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Starten op een nieuwe werkplek is voor veel mensen spannend. 

Weten wat je kunt verwachten kan de stap iets makkelijker maken. 

Hopelijk helpt dit boekje daarbij. Mensen vanuit alle hoeken geven 

hun mening over TUD: (oud) re-integranten, klanten en vaste 

medewerkers. Zo krijg je een idee van de manier van werken, de 

sfeer en de medewerkers. 

Iedere medewerker heeft z’n eigen verhaal en mag er zijn. 

Er is openheid  en vertrouwen in elkaar. Bij TUD vullen we elkaar 

allemaal aan. Door het werk heb je weer contact met mensen, 

met collega’s en klanten. Bovendien kan het een goed gevoel geven 

om iets doen voor de maatschappij. 

Het werk gebeurt op kantoor, in de werkplaats en bij mensen thuis 

en in de tuin. De dag start altijd bij het kantoor om de bussen te 

laden met gereedschap. 

WELKOM: WIJ ZIJN TOT UW  DIENST!

De basis van Tot Uw Dienst! zijn de mensen die het werk doen: zij kunnen zich ontwikkelen en tegelijkertijd mensen helpen die weinig 

geld hebben. Het is een win-win situatie.

Ook lunchen we hier met zijn allen. Maar het is niet zo zakelijk als 

een echt kantoor. Het is juist gemoedelijk. Het gebouw staat op een 

mooie plek met veel groen, aan de rand van het Edese bos. 

TUD is opgericht omdat er nog geen organisatie was die klussen 

deed voor mensen met een minimuminkomen. Er zijn veel mensen 

met weinig geld die hulp nodig hebben in en om het huis. Zij 

hebben niemand die dat voor ze kan doen en geen geld om een 

professional in te huren. 

De vaste medewerkers van TUD genieten er alle drie van om te zien 

hoe mensen zich ontwikkelen. “Dat maakt het werk dankbaar en 

van betekenis, voor de medewerkers én voor de klanten”.



76

Gefocust
Wij zijn daar waar vraag is en geen 

aanbod; klanten met weinig geld en wel  

een hulpbehoefte.

Betrouwbaar
We maken af waar we aan beginnen.

Verbonden
We werken samen met andere 

organisaties als dat nodig is.

Transparant
We zijn open en duidelijk en maken 

goede afspraken.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

“In de eerste plaats mag je hier zijn zoals je bent, iedereen heeft kwaliteiten en verdient een plekje in de maatschappij.” Onze kernwaarden:

De sfeer bij TUD is gezellig en ongedwongen. Iedereen wordt in zijn 

waarde gelaten en je doet gewoon wat je kan. Iedereen hier heeft 

zijn of haar eigen verhaal en dat wordt serieus genomen. Je mag 

erover praten als je dat wilt. Maar het hoeft niet. 

Iedereen telt als een medewerker en wordt op dezelfde manier 

behandeld. Je krijgt wat nodig is om aan je re-integratie te kunnen 

werken. Dat kan bijvoorbeeld een goede bureaustoel zijn, 

een specifiek computerprogramma of een stuk tuingereedschap. 

Maar het kan ook betekenen dat een medewerker ruimte krijgt om 

zijn eigen aanpak te vinden. Terwijl we met een ander vaak praten 

over hoe het gaat en hoe het voelt. Omdat die juist daar behoefte 

aan heeft. 

Er is geen minimum aantal uren. We kijken samen met jou hoe we 

het werk aanpakken en opbouwen. Het gaat niet alleen om uren 

uitbreiden, maar ook om dat vol te houden. We merken als iemand 

vooruit gaat. Dan is je werk sneller klaar en ben je meer ontspannen 

en minder moe.

We ontwikkelen een traject altijd samen met jou. 

De werkbegeleiders kijken waar je tegenaan loopt tijdens het werk. 

Maar ook wat er goed gaat, waar je talent voor hebt. Aan de hand 

daarvan stellen we doelen met elkaar. Het uiteindelijke doel is 

altijd om weer betaald werk te vinden. Daarom is het belangrijk om 

weer werkritme en zelfvertrouwen op te bouwen. Daar helpen wij je 

bij. Zodat je weer gaat voelen dat je aan het werk kunt en dat ook 

uitstraalt. 



