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Deze handreiking 

 

 

Waarom deze handreiking?  

In het voorjaar van 2015 leerde ik Henny van Benthem kennen, de eigenaar van De Media BV in 

Nijmegen. Samen met Nuray Karabacak maakte ik kennis met Bedrijfsschool H400, dat door Henny 

was geïnitieerd. Nuray en ik zijn enthousiast geworden van het concept van Bedrijfsschool H400. Dit 

concept kan ook op andere plekken meerwaarde hebben.  

We geloven er niet in dat het concept ‘zo maar even’ op een andere plek kan worden opgezet. Wel 

denken we dat andere ondernemers en hun partners de ervaringen van Bedrijfsschool H400 kunnen 

benutten. We hebben deze handreiking geschreven om u te ondersteunen: u als (aanstaande) 

ondernemer die – samen met andere ondernemers – een initiatief als Bedrijfsschool H400 wilt 

starten. We richten ons in deze publicatie dus op ondernemers en niet op de zorg, het onderwijs of 

de gemeente.  Wat niet wegneemt dat ook zij van deze handreiking kunnen profiteren. 

 

De zes stappen 

Deze handreiking beschrijft hoe je een initiatief à la Bedrijfsschool H400 kunt opzetten. Daarbij zijn 

de zes stappen van De Omslag (2015) als kader genomen: 

1. Een goed idee?!? 

2. Formule  

3. Focus! 

4. Scenario 

5. Actie! 

6. Toekomst 

Deze stappen zijn op de volgende pagina’s uitgewerkt, geïllustreerd door de aanpak van Henny van 

Benthem, initiatiefnemer van Bedrijfsschool H400. We starten eerst met een typering van de 

bedrijfsschool.  

 

Typering van Bedrijfsschool H400 

In Bedrijfsschool H400 combineren elf kleine ondernemers hun economische doelstelling (winst 

maken om van te leven) met een sociale doelstelling (mensen een kans geven zich te ontwikkelen). 

Bedrijfsschool H400 valt daarmee te typeren als een sociale onderneming: “de sociale onderneming 

of firma is een maatschappelijke onderneming die naast economische ook sociale doelstellingen 

hanteert. Tenminste 35% van de werknemers bestaat uit mensen met een functiebeperking. De 

sociale firma is financieel onafhankelijk en streeft als ieder ander bedrijf naar continuïteit en een 

vaste marktpositie. Door de specifieke samenstelling van het personeel wordt sociale integratie van 

werknemers met en zonder handicap nagestreefd” (De Omslag, 2015, ‘MVO of sociaal 

ondernemen’).  

 

Bedrijfsschool H400 bestaat op dit moment uit elf kleine 

ambachtelijk sociaal ondernemers, die gezamenlijk gehuisvest zijn 

in een vleugel van vso-school Kristallis aan de Haterseweg 400 in 

Nijmegen. De ondernemers in Bedrijfsschool H400 bieden 

leerlingen van de vso-school de kans om stage te lopen. Dat is fijn 

want veel vso-leerlingen kunnen zich nog niet handhaven op een 

stageplek in de buitenwereld. Inmiddels hebben ook andere 
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mensen die (nog) een veilige werksetting nodig hebben, hun weg naar Bedrijfsschool H400 

gevonden: jongeren vanuit een jeugdinrichting, cliënten van de dagbesteding en mensen die lang 

niet hebben gewerkt.  Voor een impressie:  https://www.youtube.com/watch?v=_yvlPEB37Co.  

 

De elf sociaal ondernemers van Bedrijfsschool H400 hebben hun gezamenlijke missie gebundeld in 

een stichting: de stichting Van Hier Naar Daar (VHND). De stichting is verantwoordelijk voor de 

uitwerking van de sociale missie in concrete afspraken en overeenkomsten met gemeenten, 

onderwijs- en zorgpartners. De ondernemers begeleiden de jongeren op de werkplek. In ruil voor de 

begeleiding van de leerlingen van de vso-school betalen ze een lage huur; voor de begeleiding van 

andere cliënten ontvangen ze – via de stichting VHND – van de gemeente of zorgpartner een 

vergoeding per dag(deel) of traject. Voor meer informatie: http://www.h400.nl/.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_yvlPEB37Co
http://www.h400.nl/
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Stap 1: Een goed idee?!? 

