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Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk 
helpen. Dat is het doel van de 
participatiewet en heet met 
een mooi woord: social return 
on investment (SROI). Sinds de 
invoering van de wet zijn alle  
bedrijven verplicht om hieraan 
mee te werken. Dat geldt voor 
Portaal en voor de bedrijven die 
wij opdrachten geven. 
 
Hans van Hartskamp is directeur 
van Dove kwasten. Hij merkt 
dat zijn medewerkers allemaal 
ontzettend blij zijn met hun 
baan. Hans leidt ze zelf op. 
Dovekwasten werken dan 

weer rechtstreeks voor een 
opdracht gever, dan weer via 
een aannemer. Het project waar 
Post van Portaal ging kijken, 
werd gegund aan Hagemans 
Vastgoedonderhoud en zij 
schakelden Dovekwasten in. 

Wij werken in stilte
Voor Hedris is de stilte op het 
werk een uitkomst. Hij hoort 
slecht, heeft tinnitus en hoort de 
hele dag een toon in zijn hoofd. 
Nog meer herrie erbij kan hij 
niet verdragen. Hij werkte als 
ontwerper in een kantoortuin, 
kon zich daar niet concentreren 
en eindigde elke dag doodmoe, 

met hoofdpijn. Dove kwasten 
houdt daar rekening mee.  
Hedris: ‘Ik ben ontzettend leer-
gierig en leer snel. Hier heb ik 
rust en in de pauzes maken  
we lol.’

Gebaren en tolk in de app
Omar en Etiënne zijn voor-
mannen die wel kunnen horen 
en hebben dan ook hun radio 
zachtjes aan. Zij vinden dit werk 
een extra uitdaging. Etiënne: 
‘Een dove heeft een andere 
denkwijze, dat moet je leren 
begrijpen. Je moet ook op een 
andere manier uitleggen wat  
er gedaan moet worden. Als  
je elkaar beter leert kennen, 
gaat dat makkelijker. Ik ben wel 
gebarentaal aan het leren.’

Etiënne is een vlotte prater en 
haalt ondertussen zijn telefoon 
tevoorschijn. ‘Ik praat in de app 
en de jongens lezen dat. Als ze 
bijvoorbeeld op de steiger staan, 
voelen ze hun telefoon trillen  
en lezen zo hun opdrachten. 
Want, hahaha.. je kunt ze  
natuurlijk niet beschreeuwen.’  

De jongens komen uit het  
hele land, elke dag hier naar  
toe. Hans: ‘Dat hebben ze er  
grif voor over. Maar ik ga wel 
met franchise beginnen,  
binnenkort start Dovekwasten  
in Den Haag en hopelijk ook  
snel in Groningen.’ Het is maar 
goed dat Hans in de verkoop 
heeft gewerkt, hij kan netwerken 
als de beste en haalt overal 
opdrachten vandaan.

Iedereen hoort erbij
‘Weet je’ pakt Etiënne het ge-
sprek weer over ‘die jongens 
waren hun zelfvertrouwen kwijt. 
Op school werden ze voor dom 
versleten en kregen ze het idee 
dat ze niets konden. Wij weten 
dat ze helemaal niet dom zijn, 
leiden ze op, geven ze weer zelf-
vertrouwen. Zo vaak als wij onze 
duim hier opsteken!’ Op het 
werk merk je het aan de sfeer, 
vrolijk en hartelijk. Hier hoort 
iedereen er helemaal bij.

Meer weten over Dovekwasten? 
Kijk op www.portaal.nl/
postvanportaal.

Schilderen  
kan iedereen
U hebt vast wel eens zelf een kwast of 
roller gepakt en gemerkt dat het toch 
niet zo eenvoudig is om echt mooi 
het houtwerk af te lakken. Toch was 
‘schilderen kan iedereen’ de reactie 
toen Hans van Hartskamp subsidie 
aanvroeg voor zijn schildersbedrijf met 
dove en slechthorende medewerkers. 
Hij zette door en nu groeit zijn bedrijf.

Hans van Hartskamp met een medewerker
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Met MijnPortaal regelt u zélf al uw woon-
zaken online. Naast het melden van een  
reparatie kunt u uw gegevens aanpassen, 
een nieuw bankrekeningnummer doorge-
ven, openstaande rekeningen betalen met 
iDeal, een onderhoudsabonnement aan-
vragen en nog veel meer. 

U bepaalt zelf wanneer u inlogt en uw zaken 
regelt. Wachten is verleden tijd. Wel zo 
gemakkelijk en snel. Ruim 20.000 huurders 
gingen u al voor. 

MijnPortaal in ‘t kort
• Een reparatie melden en gelijk inplannen
• Een onderhoudsabonnement aanvragen
• Openstaande posten betalen met iDeal
•  Betaalwijze wijzigen naar automatische 

incasso
• Een nieuw rekeningnummer doorgeven
• Contactgegevens wijzigen
• Een klacht of compliment doorgeven

Maak nu een account aan op www.portaal.nl 
en ontdek het zelf. 

Aan de slag
Het aanvragen van een account voor 
MijnPortaal is eenvoudig. U gaat naar  
www.portaal.nl en klikt rechtsboven op  
de pagina op MijnPortaal. Daar kiest u  
voor zelf aanmaken van uw account. 
U vult uw gegevens in en u ontvangt  
een e-mail van ons. Met de link in deze  
e-mail activeert u uw account. Nu kunt u  
aan de slag.