8 9

Om te beginnen heb je een kennismaking met de projectleider. Hij 

vertelt over het ontstaan van de organisatie en wat we doen. Hij zal 

vragen wat je wilt leren en samen kijken jullie of je dat bij TUD zou 

kunnen doen. 

Is er iets dat je niet kunt, maar je wilt het wel leren? Nou dan gaan 

we het je leren! En als het nodig is beginnen we bij het begin.  

De eerste periode doe je het werk samen met de werkbegeleider. 

Na afloop praten jullie over hoe het is gegaan. Zo leggen we een 

basis en van daaruit gaan we opbouwen en doelen stellen. 

HOE ZIET EEN TRAJECT ERUIT?

We zoeken altijd naar evenwicht: een stap vooruitzetten, maar niet 

te snel gaan. Omdat we willen voorkomen dat je overbelast raakt. 

Regelmatig bespreken we hoe het gaat en of je al meer uren kunt 

werken. 

Ook praten we over mogelijkheden voor een betaalde baan of een 

opleiding na TUD. Wij kunnen daar soms ook bij helpen. Bijvoor-

beeld door contact te maken met werkgevers of scholen. Of door 

mee te gaan naar een gesprek. TUD is een eerste stap van thuis 

zitten op weg terug naar de arbeidsmarkt. Dat kost tijd en daarom 

duurt een traject vaak langer dan een half jaar. 

“Als iemand vandaag zegt: ‘ik kan morgen beginnen bij een andere baan’ dan gaat bij ons de vlag uit. Dát is waar we het voor doen!”
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HET VERHAAL VAN: TIM* (OUD RE-INTEGRANT TUIN)

“Als jij kan laten zien bij Tot Uw Dienst! dat je het in je hebt, dan maken de mensen daar zich echt hard voor jou. Ze gaan voor jou op zoek 

en zorgen dat je op de juiste plek komt.” 

* Tim wil graag zijn verhaal vertellen, maar zonder zijn eigen 

naam. Tim is tweeëntwintig en geboren en getogen in Oman. 

Op zijn tiende verhuisde de familie naar Nederland. Dat was een 

hele cultuurschok voor Tim. In Nederland ging hij met de verkeerde 

mensen om. Hij was boos op zichzelf en reageerde dit af op andere 

mensen. Zijn moeder was ziek en hij werd een beetje mantelzorger. 

Zijn vriendin had ook problemen en dat maakte de situatie er niet 

beter op. 

“Toen het uitging met mijn vriendin en het beter ging met mijn 

moeder had weer ik tijd voor mijzelf. Maar ik had mijn opleidingen 

niet afgemaakt en ik had geen rijbewijs. Ik had mijn rug een keer 

kapot gemaakt en door een ongeluk miste ik een stuk van mijn hiel. 

Mentaal en fysiek was ik dan ook niet klaar om te werken. 

Bovendien wilde niemand mij aannemen. Daarom ben ik naar de 

gemeente gegaan voor een uitkering. Via de gemeente kwam ik 

terecht bij  TUD. Bij mijn intakegesprek was ik nog half stoned van 

de vorige dag. Ik had namelijk niet verwacht dat ik daar zou kunnen 

beginnen. Toch wel! De periode bij TUD gaf mij de structuur die ik 

zelf niet kon vinden. Ik werd weer de versie van mijzelf die ik graag 

wilde zijn. Veel liever dan die van de drie jaar daarvoor. Bovendien 

wilde ik altijd al wat in het groen doen. Het was gewoon 

therapeutisch: vrij, buiten, geen muren die op mij afkwamen en 

geen zware deadlines.”

“Na een poosje bij TUD was ik er klaar voor om weer werk te gaan 

zoeken. Dat is vaak niet makkelijk als je in een situatie zit zoals 

ik. Maar als jij kunt laten zien dat je het in je hebt, dan maken de 

mensen bij TUD zich hard voor jou. Ik heb een betaalde baan gevon-

den. Ik weet niet of het mijn plek zal zijn voor de toekomst. Maar 

het is in ieder geval een stap in de goede richting. Ik kan naar het 

verleden blijven kijken. Maar als ik achteruit kijk kan ik niet zien.” 
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HET VERHAAL VAN: MARISOL (OUD RE-INTEGRANT HUISHOUDEN)

“Ze zijn vaak eenzaam, maar ook zo lief.”

