
Krachten bundelen waardoor nieuwe Achterhoekers echt kunnen meedoen! 

 

Sinds enkele maanden bundelen Bas Netwerk uitzendbureau uit Eibergen & Interbeek Support 

geregeld hun krachten. De resultaten spreken voor zich: al meerdere statushouders zijn dankzij deze 

samenwerking betaald aan het werk en kunnen zo volwaardig en op eigen benen deelnemen aan de 

maatschappij in Nederland. 

Interbeek Support wordt door de gemeente Berkelland sinds januari dit jaar ingehuurd om de grote 

groep nieuwkomers te begeleiden naar (meer) zelfredzaamheid en participatie. Dat gebeurt op twee 

manieren: Interbeek Support biedt maatschappelijke begeleiding en verzorgt daarnaast twee 

trainingstrajecten waarbij empowerment, zelfvertrouwen, motivatie en zelfredzaamheid de 

kernonderwerpen vormen. Het gaat erom dat nieuwkomers, naast de Nederlandse taal, leren hoe ze 

zichzelf op een positieve manier kunnen redden op de arbeidsmarkt en in de Nederlandse 

(Achterhoekse?) maatschappij. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen heeft Interbeek Support in de eerste 4 maanden na de start 

van de begeleiding, minimaal tweewekelijks contact met de statushouder. 

Bas Netwerk is al jaren een betrouwbare partij in de Achterhoek als het gaat om uitzenden, 

detacheren en personeelszaken. Bas Netwerk heeft een prachtig netwerk in de Achterhoek.  

Bij toeval ontstond een samenwerking. Vanuit de trainingsgroepen worden kandidaten, nadat ze 

werkfit zijn gemaakt, via Bas Netwerk geholpen naar een betaalde baan. Zo startten onlangs drie 

jonge heren uit Eritrea bij een ondernemer uit Eibergen. Ze werken daar nu al weer 2,5 maand met 

veel plezier. Inmiddels zijn er al meerdere statushouders bij diverse opdrachtgevers aan het werk.  

Na de eerst scepsis ontvangen we alleen enthousiaste verhalen over de inzet van deze groep 

nieuwkomers. 

De samenwerking tussen Bas-Netwerk en Interbeek Support verloopt op zijn ‘Achterhoeks’: korte 

lijnen, weinig woorden en veel daden!   

Financieel Sterk is een organisatie die inzet op het voorkomen van schulden. Hierin werkt Financieel 

Sterk samen met de Voor mekaar teams en ook met Interbeek Support. Voor sommige statushouders 

is het financiële systeem in Nederland waar de vaste(woon)lasten veel via de digitale weg gaan 

ingewikkeld. Financieel Sterk staat hierin de nieuwkomers terzijde waarin snel en doelgericht werken 

leidend is. 

Ondernemers met vacatures die mogelijk ingevuld kunnen worden door statushouders kunnen 

contact opnemen met Bas Netwerk of Interbeek Support: www.bas-netwerk.nl en 

www.interbeeksupport.nl 

Eén van de heren aan het werk met de zogenaamde Knikmops

 

http://www.bas-netwerk.nl/
http://www.interbeeksupport.nl/

