
Mensen worden erkend/ge-
kend als de persoon die hij 
of zij is en op een positieve 
manier benaderd

Mensen voelen zich nodig en hebben zelfvertrouwen. 
Ze kunnen zelfstandig opdrachten uitvoeren, leveren een 
bijdrage aan de samenleving en voelen zich nuttig. 
Ze zijn trots op hun eigen kennis en vaardigheden

Mensen horen er bij in de samenleving en voelen zich 
gewaardeerd.  
Er onstaan netwerken buiten In Balans om

Medewerkers ontdekken en ontwikkelen hun potentieel, 
ze hebben zelfinzicht en kunnen het initiatief nemen tot 
het  solliciteren naar een betaalde baan.  
Ze kunnen de regie weer nemen over eigen leven

Medewerkers ko-
men afspraken na

Medewerkers ko-
men op tijd

Medewerkers ken-
nen de procedures 
van de organisatie 
en houden daar 
rekening mee

Medewerkers kun-
nen communiceren 
met collega’s en 
stellen elkaar vra-
gen

Medewerker kan 
zichzelf zijn, durft 
zich te uiten en 
initiatief te tonen

Medeweker wordt 
gezien en hoort 
erbij als volwaardig 
teamlid

Medewerkers heb-
ben voldoende 
vakkennis

Ze worden ergens 
verwacht en verbe-
teren hun dagritme

De mensen hebben 
een zinvolle bezig-
heid en kunnen op-
drachten uitvoeren

Medewerkers voelen 
zich vrijer en zijn meer 
open-minded

Medewerkers 
hebben nieuwe 
vakvaardigheden 
geleerd

Medewerkers heb-
ben sociale contac-
ten

Medewerkers zijn 
bezig met volwaar-
dig werk

Meester-gezel prin-
cipe door gemixte 
teams
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Medewerker krijgt 
meer (vak)kennis

Mensen leren of on-
derhouden vaktech-
nische en werkne-
mersvaardigheden

Binnen In Balans 
voeren 50 mensen 
commerciële op-
drachten uit

Er zijn mensen met 
verschillende vaar-
digheden in een 
andere omgeving.

Werkervaringsplekken bieden binnen één van de 
afdelingen van In Balans aan mensen voor wie een 
betaalde baan niet vanzelfsprekend is.  
Daarbij kijken we naar de persoon en niet naar de 
problemen

Mensen kunnen zich zodanig ontwikkelen dat ze tot hun eigen kern 
kunnen komen. Ze hebben inzicht in hun eigen mogelijkheden en heb-
ben economische en maatschappelijke zelfstandigheid wat leidt tot een 
verbeterd perspectief en minder kosten voor de samenleving

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens uniek is, potentie heeft 
en van waarde is. Door op eigen wijze samen te werken aan 
commerciële opdrachten benutten we zoveel mogelijk poten-
tieel van mens, opdracht en omgeving. Waarbij mensen zich 
eerst veilig leren voelen in deze veilige situatie om het beste 
uit zichzelf te kunnen halen. 

Stakeholders: Medewerkers van In Balans

Aannames:  
-  Als je een dagritme hebt, heb je een beter welbevinden
- Mix van mensen zorgt voor Meester-gezel principe
-  Als mensen zich vrijer voelen krijgen ze meer zelfvertrouwen
-  Medewerkers krijgen het Meester-gezel principe een voor-
beeldrol, en voelen zich daardoor nodig

Enablers 
-  We kunnen kosteloos in een gebouw blijven
-  Voldoende gewalificeerd coördinatoren
- Goede relatie ZWL 
-  Voldoende gekwalificeerde vrijwilligers die voldoen aan de 

kaders

Disablers 
-  We willen te veel uitbreiden en lopen te hard van stapel