Zeven jaar geleden kwam Marisol (44) met haar drie kinderen naar 

Nederland. “Op Aruba werkte ik in een hotel, maar door de 

vermissing van Natalee Holloway bleven toeristen weg en stortte 

de economie in. Het hotel ging failliet. Toch moest ik mijn 

rekeningen betalen.”

In Nederland volgde Marisol de inburgeringscursus en ze deed wat 

vrijwilligerswerk bij de Speel-o-theek. Maar ze zat ook veel thuis. 

“Ik zei tegen mijn consulent: ‘Dit wil ik niet, hier word ik depressief 

en dik van, kan ik meer doen?’ Zo kwam ik eind 2016 bij Service voor 

de Wijk terecht, wat nu TUD heet. “

“Meneer Jaap hier is heel speciaal, hij heeft me heel goed geholpen. 

Hij heeft een mevrouw van Thuiszorg Vérian gebeld met de vraag 

of ik voor hen mocht werken. Hij zei: ‘Marisol is nooit ziek, heel 

trouw en een harde werker’.  Toen mocht ik op gesprek en werd ik 

aangenomen.”

Marisol geniet van haar vrijwilligerswerk bij oudere mensen thuis. 

“Ze zijn vaak eenzaam, maar ook zo lief!”, lacht ze. Ze maakt er 

schoon, doet boodschappen én drinkt uitgebreid thee met haar 

klanten. Dat laatste om de Nederlandse taal beter onder de knie 

te krijgen. “Het lukt al aardig om mezelf verstaanbaar te maken, 

al vind ik de Nederlandse taal nog steeds moeilijk, vooral jullie 

accent.”

Marisol bezoekt haar klanten met de fiets. Dat was in het begin 

heel lastig want ze vond fietsen eng. In haar thuisland, de Domini-

caanse Republiek, had ze nog nooit gefietst. Bij de gemeente Ede 

regelde TUD een luxe driewieler, via het Van Lagenfonds. Zo kan ze 

toch bij de mensen thuis komen. Dankzij de trapondersteuning kan 

Marisol nu helemaal zelfstandig haar werk doen. “Ik fiets nu met 

gemak naar klanten in Bennekom. Elke dag stap ik weer met plezier 

op de fiets!”
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HET VERHAAL VAN: VALLY CORNELIUS (KLANT)

Als je bij Vally Cornelius op bezoek bent en er is taart, dan ontkom 

je niet aan een stukje. Ze verplicht je simpelweg om het te nemen. 

In de hoek van de kamer staat een vleugel. Ze wil best een stukje 

spelen, maar het gaat niet meer zo soepel als vroeger. 

Oorzaak: een hersenbloeding, tien jaar geleden. Daardoor is het nu 

niet zonder risico om op een trapje te staan en boven haar hoofd 

reiken is ook te veel gevraagd. Maar geestelijk is zij nog steeds 

scherp en actief. Ze vindt het eigenlijk maar niks dat haar huis en 

tuin op en top onderhouden worden en zij daar slechts zeven euro 

vijftig per uur voor betaalt.

 “Ik buit die lui uit, denk ik weleens, ze werken zó goed! Ze krijgen 

een uitkering, maar toch houd ik er een slecht geweten aan over. 

Mijn dankbaarheid is het enige wat ik ertegenover kan zetten.”

Mevrouw Cornelius woonde veertien jaar in een kibboets, 

met mensen uit negenentwintig verschillende landen. 

Mede daardoor kan ze er zo van genieten als er heel veel

verschillende mensen in haar huis rondlopen. “Er komen hier 

vluchtelingen, analfabeten, hoogopgeleiden – allemaal door elkaar. 

Ik vraag naar hun achtergronden, heel interessant. Deze manier van 

werken is de ideale integratie. Het is zo leuk, zó leuk!”

Ze hebben haar heg gesnoeid en een hek geschilderd, vertelt Vally. 

Ook de schoonmaakploeg verdient een pluim. “Er is een vrouw die 

mijn gordijnen heeft afgehaald en opgehangen. Een andere vrouw 

doet de badkamer en het toilet. Potverdrie, wat doen ze goed werk. 

Ze willen maar een kwartiertje pauze, maar ik verwen ze. Ik maak 

lunch en lekkere linzensoep, daar houden ze allemaal van. Ik vind 

het vanzelfsprekend. Ze zijn te gast, waarom zou ik ze anders dan 

andere gasten behandelen?”