 

 

De sociaal ondernemer 

Echt goede ideeën lijken zich bijna als vanzelf aan te dienen. Ze 

worden niet achter een bureau bedacht, maar poppen vanuit de 

praktijk op. Dat vraagt van een ondernemer daarvoor open te staan 

en om kansen te zien en te pakken. Henny van Benthem: 

“Bedrijfsschool H400 is organisch tot stand gekomen, het is 

gaandeweg gebouwd tot wat het nu is.”  

Dat is niet ‘vanzelf’ gegaan. Henny was zelf al ondernemer: hij heeft 

een drukkerij en een groot netwerk. Je kunt hem typeren als een 

‘doener’, wars van plannenmakerij en bureaucratie. Hij is ook een 

sociale man, die ervan houdt om nieuwe relaties te leggen, zijn 

netwerk uit te bouwen en aan mensen kansen te bieden zich te ontwikkelen. Hij is ook een echte 

ondernemer, die denkt in termen van kansen en mogelijkheden, gelooft in de meerwaarde van zijn 

aanpak en risico durft te nemen.  

 

Ervaringen opdoen 

Bedrijfsschool H400 zou niet zijn ontstaan als Henny van Benthem niet de volgende twee ervaringen 

zou hebben opgedaan: 

1. De ervaring met het Nijmeegse Ambachtsplein, waar volgens de werkwijze van ‘leermeester-

gezel’ wordt gewerkt. Ambachtelijke leermeesters (vooral zzp’ers zoals meubelmakers en 

timmerlieden) leren jongeren al doende het vak. Henny heeft eraan meegewerkt om deze 

werkwijze op te schalen, door nog meer (kleine) ondernemers uit zijn netwerk hiervoor te 

interesseren. Hierdoor heeft Henny gezien dat sommige jongeren zich het beste op een 

concrete werkplek ontwikkelen, begeleid door vakbekwame ondernemers.  

2. *De ervaring om wat voor leerlingen van het Canisius College wat te betekenen. Daar konden 

leerlingen volgens de nieuwste software mooie ontwerpen konden maken, maar de school 

had niet de apparatuur die ontwerpen te printen; de drukpers uit 1992 was daartoe niet 

geschikt. Henny heeft een eigen drukkerij (De Media) en bood aan om – tegen gereduceerd 

tarief – prints te maken.  Hij zag dat de leerlingen extra gemotiveerd raakten als zij het 

concrete resultaat van hun noeste werk in handen kregen.  

 

Met deze twee ervaringen op zak, kwam Henny toevallig in contact met Louis van Beuningen van 

vso-school Kristallis op een Banenbeurs, die vroeg Henny of hij ideeën had voor de leegstaande 

ruimtes van de school. Henny nam vervolgens een kijkje bij de school 

en hoorde toevallig ook dat de school moeite had om voldoende 

stageplaatsen voor haar leerlingen te vinden. “Van elke vijf leerlingen 

die ergens op stage gingen, kwamen er drie voortijdig terug: voor hen 

was het gat tussen school en stageplek te groot. Het bedrijf was te 

vreemd, het stramien te strak, de begeleiding te weinig. Vanuit het 

perspectief van het bedrijf: de leerling hield zich niet aan de afspraken, 

had een te grote mond of er kwam te weinig uit zijn handen.”  
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Combineren van kansen 

Van tevoren weet je nooit zeker of iets een kans is: sommige dingen blijken ergens toe te leiden en 

andere niet. Vanuit een open en positieve houding pakken sociaal ondernemers mogelijkheden op.  

Vaak is het een kwestie van inzichten, contacten en vraagstukken op een nieuwe manier aan elkaar 

koppelen. De oplossing zit in de verbinding. Bij Bedrijfsschool H400 om een koppeling van: 

- leegstaande ruimtes in een school; 

- weinig passende stageplaatsen voor vso-leerlingen; 

- een netwerk van ondernemers; 

- een drive om jongeren verder te helpen; 

- enthousiasme voor het leerling-gezel systeem met concrete eindproducten.  

 

Missie en visie 

“Om welk goed idee het ook gaat: missie, visie en omgeving zijn de sleutelwoorden” (De Omslag, 

2015). De missie moet helder zijn: wat heb je voor ogen, wat wil je grofweg bereiken? De missie van 

Bedrijfsschool H400: “We willen met de jongeren van ‘hier’ naar ‘daar’. Onder ‘hier’ vallen zaken die 

onwenselijk, hinderend of belemmerend zijn: vroegtijdig schoolverlaten, leerproblemen, de gevolgen 

van detentie, een problematische thuissituatie (…). Met ‘daar’ bedoelen wij de gewenste situatie: 

een baan, een diploma en perspectief (…). Het is onze missie om betrokkenen te helpen zichzelf te 

helpen en ze hierdoor minder afhankelijk van hulp te maken.” 

