
 
 

PREMIUM 
Bart Schrier (rechts) van Werkwinkel de Liemers in de fabriek van Jazo in Zevenaar. ,,Werk 

geeft structuur en voldoening.” © theo kock persfotografie 

Coronacrisis komt hard aan bij 
Werkwinkel: ‘Juist voor deze 
jongeren is dit onwijs lastig’ 
ZEVENAAR - Bart Schrier van Werkwinkel de Liemers probeert zo veel mogelijk 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat gaat 
moeizaam, terwijl werk juist voor deze mensen erg belangrijk is in deze tijd. 
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,,De coronacrisis is ontzettend ingrijpend voor onze mensen”, zegt Schrier, 
medeoprichter van Werkwinkel de Liemers. ,,Juist voor jongeren met een afstand tot 
de arbeidsmarkt is dit onwijs lastig. Zij hebben structuur en regelmaat nodig. Voor 
hen is het extra belangrijk om ergens bij te horen. Dat valt allemaal weg.” 

,,Ik maak me vooral zorgen over jongeren die zelfstandig wonen. Zonder werk is er 
een kans dat hun dag- en nachtritme wegvalt. Op tijd opstaan, op tijd komen en 
afspraken maken hoeft niet meer. Ik hoop niet dat we straks vijf weken bezig zijn om 
alles weer op te starten.” 
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Timon (22) en Rob (39) uit Zevenaar werken via Werkwinkel de Liemers bij Jazo 
Zevenaar. Zij maken onder begeleiding van Mariska Willemsen spitringen, een 
accessoire voor de barbecue Big Green Egg. ,,Heerlijk werk”, vindt Rob, die sinds 
april vorig jaar bij Werkwinkel de Liemers werkt.  

Door psychische klachten moest hij ongeveer tien jaar geleden stoppen met werken. 
Hij is blij met het werk hier. ,,Het voelt goed. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. 
Werken is ook goed om de dag zonder getob en gepieker door te komen. Het geeft 
voldoening om na de werkdag naar huis te gaan.” 

 
Bart Schrier van Werkwinkel de Liemers bij Jazo Zevenaar. © theo kock 
persfotografie 

Vooral structuur nodig 
Dat geldt ook voor Timon, die twee dagen per week bij Jazo werkt. Hij is autistisch, 
heeft vooral structuur nodig en niet te veel drukte om zich heen. ,,Het is hier heel fijn, 
goed gestructureerd. Hier kan ik iets nuttigs doen. Van een stuk metaal maak je iets 
moois. Dat geeft voldoening, ik krijg er energie van.” 

De doelgroep van Werkwinkel de Liemers zijn jongeren tussen de 17 en 30 jaar, met 
een enkele uitschieter naar boven. Zij hebben een verstandelijke beperking of een 
vorm van autisme, waardoor ze moeilijk werk kunnen vinden.  

Het gevoel erbij te horen 
Schrier: ,,Met de juiste begeleiding, ruimte en vrijheid proberen wij ze aan een baan 
te helpen. Dat zorgt  voor een goede dagbesteding, zodat ze niet de hele dag tv 
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kijken, rondhangen of aan het gamen zijn en geeft ze vooral het gevoel dat ze erbij 
horen. Ze zijn onderdeel van een bedrijf en maken iets moois. Dat is goed voor hun 
zelfvertrouwen en eigenwaarde.” 

Veel van de circa vijftig cliënten komen uit het bijzonder onderwijs, ook worden ze 
door de gemeente doorverwezen naar Werkwinkel de Liemers. Die zoekt passend 
werk bij een van de samenwerkende partners. Dat zijn de Koekfabriek en restaurant 
La Pazienza van Landgoed Halsaf in Babberich, voetbalclub DVC in Didam, Bent 
Sport en Jazo Zevenaar. Dat stopte na 17 maart abrupt aan door de 
coronamaatregelen van de regering. Er wordt niet meer gebakken in de koekfabriek 
of vergaderd op het landgoed. DVC voetbalt niet meer en La Pazienza zit dicht. 

Alternatief programma 
Om toch contact te houden, is er een alternatief programma met vijf dagen in de 
week activiteiten. Maandag en dinsdag werkt een ploegje bij Jazo Zevenaar. 
Woensdagmorgen is er een wandeling met maximaal drie personen en een 
begeleider. Donderdag wordt gewerkt bij DVC in Didam en vrijdag bij La Pazienza in 
Babberich. ,,Daarnaast bellen we veel en gaan we naar de mensen toe om te kijken 
hoe het gaat.” 

Schrier denkt ook vooruit. ,,Dagbesteding is belangrijk om verveling te voorkomen. 
Maar werk geeft ook structuur en voldoening. Er zijn ideeën om in te spelen op het 
nieuwe normaal, de anderhalvemeter-economie. De ruimte is er, maar daarvoor 
zoeken we hard naar werk, nieuwe partners dus.” 

 