Vally Cornelius (1940) geniet intens als er hulptroepen met diverse achtergronden in haar huis zijn. 

“Dat het er hier zo mooi uitziet, heb ik enkel aan hen te danken.” 



TOT UW DIENST! EN WERKKRACHT

” De mensen die bij Tot Uw Dienst! een traject volgen vinden 

het werk leuk en afwisselend, de mensen toegankelijk en de 

sfeer huiselijk en gezellig.”

De meeste medewerkers hebben een uitkering en worden 

aangemeld door  Werkkracht. Daarom hebben we gesproken met 

een van hun medewerkers: Christel Kolk. 

“Ik ben trajectbegeleider en jobcoach. Werkkracht zet 

multidisciplinaire teams in om mensen te begeleiden die in de 

Participatiewet zitten: jongeren,  statushouders, mensen boven 

zevenentwintig jaar enzovoort. 

Als trajectbegeleider ondersteun ik naar werk. Maar denk ook aan 

scholing of hulpverlening. Wat er maar mogelijk is om mensen te 

helpen om zelfstandig verder te kunnen. We kijken naar wat je nog 

wél kunt en bieden bijvoorbeeld ook testen aan. Daarmee kun je 

kijken wat voor werk of opleiding bij je past of wat je aankunt.

Daarnaast zijn er mensen met een Doel Groep Registratie, in het 

kader van de banenafspraak van het UWV. Deze werknemers 

hebben dingen waar ze tegenaan lopen. Daar zit mijn rol als 

jobcoach: ik overleg met werkgever en werknemer om te kijken hoe 

we het beste kunnen werken in een fijne en veilige omgeving.

Het matchen met TUD doe ik op gevoel; ik kijk wat iemand nodig 

heeft, het is maatwerk. Vaak komen mensen bij TUD die in de 

schoonmaak of de thuiszorg of bij een hovenier willen werken. Maar 

je hoeft daar niet iets mee te hebben. Het is belangrijk om weer in 

een werkritme te komen en in contact met mensen te zijn. Mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier ook als 

vrijwilliger werken. Voor hen is het een leuke en zinvolle 

dagbesteding. 

Ik ben de schakel tussen Werkkracht en TUD. Als het kan, wil ik 

bij de intake- en de voortgangsgesprekken zijn. Zo weet ik wat er 

speelt bij de kandidaten en wat hun leerdoelen zijn. Als je ergens 

tegenaan loopt, kun je als kandidaat op 

drie plaatsen terecht. Bij de begeleiders 

van TUD, bij je trajectbegeleider vanuit 

Werkkracht en bij de mensen van het team 

van Werkkracht waar je onder valt. 

Je komt bij TUD binnen met een leerdoel dat je 

hebt besproken met je trajectbegeleider vanuit 

Werkkracht. Daar ga je mee aan de slag en na 

verloop van tijd kijken we of het lukt om  aan dat doel 

te werken of niet. Zo niet, is er dan een aanpassing nodig? 

Kunnen we helpen om het doel te bereiken?

Is het traject afgelopen en ben je klaar om aan werk te gaan?

Dan helpen we je graag op weg. Bijvoorbeeld bij het maken van een CV of met een 

sollicitatietraining. Je krijgt ook een accountmanager, die je gaat helpen om werk te 

vinden. TUD en Werkkracht kunnen je op die manier samen naar werk begeleiden.”
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

“We beginnen niet met een hoge verwachting maar bewegen mee met de verwachtingen van de medewerker.”

Wat we graag willen zien is inzet: dat je dingen probeert en niet 

meteen zegt dat je iets niet wilt. Goede wil tonen is het 

belangrijkste! Ook al begin je misschien met een heel klein beetje 

werk, je kunt altijd laten zien dat je graag iets wil doen. Of je nu 

weer aan de slag wil, je ontwikkelen of gewoon iets doen voor de 

maatschappij, dat je vooruit wil is het enige dat telt.

Daarnaast hebben we een aantal voorwaarden die eigenlijk in elke 

werkomgeving gelden. Je komt op tijd en je bent vriendelijk naar 

onze klanten. Je probeert het werk zo netjes mogelijk te doen. Na 

afloop van een tuinklus bijvoorbeeld, maak je het gereedschap 

schoon dat je hebt gebruikt en ruimt het op.