Ook moet je een duidelijke visie hebben: hoe kijk je tegen ‘participatie’ aan en hoe wil je daaraan 

bijdragen? In geval van Bedrijfsschool H400 is die visie: 

“Connecting people: breng jongeren en volwassenen in 

contact met hun eigen talenten en mogelijkheden. En 

breng ze in contact met werkgevers en scholen. Leren 

werken en door werken leren: kunnen werken is vaak geen 

vanzelfsprekendheid, dat moet je leren. En door te werken 

leer je spelenderwijs vakvaardigheden. Vooral voor 

mensen die niet theoretisch ingesteld zijn, is deze aanpak 

een verademing.”  
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Stap 2: Formule 

 

 

Unic Selling Point 

Nu de missie en visie zijn geformuleerd, moet de toegevoegde waarde helder worden. Elk goed 

initiatief heeft een ‘Unic Selling Point’: de initiatiefnemers weten hoe ze het unieke van de mensen 

om wie het gaat en de activiteit, het product of dienst die ze bieden, kunnen combineren. “Welke 

formule je ook kiest, het gaat altijd over het organiseren van de optimale match tussen mensen, 

activiteiten en middelen. Met de juiste formule creëer je de randvoorwaarden zodat mensen kunnen 

leren naar vermogen, activeren naar vermogen en werken naar vermogen” (De Omslag, 2015). 

De ondernemers in Bedrijfsschool H400 zorgen zelf ervoor dat hun eigen product of dienst een unic 

selling point heeft. Daarnaast hebben ze ook een gezamenlijk unic selling point:  

- ambachtelijke producten en diensten, duurzaam tot stand gebracht met respect voor natuur 

en milieu; 

- een veilige werksetting voor mensen die in een beschermde omgeving praktische 

werkervaring willen opdoen. 

 

1 + 1 = 3 

De kracht van Bedrijfsschool H400 zit in de onderlinge samenwerking. De Bedrijfsschool krijgt iets 

voor elkaar dat de afzonderlijke ondernemers in hun eentje nooit zouden kunnen. De producten en 

diensten van de afzonderlijke ondernemers vullen elkaar aan. Er is geen overlap en dus geen 

onderlinge concurrentie. Integendeel: de ondernemers kunnen elkaars dienst juist gebruiken 

benutten. Als klanten hun auto laten poetsen bij 024 Carcleaning en daardoor even zonder auto 

zitten, kunnen ze een fiets lenen bij Van Heeswijk Tweewielers. Als De Media haar klantrelaties warm 

wil houden met een fles wijn, kan Houtmaatjes voor al die flessen een mooi kistje timmeren. Als de 

Bedrijfsschool een ontbijtexcursie wil organiseren voor wethouders, kan Tom’s Taste voor het ontbijt 

zorgen. Het mooie is dat ze niet elkaar kunnen benutten, maar ook elkaars netwerk: door de open 

constructie van het gebouw ziet een klant die op bezoek komt, gelijk ook al het andere werk dat op 

locatie gedaan wordt.  

Voor de stagiairs biedt de variëteit aan ondernemers dat 

zij met verschillende werksoorten ervaringen kunnen 

opdoen. Ze kunnen aan meerdere ambachten proeven, in 

een relatief veilige setting. Ze hoeven daarvoor niet naar 

een ander gebouw en er hoeven geen nieuwe afspraken 

te worden gemaakt met de ondernemer. Alles kan onder 

hetzelfde dak van Hatertseweg 400.  

 

Samenwerkingspartners en hun rol 

Daarnaast is het belangrijk dat een initiatief goed aansluit op de omgeving waarin je het wilt 

opzetten: wat is de context, welke ontwikkelingen spelen er, welke wetten en regels zijn van invloed? 

En ook: welke partijen zijn relevant? Denk daarbij in ieder geval aan: 

- de gemeente, verantwoordelijk voor: 

o invulling en uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 

en Jeugdwet; 

o inkoop van re-integratietrajecten, beschut werken, dagbesteding, begeleiding, 

jeugdhulp, innovatie van zorg en ondersteuning; 
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o preventie en bestrijding van voortijdig schoolverlaten, uitvoering leerplichtwet (RMC, 

Bureau Leerplicht); 

o ondersteuning van zelfstandigen (Bureau Zelfstandigen); 

o faciliteren van burgerinitiatieven; 

o afgeven van vergunningen.  

