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1. Inleiding
Het project Borne Werkt is in februari 2016 van start gegaan om in het kader van de Participatiewet
de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor inwoners en mensen uit hun sociaal isolement te
halen. Sportclubs hebben hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en om
mensen op vrijwillige basis deel te namen bij werkzaamheden en sociale activiteiten op sportpark ’t
Wooldrik. Hierin is tevens aandacht meegenomen voor een gezonde, sociale en actieve leefstijl.
2. Doelgroepen
Het project Borne Werkt is gestart met de beoogde doelgroep van mensen met een langere afstand
tot de arbeidsmarkt, alsmede mensen uit een (dreigend) sociaal isolement. Beide doelgroepen zijn
lastig te bereiken, maar eenmaal aangesloten bij het project blijven de mensen aangehaakt.
Voor 2018 komen er twee belangrijke doelgroepen bij, die goed kunnen aansluiten bij de structuur
van het project Borne Werkt, te weten vroegtijdige schoolverlaters en statushouders.
3. Invulling project
Wekelijks verrichten deelnemers allerlei werkzaamheden op sportpark ’t Wooldrik en op openbare
plekken in Borne. De werkzaamheden zijn divers, hebben een sociaal maatschappelijke waarde en
staan de betaalde arbeid niet in de weg. Tevens verrichten de deelnemers hand en spandiensten bij
evenementen en (school)sporttoernooien. Wekelijks worden er op 3 momenten een sport &
beweegaanbod georganiseerd met aandacht voor de fitheid en vitaliteit van de deelnemers.
Beoogd wordt dat in 2018 voor de statushouders op het sportpark taallessen worden aangeboden
door het ROC. Hierdoor hoeven zij niet meer naar de school in Hengelo en wordt voor hen meer
mogelijkheden gecreëerd om deel te nemen aan het project Borne Werkt. Naast de taal en
inburgeringslessen die de statushouders reeds volgen, wordt voor deze groep door Borne Werkt 2
momenten van vrijwilligerswerk en 1 moment van sport & beweegaanbod georganiseerd.

4. Organisatie
Borne Werkt is gestart in 2016 met 1 projectleider, zijn werkzaamheden bestaan uit:
- inventariseren, organiseren en plannen van werkzaamheden bij de clubs;
- werven, begeleiden en coachen van deelnemers;
- stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl;
- bewaken van groepsprocessen, normen en waarden;
- contacten onderhouden met lokale partners;
- communicatie met SOZA, SWB, WMO, wethouder, Blos, verenigingen.
Daarnaast is er vanaf medio 2016 een buurtsportcoach voor 8 uur per week ingezet ter
ondersteuning van de projectleider. Dit vanwege de grote van de groep, die regelmatig in tweeën
wordt gedeeld. De ondersteuning begeleid groepen, en draagt zorg voor individuele aandacht en
coaching.
5. Doelstellingen
Deelnemers, door het uitvoeren van werkzaamheden, opdoen van sociale contacten en aandacht te
hebben voor een gezonde en actieve leefstijl, weer mogelijkheden en vertrouwen te geven om deel
te nemen in de maatschappij. Hierbij wordt het volgende beoogd:
- Deelnemers het gevoel geven weer “nuttig” te zijn.
- Deelnemers het gevoel geven ‘er weer bij te horen”.
- Deelnemers uit hun sociaal isolement halen
- Deelnemers begeleiden en coachen in het stijgen op de maatschappelijke ladder/stimuleren
deel te nemen aan de maatschappij

-

Deelnemers vertrouwd te laten raken met een gezonde en actieve leefstijl
Zorg dragen voor goede normen en waarden binnen de groep
Statushouders een integratietraject aan te bieden .
Statushouder in de praktijk de Nederlandse taal te leren.