Wij hebben in elke medewerker vertrouwen. De projectleider zegt:  

“Ik heb in iedereen vertrouwen, totdat het tegendeel bewezen is. 

Dus als jij zegt dat je met een bus kunt rijden, krijg je van mij de 

sleutel en ga maar rijden.” 

We gaan samen op zoek naar waar jij goed in bent en wat jou 

energie geeft. De mensen die hier komen werken, lijken vaak het 

idee te hebben dat zij geen kwaliteiten meer hebben, doordat zij 

op een nulpunt in hun leven staan. Maar dat is niet zo! 

Als jij (weer) ontdekt waar je goed in bent, wordt het werk geen 

verplichting. Je kunt uitzoeken of iets bij je past en je zult merken 

dat het goed is voor je eigenwaarde als je goed werk levert. Het is 

voor ons heel leuk om te zien dat jij ontdekt dat je je vaardigheden 

niet kwijt bent. Of, net zo mooi, dat je merkt dat je nieuwe 

vaardigheden kunt aanleren.



“Ik laat medewerkers zien wat ze nog wel kunnen.”

Ik vind het mooi om een tijdje met iemand mee te lopen in zijn of 

haar traject en diegene te begeleiden naar een volgende stap. 

We geven deze mensen kansen om terug te komen op de 

arbeidsmarkt. En als ze dat niet (meer) kunnen, mogen ze hier 

blijven om vrijwilligerswerk te doen. Ik kan mensen helpen (weer)

zelfvertrouwen op te bouwen en dat geeft mij voldoening en 

zingeving. 

“Ik neem mensen als het ware onder mijn vleugels.”

Ik probeer een sfeer te maken alsof je onder vrienden bent, 

zodat je je thuis voelt. Ik ga de eerste keer met een nieuwe 

medewerker mee, of vaker als dat nodig is. We proberen in het 

traject een link te maken van dit werk naar betaald werk. 

Wat kan wel en niet en waar moet je op letten? Mijn doel is om 

ervoor te zorgen dat medewerkers zichzelf (terug)vinden en weer 

mee kunnen doen in de samenleving.
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JAAPDAVID LIEKE
“Ik regel alles van A tot Z en ben het eerste aanspreekpunt.”

Ik wil dat we een win-win situatie hebben. Het principe van TUD is dat 

zowel degene die hier komt werken, als wij, er beter van worden. De 

medewerkers zijn het kapitaal, de waarde van de organisatie. 

Zij moeten het werk kunnen doen. Anders heb ik alleen een mooi 

verhaal over onze doelstelling en geen mensen om het uit te voeren. 

Het is dus heel belangrijk dat de medewerkers zich thuis voelen. 

Bovendien geloof ik dat iemand die het naar zijn zin heeft, 

vaak ook harder werkt. 

CONTACTPERSONEN
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AFSLUITING

Weet je alles wat je wilt weten?
Wij hopen al je vragen te hebben beantwoord. Wil je graag nog meer weten bel of mail ons dan! 

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00. 

Ons telefoonnummer en alle andere contactgegevens vind je op de achterkant van het boekje.

Dit boekje is gemaakt door:
Amy (vormgeving)

“In het begin deed ik schoonmaakklussen bij TUD, maar dit paste niet bij mij. We hebben samen gekeken naar waar ik goed in ben. Ik heb een 

opleiding voor vormgeving gedaan en toen kwam Jaap met het idee om daar ook bij TUD iets mee te doen. Omdat Gwen goed in schrijven is 

hebben we bedacht om samen dit boekje te maken.”

Gwen (tekst)

“Ik volgde zelf een traject bij TUD. In het begin hielp ik Lieke bij de administratie. Ik heb een opleiding met taal en vertalen gedaan. Jaap wil-

de graag een boekje maken voor mensen die bij TUD willen komen werken. Hij gaf mij de kans om mee te werken aan dit boekje. Ik kon weer 

ervaren hoe leuk ik het vind om teksten te schrijven en dat ik daar goed in ben. Dat heeft mij geholpen bij mijn re-integratie. Heel mooi hoe 

bij TUD ook dingen mogelijk worden gemaakt omdat die goed bij een re-integrant passen!”