- het Werkbedrijf (regionaal samenwerkingsverband van 

gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening, 

werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties), 

verantwoordelijk voor:  

o het vinden, stimuleren en ontzorgen van werkgevers 

wat betreft arbeidsinschakeling van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een 

arbeidsbeperking (werkgeversservicepunt); 

o het begeleiden van werkzoekenden, toeleiding naar 

werk, inzetten van re-integratietrajecten. 

- onderwijspartijen, zoals vmbo-scholen, ROC’s, vso-scholen, 

die verantwoordelijk zijn voor: 

o het bieden van passend onderwijs, ook aan 

leerlingen met een rugzakje 

(samenwerkingsverband); 

o voorbereiding van jongeren op toetreding tot de 

arbeidsmarkt. 

- ondernemers, die werk kunnen bieden: betaald werk, werkervaringsplaatsen, stageplekken 

en/of arbeidsmatige dagbesteding.  

 

Invloed en belangen van partners 

Belangrijk is dat je in staat bent om met de relevante partijen een effectieve samenwerking aan te 

gaan, uitgaande van ieder rol. In geval van Bedrijfsschool H400 ging het vooral om: 

- vso-school Kristallis en diens bestuur stichting Pluryn; 

- het Werkbedrijf van de regio Nijmegen, waaronder vooral de gemeente Nijmegen en UWV; 

- netwerk van ondernemers, onder andere via het Business Network International (BNI) regio 

Nijmegen. 

Gaandeweg dienden zich ook andere partners aan, zoals nieuwe samenwerkingspartners zoals het 

Regionaal Bureau Leerplicht en Bureau Zelfstandigen van de gemeente. Bedrijfsschool H400 heeft 

geen aparte financiers, zoals banken of fondsen, en maakt evenmin gebruik van subsidieregelingen. 

De bedrijfsformule van H400 is erop gestoeld om onafhankelijk van dergelijke financiers te kunnen 

ondernemen.  
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De wijze waarop je al deze partners betrekt bij je initiatief, is afhankelijk van de invloed en de 

belangen van die partijen. In geval van Bedrijfsschool H400  

 

Tevreden houden 
Gemeente Nijmegen 
Eigenaar pand Haterseweg 400 

Actief betrekken 
Werkbedrijf regio Nijmegen 
Vso-school Kristallis en Pluryn 
Ondernemers in Bedrijfsschool H400 
 

Monitoren 
Vmbo-scholen 
Ondernemers(netwerken) 

Informeren 
Stagiairs, werkzoekenden en cliënten 
Zorgorganisaties 
RMC en Bureau Leerplicht 
Bureau Zelfstandigen 
ROC Nijmegen (Entree-opleiding) 
 

 

 

 

Rol van de gemeente 

De rol van de gemeenten vraagt nog wat extra aandacht. Die is tweeërlei:  

- enerzijds als vormgever en uitvoerder van de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Leerplicht, 

waarmee de gemeente een opdrachtgever is en Bedrijfsschool H400 kan worden beschouwd 

als een opdrachtnemer die mensen in een kwetsbare positie kansen biedt; 

- anderzijds als facilitator en stimulator van initiatieven vanuit de samenleving: 

burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap.  

 

Gemeenten moeten zich vaak nog bezinnen op hun verhouding ten opzichte van sociaal 

ondernemerschap. Volgens Hillen past de gemeente een ‘constructief-passieve’ opstelling:  “de 

gemeente kan proactief communiceren en intenties uitspreken, maar moet zich dan tegennatuurlijk 

opstellen, wachten tot de juiste personen opstaan uit de gemeenschap” (Hillen, Panhuijsen en 

Verloop, 2014, p. 6). Die ‘juiste personen’ kunnen een initiatief à la de Bedrijfsschool van de grond 

trekken. dat betekent niet dat de gemeente alleen maar hoeft af te wachten: “Eén aanspreekpunt op 

ambtelijk niveau, en een directe betrokkenheid van een wethouder zijn grote succesfactoren. Dat 

maakt de gemeente aanspreekbaar en betrouwbaar, en brengt haar in de positie om het verschil te 

maken tussen succes en falen” (Hillen, Panhuijsen en Verloop, 2014, p. 8). Ook een investering in een 

initiatief als Bedrijfsschool H400 is te verantwoorden:  “Daar waar de enterprise een goede bijdrage 

levert aan de maatschappelijke doelen van de gemeente, bijvoorbeeld door oplossingen te realiseren 

op een betere of goedkopere manier dan in de bestaande situatie, dan moet zij bereid zijn om de en-

terprise financieel te stutten. Dat kan op allerlei manieren, van zachte leningen of waarborgen tot 

het beschikbaar stellen van natura” (Hillen, Panhuijsen en Verloop, 2014, p. 14). 