6. Gezonde, actieve en sociale leefstijl
Binnen het project Borne Werkt is er speciaal aandacht voor een gezonde, actieve en sociale leefstijl.
in de groep draagt de projectleider zorg voor de juiste normen en waarden, respectvol met elkaar om
te gaan. In de wekelijkse lunch is er aandacht voor gezonde voeding en in het wekelijks sport en
beweegmomentje worden de deelnemers lichamelijk geactiveerd. Vanuit het gezamenlijk lunchen is
er een initiatief ontstaan bij de deelnemers om zelf samen te koken en/of te eten. Veel mensen uit
de groep hebben weinig financiële middelen en zijn alleenstaand. Samen eten is goedkoper en
gezelliger, een super initiatief. Vanuit het sport en beweeguurtje is te merken dat de deelnemers
prettiger in hun vel zitten meer aandacht besteden aan houding, uitstraling en gezondheid.
In het kader van sociale leefstijl is er een mooie trend waar te nemen dat de deelnemers elkaar naast
het project helpen en ondersteunen waar nodig. Denk aan tuinieren een verhuizing, schoonmaken bij
ziekte, kortom een goede ontwikkeling als het gaat om participatie en socialisatie.
7. Samenwerkingspartners
Het project Borne Werkt heeft veel verbindingen met verschillende partners.
Binnen de gemeente Borne wordt er samengewerkt op de terreinen van sociale zaken, sport, wmo,
handhaving en participatie. Externe contacten zijn er o.a. met de SWB en in 2018 mogelijk ook met
Twente Milieu. Op het sportpark zijn diverse verenigingen betrokken; BVV Borne, RKSV NEO, BSZV de
Blauwwitters, tennisvereniging Smash, korfbalvereniging Groen Zwart, Jeu de Boules en de
verenigingen gebonden aan de sporthal.

8. Werkzaamheden
De werkzaamheden die worden verricht door de deelnemers zijn zeer divers. Bij diverse verenigingen
worden reclameborden schoongemaakt, hulp bij groenvoorzieningen, schilderwerkzaamheden
verricht en is er hulp geboden bij een renovatie van een clubhuis. Voor het sporthallencomplex en
het sportcafé zijn diverse hand en spandiensten verricht.
Voor 2018 zijn er plannen om projecten op te zetten om vrijwilligerswerk voor de gemeente te
verrichten, door bijvoorbeeld speeltuinen in onze gemeente schoon te maken en te onderhouden.
Ditzelfde kan met buurten, extra controle dat onze gemeente er netjes uitziet, helpen op de
begraafplaats, waar al heel lang vrijwilligers gezocht worden. Met WMO en Twente Milieu wordt
gekeken of Borne Werkt hulp kan bieden aan mensen die zelf niet meer in staat zijn om hun restafval
naar de verzamelcontainer te brengen .

9. Evaluatie
Uit de evaluatie van 2016 was al naar voren gekomen dat maar liefst 4 kandidaten de weg naar
betaalde arbeid hadden gevonden. Echter, dit is niet de belangrijkste doelstelling van het project
Borne Werkt. Het stijgen op de maatschappelijke ladder is voornamelijk een belangrijke doelstelling.
Wat gezien mag worden als een groot compliment voor het project, is dat de groep tevens een
belangrijk vangnet blijkt te zijn. Deelnemers die het project ‘verlaten’ hadden, bijvoorbeeld omdat zij
de weg naar betaalde arbeid hadden gevonden of een plekje bij de SWB, sluiten weer aan bij het
project op het moment dat ze even een terugval hebben. Ook komen de deelnemers terug voor
adviezen over hun nieuwe werk of thuissituatie. Borne Werkt vervult dus een belangrijke rol als
vangnet. Daarnaast is ervaren dat de deelnemers zelf ook een stukje groei in persoonlijke

ontwikkeling en vooruitgang in hun leven. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen, structuur, meer
sociale contacten en ervaren minder eenzaamheid, ze nemen weer deel aan de maatschappij.
Een ander succes was het inzetten van mensen uit het project bij de openstelling van het
kunstgrasveld in de zomerweken. Tegen een vrijwilligersvergoeding werden deelnemers ingezet om
toezicht te houden tijdens de openstellingsuren, kregen een jasje aan van Borne Werkt en hadden de
beschikking over de sleutel van de poort. Dit was een fantastisch initiatief, want de deelnemers
voelden zich belangrijk, nuttig, verantwoordelijk, dat ze ergens bij hoorden, vereerd, het was een
hele goede impuls in hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarnaast heeft deze
openstelling geleid tot minder vernielingen op het totale sportpark en heeft voorzien in en behoeft
van kinderen/jong volwassen die niet op vakantie kunnen/ gaan. Win-win-win situatie voor
deelnemers Borne Werkt, sportverenigingen en gemeente.
In 2017 zijn ook vier personen aan het werk gegaan. Twee personen in het sportcafé, één deelnemer
is doorgestroomd naar de schilderopleiding van de SWB en één statushouder is via ondersteuning
UWV bij een stoffenzaak aan het werk gegaan.
Nog enkele cijfers;
Vrijwilligerswerk
Ontmoeting dames
Sporten
Lunchen

6037 uren
560 uren
552 uren
69 keer

