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Met de training Mentorwijs geeft Dariuz een 

perfect handvat voor leidinggevenden om 

kwetsbare medewerkers op de werkvloer te 

coachen en te begeleiden. Opdat zo de 

duurzaamheid van de plaatsing wordt 

bevorderd.  

Samen met TNO, Werkzaak Rivierenland en Werkkracht is de training 

ontwikkeld en doorontwikkeld. TNO voert een wetenschappelijk 

onderzoek uit om de effectiviteit van de training te meten en Dariuz zal op 

basis van de uitkomsten de training waar nodig, aanpassen en 

bijschaven.  

We gingen op bezoek bij één van de founding fathers van Mentorwijs: 

Werkzaak Rivierenland en spraken daar met de directie, de ontwikkelaars, 

leidinggevenden en ook een werkgever waar de training direct in de 

praktijk wordt gebracht.  

Mentorwijs  
  

Samen zorgen voor succesvolle, duurzame 
plaatsingen van werknemers

““Ik wil dit als 
werkgever 
wel, maar 
hoe doe ik 

dat?”
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80 bedrijven  
en 250 

leidinggevenden

De ogen van Elfriede Boer, 

algemeen directeur van 

Werkzaak Rivierenland, 

glinsteren als zij vertelt 

over Mentorwijs. “Ik gun 
iedereen in Nederland 

Mentorwijs.”

“Wij hebben in onze regio ruim 80 

bedrijven met bij elkaar zo’n 250 

leidinggevenden getraind. Ik vind dat wij 

verplicht zijn om werkgevers die 

intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen 

van ons in dienst te nemen en te houden 

te ondersteunen met de juiste tools. En 

Mentorwijs is er daar een van, een heel 

goed doordacht stuk 

werkgeversdienstverlening. Vandaar dat 

we deze training vanuit Werkzaak 

bekostigen. Dat is onze taak ook. En die 

investering verdienen we ook meteen 

weer terug, want we krijgen veel minder 

mensen terug omdat de duurzaamheid 

van de plaatsing wordt geborgd en 

bevorderd.” 

En ze vervolgt: “En het werkt. Al die 80 

werkgevers zijn zonder uitzondering 

positief. Het is van grote toegevoegde 

waarde indien de leidinggevenden 

inzicht krijgen in het gremium van 

beperkingen die mensen kunnen hebben. 

Mensen die wel degelijk heel 

gemotiveerd zijn om te werken en erbij 

te horen, maar die een ‘dingetje’ hebben. 

Met Mentorwijs krijgen ze de handvatten 

in handen om die ‘dingetjes’ te 

herkennen en vooral in goede banen te 

leiden. Mentorwijs is in feite een feest 

van herkenning.” 

Meedoen is het 

allerbelangrijkst 

“Kijk”, zo gaat Elfriede bevlogen verder, 

“het is onze taak om mensen waar iets 

aan kleeft, te helpen om deel te kunnen 

nemen, want meedoen is het 

allerbelangrijkst. En alles wat in dienst 

staat van deze taak moet worden 

aangegrepen. Het is het ‘Waarom’ van 

ons bestaan, het is onze existentie. Het 

is de kern van Werkzaak. Ik heb nog nooit 

iemand gezien die juichend aan de balie 

stond van ‘joho, ik kom een uitkering 

aanvragen’. “ 

“Mijn vader zei altijd: wat je doet 

interesseert me niet, als je het maar met 

passie doet. En dat zeg ik ook tegen mijn 

mensen ‘zoek werk voor onze cliënten, 

doe dat vanuit je hart, vanuit passie om 

andere mensen die het minder hebben 

dan jij te helpen erbij te gaan horen en 

erbij te blijven horen. Dan maak je de 

verbinding naar en tussen mensen. En 

dat geldt ook voor Mentorwijs, met 

Mentorwijs wordt de verbinding 

gemaakt. Dat is denk ik het belangrijkste 

gevolg, want daarmee, met verbinding, 

verhoog en borg je duurzaamheid. 

Uiteindelijk gaat het om mensen en hoe 

mensen met elkaar omgaan.”

“Meedoen is het 

allerbelangrijkst
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Mentorwijs in het onderwijs 

“Ook in het VSO-PRO onderwijs zou Mentorwijs ingezet 

kunnen, eigenlijk móeten worden”, stelt Elfriede. “Wij 

hebben hier 400 VSO/PRO leerlingen die zijn uitgevallen. 

Dat aantal vind ik heel erg hoog voor onze regio. Maar in 

een klas met 32 leerlingen met allerlei beperkingen, 

dwangneuroses, angststoornissen, et cetera, kun je niet 

van die éne leerkracht verwachten dat dat allemaal in 

goede banen valt te leiden. Je zou die kinderen in klasjes 

van maximaal 10 moeten zetten en de leerkrachten op 

moeten leiden met Mentorwijs.  