 

De gemeente heeft niet direct in de bedrijfsschool met geld geïnvesteerd, maar faciliteert en 

ondersteunt actief het idee. Ook worden vanuit de gemeente inmiddels ook jongeren en volwassen 

werkzoekenden bij Bedrijfsschool H400 geplaatst. De samenwerking met het Werkbedrijf is goed van 

de grond gekomen.  

 

  

Invloed 

Belangen 
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Stap 3: Focus! 

 

 

Het gat in de markt 

“Focus is nodig om je te onderscheiden van de concurrent. Het is een strategie waarbij je als 

onderneming je richt op kleine gebieden in de markt, ook wel niches of gat in de markt genoemd. Dit 

gat in de markt kan voor jou hét kader zijn waarin je project kansrijk en succesvol is. Kortom, je richt 

je op een specifieke doelgroep, een specifieke vraag en product in de markt of een combinatie 

ervan.(…) Wil je dat je project slaagt, dan richt je je in deze fase zeker op de mensen met wie je het 

project gaat opzetten. (…) Succesvolle projecten denken na over “de juiste man/vrouw op de juiste 

plek” (De Omslag, 2015).  

De niche is de uitwerking van het Unic Selling Point. De ondernemers in Bedrijfsschool H400 

kenmerken zich door eenzelfde soort niche: de combinatie van een ambacht, duurzaamheid en 

sociaal ondernemerschap: 

- ambacht: de ondernemers maken concrete producten (kasten, posters, rollators, etc.) of 

leveren concrete diensten (broodjes, gepoetste 

auto, gerepareerde fiets, etc.), waarvoor 

bepaalde vakvaardigheden zijn vereist; 

- duurzaamheid: de ondernemers kiezen voor 

duurzame producten en diensten, bijvoorbeeld 

door te recyclen, verantwoorde materialen te 

gebruiken en oude apparaten te repareren; 

- sociaal ondernemerschap: de ondernemers 

bieden jongeren en andere mensen met een 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans 

om vakvaardigheden te leren en daarmee hun perspectief op werk te versterken.  

De ondernemers bieden een relatief veilige setting waar stagiairs de vakvaardigheden kunnen leren. 

Tegelijkertijd zijn de ondernemers geen docenten. Henny van Benthem: “Je moet ook niet proberen 

om docenten van hen te maken. In de buitenwereld zijn de ondernemers ook geen docenten. 

Leerlingen moeten leren met de grilligheid van echte ondernemers om te gaan.” 

 

Theory of change 

Onder het bedrijfsmodel van Bedrijfsschool H400 ligt een ‘theory of change’: een model dat de 

verandering beschrijft die het bedrijf nastreeft, en hoe deze verandering wordt gerealiseerd. Dit 

model bevat de oorzakelijke verbanden tussen activiteiten, outputs en effecten (Kroese, 2015, p. 8). 

In geval van Bedrijfsschool H400 is de ‘theory of change’:  

- door kwetsbare jongeren concreet en zinvol werk te bieden, in een relatief veilige setting, 

- groeien het zelfrespect, vakvaardigheden en werknemersvaardigheden van jongeren en 

kunnen zij een weloverwogen keuze voor een beroep maken, 

- waardoor hun kans op passend betaald werk groter wordt evenals de kans dat zij dit werk 

behouden.   

 

Businesscase 

Als samenwerkingsverband van ondernemers en school ziet de businesscase – kosten/batenafweging 

– van Bedrijfsschool H400 er ongeveer als volgt uit: 
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Maatschappelijke en financiële kosten Maatschappelijke en financiële baten 

Tijd om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te begeleiden op de werkplek 

Stageplekken voor jongeren met een afstand tot 
de arbeidsmarkt -> leren van vak- en 
werknemersvaardigheden 

Kosten van een kwartiermaker/initiatiefnemer/ 
coördinator, die het initiatief van de grond tilt en 
laat draaien 

Stages/werk met toegevoegde waarde -> groei 
van het zelfrespect van de jongere 

Huur van een pand en/of verminderde 
huuropbrengst voor de verhuurder (door lagere 
huur) 

Variëteit aan stageplekken -> weloverwogen 
keuze voor bepaalde werksoort door de jongere 

 Maatschappelijk betrokken ondernemers die 
aan ambassadeursrol vervullen -> versterking 
voedingsbodem voor maatschappelijk 
ondernemen 

