: www.kantoorverhuurrijnmond.nl 

	  

	  

	  

Professionele kantoorunits te huur 
	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

Hoofdweg	  64-‐66,	  Rotterdam	   Vlierbaan	  20-‐70,	  Capelle	  aan	  den	  IJssel	   Hoogeveenweg	  100,	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel	  

‘‘Met fijne buren blijf je langer huren’’ 
	  

• 1 maand opzegtermijn 
• Gratis parkeren 
• 24/7 toegang 
• Vanaf € 249,- per maand 
• Vaste servicekosten 
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Hoogeveenweg 100, Nieuwerkerk aan den IJsselVlierbaan 20-70, Capelle aan den IJsselHoofdweg 64-66, Rotterdam

KANTOORVERHUUR RIJNMOND

1 maand opzegtermijn
Gratis parkeren
24/7 toegang
Vanaf € 180,- per maand
Vaste servicekosten
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