Met de specifieke kennis en gedoceerde houding en 

vaardigheden die in de training wordt behandeld zijn ze 

veel beter in staat om die leerlingen te coachen en te 

begeleiden. Dan vallen er veel minder kinderen uit, komen 

er veel meer in de inclusieve samenleving terecht en 

nemen de zorgkosten substantieel af. Want hoe je het 

wendt of keert, op school zitten en daar de juiste 

begeleiding krijgen is vele malen minder duur dan 

noodzakelijke zorgverlening.”  

En dan na enige stilte heel stellig: “Je bespaart door 

mensen mee te laten doen! Werkloos of in de bijstand, 

dat doet iets met mensen. Je hoort er niet meer bij.  Op 

een verjaardagsfeestje ga je daar niet met trots over 

vertellen, je schaamt je, je voelt je een loser.” En dan heel 

open: “Ik heb zelf lang geleden ook een uitkering moeten 

aanvragen omdat ik van de ene op de andere dag op 

straat stond. Dat was echt geen pretje, ik sodemieterde 

in één keer naar de onderste laag van de Maslow-

pyramide.” 

Ik gun iedereen in 

Nederland 

Mentorwijs 

“We moeten investeren in een 

inclusieve samenleving, waar 

iedereen mee kan doen. En 

Mentorwijs is daarbij één van de in 

te zetten middelen. Wij doen het hier 

in Rivierenland, Werkkracht doet het 

in Food Valley. En in Dariuz is een 

partner gevonden die deze 

dienstverlening in Nederland mag 

uitrollen en ze pakken dat 

voortvarend aan.”  

Michael Eichelsheim, directeur van 

Dariuz, merkt op: “En ook Dariuz 

heeft die passie waar Elfriede het 

over heeft. Dat zit in ons DNA, 

historisch gezien. We hebben, 

samen met alle betrokken partijen, 

Mentorwijs al doorontwikkeld en we 

hebben een train-de-trainer 

programma, waardoor 

Werkbedrijven deze training zelf aan 

werkgevers in hun regio kunnen 

geven. Dat bespaart kosten en legt 

ook de verbinding.” 

Heb je nog werk 

voor mij? 

Elfriede Boer kan het niet laten, ze 

wil nog één verhaal kwijt. “Wat ik 

geweldig vind om te zien is het 

enthousiasme en vrolijkheid van de 

mensen in deze organisatie. ‘Ik doe 

ertoe’ staat op hun voorhoofd te 

lezen. Ze komen naar me toe met ‘ik 

heb vanmiddag geen werk meer, heb 

je nog werk voor me?’ Dat is toch 

fantastisch? Die mensen kunnen in 

het reguliere bedrijfsleven een prima 

boterham voor de baas verdienen.”  

“ Je bespaart door mensen mee te laten 
doen! Werkloos of in de bijstand, dat doet 
iets met mensen. Je hoort er niet meer bij. 
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Joke van der Wal en Rik 

Bijl stonden mede aan de 

wieg van Mentorwijs. Joke 
vanuit haar functie als 

adviseur opleidingen bij 

Werkzaak Rivierenland. En 

Rik vanuit zijn toenmalige 

werkgever TNO als 

management consultant. 

Ze blikken terug en 

vooruit. 

Vanaf het begin 

werkgevers betrokken 

bij de ontwikkeling van 

Mentorwijs 

“Al in 2012 zijn de voorgangers van 

Werkzaak Rivierenland en Werkkracht 

gestart met het concept dat nu 

Mentorwijs heet. De behoefte, latent of 

niet latent, was toen al aanwezig: geef 

de werkgever/leidinggevende de 

handvatten om met de mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt om te 

gaan. Om zo het succes van de 

plaatsing te bevorderen”, zegt Joke over 

de start van Mentorwijs.  

“We hebben toen een aantal werkgevers 

uitgenodigd en hen ons plan voorgelegd. 

Daar werd positief op gereageerd.”  

Ze vervolgt: “Natuurlijk waren er 

weerstanden in het begin, dat had dan 

vooral te maken met leidinggevenden 

die door de bedrijfsleiding de training 

moesten volgen. En moetjes zijn altijd 

lastig. Ook hebben we gestoeid met het 

aantal deelnemers en de diversiteit. We 

hebben daarvan geleerd. De ideale 

groep bestaat uit maximaal 10-12 

deelnemers uit 4-5 bedrijven. Het gaat 

namelijk ook om het leren van elkaar, om 

vanuit andere bedrijfs-segmenten 

inzichten te verkrijgen. Dat uitwisselen 

en de herkenning van elkaar motiveert. 