 Benutten leegstaande ruimten -> tegengaan van 
verloedering en vergroting van de leefbaarheid 

 Vergoeding van ondernemers voor het 
begeleiden van de jongeren 

 Vergoeding vanuit Werkbedrijf en 
zorgorganisaties voor de leerwerkplekken 

 

En wat als je niet in een initiatief als Bedrijfsschool H400 zou investeren? Dan geeft de docent 

instructies, gaat de hele klas gewoon vogelhuisjes maken en halen jongeren voortdurend fietsen uit 

elkaar om ze daarna weer in elkaar te zetten. Dat is niet perse verkeerd, maar draagt minder bij aan 

het toekomstperspectief, zelfrespect en vaardigheden van de jongeren.  

 

  



Ontwikkeling van een initiatief zoals Bedrijfsschool H400. Handreiking voor kwartiermakers 

Spectrum, partner met elan – Henny Ketelaar, januari 2016 

11 

 

Stap 4: Scenario 

 

 

Stappenplan 

Als je goed scherp hebt wat je wilt bereiken en wie je daarvoor nodig hebt, kun je een stappenplan 

maken: “een overzicht van de te nemen stappen om je goede idee om te zetten naar een goed 

werkend project” (De Omslag, 2015). Met zo’n stappenplan stippel je de weg uit om jouw initiatief te 

realiseren. Mogelijke stappen daarin zijn: een stakeholderanalyse maken, een businesscase 

opstellen, een sterkte/zwakte-analyse maken, een projectgroep opzetten, het krachtenveld in kaart 

brengen, netwerk van ondernemers benaderen, afspraken 

maken met stakeholders, projectplan opstellen, 

wijkbewoners informeren, begeleidingsinstrumenten 

ontwikkelen, participerende ondernemers trainen in 

begeleiding van jongeren, etc. Niet alles kan en niet alles 

moet: bepaal zelf welke actie nodig is.  

 

Genomen stappen tot Bedrijfsschool H400 

Niet elke ondernemer gaat planmatig te werk. Veel 

ondernemers zijn doeners die graag actie willen; zo’n 

stappenplan houdt hen daar alleen maar vanaf. Henny van Benthem is gewoonweg begonnen, 

zonder plannen, verdienmodellen of businesscases. Nu Bedrijfsschool H400 al draait, wordt alles 

geleidelijk aan wat geformaliseerd en op schrift gezet. Terugkijkend heeft Henny de volgende 

stappen genomen, waarbij de stappen door elkaar heen liepen:  

1. Henny heeft – in zijn hoofd – bepaald wat hij wil bereiken (zijn missie), hoe dat ongeveer zou 

moeten (plan) en wie hij daarvoor nodig heeft (stakeholdersanalyse).   

2. Hij heeft vervolgens afspraken gemaakt met vso-school Kristallis over het gebruik van een 

leegstaand deel van het pand. De huurders worden beschouwd als ‘gebruikers’, omdat het 

pand van de eigenaar niet mag worden onderverhuurd. Daarom wordt met de ‘huurders’ een 

gebruiksovereenkomst afgesloten.  

3. Henny heeft afspraken gemaakt met het Jongerenloket en het Werkbedrijf over de 

aanlevering van ‘thuiszittende’ jongeren. “We kopen er niets voor als jongeren thuis zitten.” 

Voor de begeleiding van volwassenen werkzoekenden – waaronder ook mensen met een 

indicatie voor dagbesteding – vraagt de Bedrijfsschool op dit moment € 30,- per dag. Hier 

geldt een zelfde tarief. De tarieven komen rechtstreeks ten goede aan de ondernemers als 

vergoeding voor de door hen geleverde begeleiding.  

4. Hij heeft afspraken gemaakt met vso-school Kristallis over de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling:  

- de vso-school is verantwoordelijk voor de algemene vakken zoals Nederlands en 

rekenen en voor de theorie achter de vakvaardigheden; 

- Bedrijfsschool H400 is verantwoordelijk voor de vakvaardigheden.  

In het onderwijsprogramma zijn beide componenten op elkaar afgestemd. Henny heeft 

zichzelf georiënteerd op gebruik van een deel van het pand voor zijn eigen bedrijf: drukkerij 

De Media. Uiteindelijk heeft Henny ervoor 

gekozen om de productie en het inpakwerk in de 

Bedrijfsschool onder te brengen; de vormgeving 

vindt plaats op de oude locatie van De Media.  