Gooi ‘groen’, ‘dienstverlening’, ‘industrie’, 

et cetera, vooral bij en door elkaar. Hoe 

diverser hoe beter.” 

Hoe diverser de groep, 

hoe vruchtbaarder het 

resultaat 

Rik, als socioloog betrokken bij de 

psychische thema’s van de cursus, pakt 

op: “Diversiteit bevordert interactiviteit. 

Dan staan we als trainers niet alleen. 

Niet enkel zenden, maar ook het 

begeleiden van het delen van de 

ervaringen van de cursisten en daardoor 

het inzicht bij iedereen vergroten.”  

Rik ziet een duidelijk verschil met toen, 

nu en de toekomst. “In de begintijd van 

het concept van Mentorwijs lag er hoe 

je het wendt of keert toch een soort van 

taboe op het thema psychische 

beperkingen. Werkgevers, 

leidinggevenden wilden daar maar lastig 

aan. Inmiddels is dat aspect op de 

werkplek veel minder exotisch 

geworden. Dat is denk ik ook de 

maatschappelijke ontwikkeling van de 

laatste jaren, het thema is een soort van 

genormaliseerd. Mensen willen erover 

praten. En dat is alleen maar goed en 

bevordert inclusiviteit.” 

Joke neemt het stokje weer over: “Wat 

ook heel belangrijk is om iedere groep 

als een unieke groep te beschouwen en 

op basis daarvan de cursus invulling te 

geven. Op hoofdlijnen blijft de inhoud 

natuurlijk overeind, maar afhankelijk van 

de bezetting van de groep moeten 

nuances worden aangebracht en 

nadrukken verlegd.”

Mentorwijs is geboren 
vanuit de behoefte van de 

werkgever



De kracht van Mentorwijs is het schetsen 

van de context 

Rik: “Mentorwijs voorziet in een behoefte. Heel nadrukkelijk. Dat merken we elke keer 

opnieuw als we ‘voor de klas staan’. Maar het gaat niet alleen om de leidinggevende en de 

medewerker! De kracht van Mentorwijs ligt vooral ook in het schetsen van de context. 

Mentorwijs geeft een geraamte. En de verhalen die deelnemers meenemen en delen geeft 

richting aan die accenten.” 

Joke sluit af: “De essentie van Mentorwijs voor cursisten is dat ze realistischer zijn in de 

verwachtingen naar de werknemer, betere begeleiding op basis van inzicht. Leidinggevenden 

zijn minder snel teleurgesteld, want ze weten waar het aan ligt en kunnen veel beter 

bijsturen.” 

Christien Buitenhuis, teammanager Beleid en Advies bij 

Werkzaak, doet enthousiast nog een duit in het zakje:  

“Joke en Rik hebben aan de wieg gestaan van het programma Mentorwijs omdat zij beiden 

zeer professioneel zijn, omdat zij kansen hebben gezien en gegrepen, een groot hart hebben 

voor werkzoekenden en erin geloven dat werk en deskundige werkgevers de sleutel zijn in 

geluk en zelfredzaamheid. Daar heb ik niets in hoeven te doen dan ruimte en vertrouwen te 

geven en apetrots op hen te zijn. Én door het succes van Mentorwijs samen met hen en met 

de organisatie te vieren, te “werkvloeren” door bijvoorbeeld een keer een training Mentorwijs 

bij te wonen. Vooral ook door hen te laten stralen.” 
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Paul de Bie, supervisor bij 
Mainfreight, een landelijk 

opererende logistiek 

dienstverlener volgde de 

cursus Mentorwijs. Hij is er 

zeer enthousiast over en laat 

dat ook weten. En hij heeft 

tips.  

Mentorwijs, een eye-

opener, iedereen hoort 

erbij 

“Mentorwijs heeft mij op bepaalde aspecten 

absoluut de ogen geopend. Ik wist echt niet 

van al die psychische beperkingen die mensen 

kunnen hebben. En in de training worden ze 

allemaal benoemd en worden de handvatten 

gegeven hoe daarmee om te gaan.”  

En Paul vervolgt: “Het viel me in de cursus op 

dat leidinggevenden van andere bedrijven met 

exact dezelfde dingen moeite hadden als ik. 

We leerden hoe je dan de mensen het beste 

kunt benaderen die moeilijker benaderbaar 

zijn. Hoe kun je ze toch zo begeleiden dat ze 

komen waar ze ook kunnen komen.”  