Ontwikkeling van een initiatief zoals Bedrijfsschool H400. Handreiking voor kwartiermakers 

Spectrum, partner met elan – Henny Ketelaar, januari 2016 

12 

 

5. In de leegstaande ruimten van de vso-school stonden al allerlei machines, zoals 

houtbewerkingsmachines en een autopoetsinstallatie. Uitgaande van die machines en de 

mogelijkheden van de jongeren bedacht Henny: welk type bedrijven past hierbij?  

Hij heeft contact gelegd met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Nijmegen. Dat bureau 

heeft hem namen van kleine ondernemers gegeven die het financieel wat moeilijk hebben en 

die misschien in Bedrijfsschool zouden passen. De lagere huur verlaagt de druk op de kleine 

ondernemers om flink winst te maken. Henny heeft vervolgens met hen 

besproken en geschikte ondernemers geselecteerd. Belangrijk bij de 

selectie was vooral de passie om jongeren te willen begeleiden en de 

onderlinge variëteit aan werkzaamheden, zodat de jongeren met 

verschillende werksoorten kennis kunnen maken.  

6. Henny is aangesloten bij ondernemerskring BNI Nijmegen en andere netwerken en heeft 

daar de aanpak van Bedrijfsschool H400 onder de aandacht gebracht. Dat levert ook gelijk 

klanten op, niet alleen voor zijn eigen drukkerij, maar ook voor andere ondernemers in de 

Bedrijfsschool. Henny werkt eraan om een ‘gevoel van gezamenlijkheid’ te creëren, waarbij 

ondernemers willen bijdragen en elkaar werk gunnen: “Het lokale netwerk moet het doen!” 

7. Ook mond-tot-mond is rondverteld dat Henny ondernemers zocht voor Bedrijfsschool H400. 

In een jaar tijd is het aantal ondernemer gegroeid tot elf ondernemers op dit moment. Het 

gaat om een combinatie van bedrijven die: 

- minder draagkrachtig zijn, nog in de opstartfase verkeren en al langer draaien; 

- gezamenlijk een variëteit aan stage- en werkervaringsplekken bieden; 

- hart hebben voor jongeren en over de nodige begeleidingsvaardigheden beschikken.  

8. Henny heeft afspraken gemaakt met ondernemers die in Bedrijfsschool willen en kunnen 

participatie, in eerste instantie met Bikkel Art, de eerste ondernemer in Bedrijfsschool H400. 

Bikkel Art stond op het punt om te verhuizen, maar de nieuwe verhuurder stelde te hoge 

eisen aan Bikkel Art. Toevallig had Bikkel Art ook net met de stagecoördinator van vso-school 

Kristallis gesproken over stages voor en coaching van jongeren. Alle ondernemers betalen 

een bedrag per maand ter dekking van de exploitatie- en overheadkosten.  

9. Henny heeft een stichting opgericht waarin de bedrijven meedoen, de stichting Van Hier 

Naar Daar. Die stichting maakt afspraken met de partners, bijvoorbeeld met het Werkbedrijf 

over de vergoeding voor de begeleiding van werkzoekenden, met de school over het gebouw 

en met zorgorganisatie voor de begeleiding van cliënten dagbesteding. Ook worden binnen 

de stichting de begeleidingsinstrumenten ontwikkeld, bijvoorbeeld een dashboard waarmee 

het leerproces van jongeren kan worden gevolgd. Op die manier ‘ontzorgt’ de stichting de 

ondernemers en waarborgt ze bepaalde kwaliteit.  

 

De elf ondernemers van H400 

De huidige elf ondernemers in Bedrijfsschool H400 zijn: 

 De Media (http://www.mediamail.nl/): print- en drukbedrijf, 

onderdeel van Mediamail 

 Zorghulpmiddelen Wmo Gelderland: reparatie en hergebruik 

van zorg- en hulpmiddelen; 

 Houtmaatjes: timmerbedrijf van houten meubels en andere 

gebruiksmiddelen; 

  Bikkel Art (http://www.bi2elart.nl/): 

metaalbewerkingsbedrijf; 

http://www.bi2elart.nl/
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 Tom’s Taste (http://tomstaste.com/): cateringbedrijf; 

 Nieuws uit Nijmegen (http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/): interactieve nieuwssite; 

 Plus One: distributiebedrijf van poststukken en pakketten; 

 Van Heeswijk Tweewielers: reparatie en renovatie van fietsen en bromfietsen; 

 024 Carcleaning (http://www.024carcleaning.nl/): poetsen van auto’s 

 024 Carsign (http://www.024carcleaning.nl/): beletteren van auto’s; 

 2CV (http://www.2cv.nl/): herstel  en onderhoud van oude eendjes.  

 

  

http://tomstaste.com/
http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/
http://www.024carcleaning.nl/
http://www.024carcleaning.nl/
http://www.2cv.nl/
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Stap 5: Actie! 

 

 

Proefdraaien 

Sommige taken kun je als ondernemer uitbesteden, maar “de kern van het te leveren product moet 

je met echte vakkrachten doen die daarin hun sporen hebben verdiend” (De Omslag, 2015). 

Daarnaast is het belangrijk om een goed netwerk te hebben. En bovenal dat je lef hebt en lef toont. 

En uiteindelijk is het dan zover: “Je participatieproject gaat van start. Je wilt media-aandacht en je 

wilt je nieuwe project met de juiste aandacht goed in de markt zetten. Maar je lanceert het niet 

zomaar. Realiseer je dat je de lancering maar één keer kunt doen. Dus die moet knallen! Dit betekent 

dat er geen kinderziektes meer mogen zijn. Kortom, draai eerst proef, zorg dat er bij je project al wat 

te zien is en dat er voldoende participanten zijn” (De Omslag, 2015). En laat je onderneming openen 

door een relevante bekende stadsgenoot.  

 

Officieel van start 

Op 16 oktober 2014 is Bedrijfsschool H400 officieel geopend, door 

wethouder Van Hees van de gemeente Nijmegen. Op dat moment 

waren er tien ondernemers in het pand gevestigd, inmiddels 

uitgegroeid naar elf ondernemers, met een potentie tot  16 

ondernemers. Bedrijfsschool H400 draaide dus al volop op het 

moment dat de Bedrijfsschool officieel geopend werd. Hierdoor was 

er ook echt iets te zien en ervaren: er waren al ondernemers actief, 

er waren al stagiairs aan het werk. De pers kon er daarom ook echt 

een item van maken, tot een tv-uitzending door Omroep Gelderland 

aan toe.  
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Stap 6: Toekomst 

 

 

Tijd voor sociaal ondernemerschap 

We leven in een overgangstijd van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Sociaal 

ondernemen is bij uitstek een wijze van ondernemen die past in de nieuwe tijd, een tijd van 

duurzaam en maatschappelijk verantwoord, met oog voor people, planet en profit. Dit moet je als 

sociaal ondernemer kunnen aantonen: daarmee verstevig je je positie. En natuurlijk moet je jouw 

sociale onderneming nimmer stil laten staan, maar altijd in beweging houden. Een echte ondernemer 

wil niet anders.  

 

Bedrijfsschool in ontwikkeling 

Ook Bedrijfsschool H400 is in ontwikkeling. Zo heeft de Bedrijfsschool al diverse instrumenten 

ontwikkeld: 

- een dashboard waarop bijgehouden wordt in hoeverre de stagiair de vakvaardigheden al 

beheerst, met drie codes: oranje (“stagiair is doende met…”), groen (“volbracht”) en rood 

(“niet geïnteresseerd”  of “niet competent”). Alle betrokken, waaronder ook de stagiair, 

kunnen het dashboard inzien; 

- filmpjes van 30 seconden van de stagiair, waarmee een werkgever een impressie van hem 

krijgt, bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=CJtp4PuFQgA. 

Bedrijfsschool H400 is – samen met Kristallis – in gesprek met de Inspectie van het Onderwijs om 

afspraken te maken over kwaliteit. Ook als dat geregeld is, zullen er nieuwe ontwikkelingen zich 

aandienen. In die zin is ook Bedrijfsschool H400 een onderneming die moet anticiperen en 

meebewegen: “Het is nooit af”.  

 

Ook aan de slag? 

Dat neemt niet weg dat Bedrijfsschool H400 zoals het er nu staat, een mooi voorbeeld is van ‘hoe het 

kan’. Ondernemers die ook een initiatief à la Bedrijfsschool H400 willen starten, kunnen profiteren 

van de ervaringen die al zijn opgedaan en de producten die zijn ontwikkeld. Bedrijfsschool H400 en 

Spectrum, partner met elan, kunnen belangstellenden daarbij helpen.  

 

 

Bedrijfsschool H400  Spectrum, partner met elan 

Henny van Benthem  Nuray Karabacak  

Henny@mediamail.nl  n.karabacak@spectrumelan.nl   

 (06) 53 76 14 36  (06) 48 53 19 61  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CJtp4PuFQgA
mailto:Henny@mediamail.nl
mailto:Henny@mediamail.nl
mailto:n.karabacak@spectrumelan.nl
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