“Mentorwijs heeft mij de inzichten gegeven die 

nodig zijn om mensen met een ‘dingetje’ goed 

te begeleiden en tot wasdom te laten komen. 

Ik vang signalen eerder op. Ik praat ook meer 

met mijn mensen hierover, bewustzijn van 

mogelijke latente problemen is heel belangrijk. 

En dat is ook onze verantwoordelijkheid vind ik: 

Mainfreight wil maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

En ik zie dat terug bij mijn werkleiders die de 

cursus ook hebben gevolgd. Je moet deze 

mensen niet beschouwen als ‘zielig’, ze willen 

namelijk heel graag werken. En dat leer je bij 

Mentorwijs: ze horen erbij, inclusief!” 

De leidinggevende aan het woord

Wij zijn 

verantwoordelijk om 

mensen met een 

beperking te 

begeleiden 

Paul geeft een voorbeeld: “Autisme 

wordt in de cursus heel uitdrukkelijk 

behandeld. Laatst solliciteerde iemand 

met autisme bij ons en ik heb hem 

aangenomen. Ik heb het mijn mensen 

gemeld en ze geïnstrueerd. Ik was een 

paar dagen vrij en toen is er met die 

medewerker toch iets fout gegaan. Hij 

had opdrachten gekregen van 

verschillende mensen, en dan weet je, 

dat is voor mensen met autisme erg 

lastig. Ik heb dat geanalyseerd, mijn 

mensen erop aangesproken, en een 

individuele vaste begeleider aan de 

medewerker gekoppeld. Vanaf dat 

moment ging het helemaal goed. Mijn 

werkleiders hebben het inzicht gekregen 

en de medewerker presteert als nooit 

tevoren. Ik heb zelfs een brief van zijn 

moeder gekregen hoe fijn hij het vindt 

en hoezeer hij het naar zijn zin heeft bij 

Mainfreight. En daar doe je het voor. 

Want mensen met een beperking kunnen 

er niets aan doen, wij zijn 

verantwoordelijk om dat in banen te 

begeleiden, letterlijk in banen.” 



Wasseem Sardini, 

werknemer bij Mainfreight
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“Het is fijn werken hier, een goede baas, die 

openstaat voor iedereen. Waar je iets tegen kunt 

zeggen, die naar je luistert en er ook iets mee doet. 

Dat geeft vertrouwen. En daardoor gaat het steeds 

beter met mij en het werk.” En zijn ogen glinsteren, 

ook al weet hij niet dat Mentorwijs hier een grote rol 

in heeft gespeeld.  

Mentorwijs zorgt op 

alle niveaus voor 

verbinding 

Paul geeft nog een aantal vanuit zijn praktijkervaring 

geboren tips. “De cursus is van belang voor 

leidinggevenden, maar ook de werkcoach, in ons geval 

van Werkzaak, is van belang. Die coach komt regelmatig 

een kopje koffie drinken, hij weet waar het over gaat en 

wat de specifieke aandachtspunten van de individuele 

medewerker zijn, die combinatie is cruciaal. Het gaat in 

alle gevallen om de verbinding.” En hij tipt de volgende 

aan: “De aandacht voor psychische beperkingen vind ik 

heel belangrijk. Ik denk eigenlijk dat je na Mentorwijs in 

een specifieke cursus dieper op deze thema’s in zou 

moeten gaan. Dat zorgt naar mijn mening voor verdere 

inzichten en daardoor voor verbinding.” 

Tot slot meldt Paul: “Ik weet dat er gewerkt wordt aan 

een Mentorwijs-variant voor statushouders. Laat die er 

alsjeblieft zo snel mogelijk komen. De behoefte is groot.” 

(We kunnen Paul geruststellen: er wordt en is aan 

gewerkt en we zijn van start gegaan met Cultuurproof).

Een inclusieve samenleving, dat heeft 
de toekomst. Een samenleving waarin 

iedereen mee kan doen. Waar het niet 

gaat om iemands beperkingen, maar 

om iemands mogelijkheden.  

Daarin is werk hebben – en houden – belangrijk. En 

precies daar ligt de drive van Dariuz: mensen die nu aan 

de kant staan of dreigen te komen staan, blijvend deel uit 

laten maken van de arbeidsmarkt. Oók in mindere 

economische tijden.  

Dariuz helpt gemeenten, werkbedrijven en werkgevers om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 

werk te krijgen én te houden. Dat doen we vanuit een 

bewezen methodiek, met praktische instrumenten en 

opleidingen, ontwikkeld om duurzaam resultaat te borgen.

Is Mentorwijs iets voor 

jou of wil je er meer 

over weten?  
 

Neem contact op via 

info@dariuz.nl  
of 040 750 55 75
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