‘ Met MijnPortaal is 
wachten verleden tijd’

• Ruim 20.000 huurders hebben al 
een MijnPortaal account 

• Er is al bijna 12.000 keer online een 
betaling gedaan met iDEAL

• Bijna 800 huurders wijzigden hun 
rekeningnummer via MijnPortaal

• 750 huurders stapten over naar 
automatische incasso

Feiten & cijfers

Kopje koffie 
doen?

www.portaal.nl

Direct uw woonzaken geregeld

U kent het vast wel. U wilt een reparatie melden en u heeft 
geen tijd of zin om ons te bellen of langs te gaan bij één 
van onze kantoren. 

Beter een goede 
buur dan een 
verre vriend
De plantjes water geven als u weg bent, 
een paar extra ogen op de kinderen als 
ze buiten spelen, een gezellig praatje of 
iemand die even uw vuilnis aan de straat 
zet. Goede buren zijn goud waard. 

Bent u nieuw in de buurt, heeft u nieuwe 
buren gekregen, of kent u uw buren 
gewoon nog niet? Dan is het soms best 
lastig om zomaar op elkaar af te stappen. 
We hebben voor u een handig kaartje 
gemaakt dat u helpt de eerste stap te 
zetten. U vindt het kaartje bij deze Post 
van Portaal. Schrijf een korte boodschap 
en uw naam op de achterkant en gooi 
‘m in de brievenbus bij uw buren. Zit u 
binnenkort misschien gezellig samen 
aan de koffie. Want een goede buur is 
immers beter dan een verre vriend. 

Meer kaartjes nodig? Kijk op  
www.portaal.nl/postvanportaal.
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‘Ik heb het hier enorm naar mijn zin’, 
vertelt Jeannet. Zij is net terug van haar 
werk: pakketjes sorteren bij Post NL. We 
spreken haar in de keuken en de centrale 
eetruimte van de nieuwe Amersfoortse 
locatie van Humanitas DHM. Tot voor 
kort woonde Jeannet bij haar moeder, 
nu is zij één van de 25 bewoners van 
de sociale huurappartementen aan de 
Hooglandseweg-Noord. Tot twee jaar 
geleden was dit gebouw het regiokantoor 

van Portaal; de mensen die er werkten, 
trokken toen in bij de Alliantie in Amersfoort. 
Na een grondige verbouwing van het 
gebouw kwamen begin oktober vorig 
jaar mensen met een licht verstandelijke 
beperking hier wonen.

Trots
Jeannet is dolblij met haar eigen woning, 
gelegen aan de achterkant van het gebouw 
en als één van de weinige heeft zij haar 

eigen entree. De meeste bewoners bereiken 
hun woning via de centrale hal van het 
gebouw. Vol trots laat ze haar appartement 

Zelfstandig en toch samen
Waar werkplekken en vergaderkamers waren, zijn nu mooie nieuwe appartementen.  
In ons vroegere regiokantoor aan de Hooglandseweg-Noord wonen sinds oktober 2018 
25 mensen met een licht verstandelijke handicap. Hoe vaak krijgt een leegstaand 
kantoorgebouw zo’n mooie toekomst?

‘Als je met elkaar wat eet 
of drinkt, zie je vrij snel of 
iemand lekker in z’n vel  
zit of niet’
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zien, dat is ingericht met meubels van haar 
zus, zwager en een tante. ‘Als ik vrij ben, ga ik 
mijn huis schoonmaken. Gisteren heb ik m’n 
kledingkast goed opgeruimd.’ Zij woonde 
eerst bij haar moeder die al flink op leeftijd 
is en bovendien ernstig ziek is. Haar zus en 
zwager drongen erop aan dat Jeannet op 
zichzelf zou gaan wonen. Een keuze die goed 
heeft uitgepakt. Andere bewoners woonden 
eveneens thuis, zelfstandig of onder 
begeleiding, op een locatie van Humanitas 
DMH. 

De locatie kwam als geroepen
De nieuwe locatie kwam voor Humanitas 
DMH als geroepen. De organisatie heeft 
hierdoor in Amersfoort niet alleen meer, 
maar ook betere plekken voor begeleid 
wonen. Anja de Jong, regiomanager bij 
Humanitas DMH: ‘Een aantal cliënten 
woonde in oude panden in het centrum. 
We maakten ons soms zorgen over de 
brandveiligheid. Bovendien is het fijn om 
met meer mensen bij elkaar te wonen. 
Hierdoor kun je voor betere begeleiding 
zorgen. Je hoeft dan niet altijd één op één 
met iemand bezig te zijn. Als je met elkaar 
wat eet of drinkt, zie je vrij snel of iemand 
lekker in z’n vel zit of niet.’

Ontmoeting
Zelfstandig wonen, maar ook dingen 
samendoen, met begeleiding in de buurt. 
Door de verschillende gemeenschappelijke 
ruimten, werkt dat uitstekend. De bewoners 
kunnen zelfstandig koken en eten, maar 
ze kunnen ook aanschuiven in de centrale 
keuken en eetruimte. Anja: ’Sommigen 
nemen hun eigen bordje eten mee, 
anderen vinden het fijner als er voor hen 
gekookt wordt.’ Het grootste cadeau vindt 
zij misschien nog wel de centrale hal. ‘Heel 
goed voor de directe ontmoeting. ’s Middags, 
als de mensen van hun werk komen, drinken 
ze er koffie. Je kunt er ook heel goed feestjes 
houden, een poolbiljart neerzetten of een 
vorm van dagbesteding ontwikkelen.’ 

Buurten
Ook voor Jeannet is het ontmoeten 
van andere bewoners en begeleiders 
belangrijk. Als ze rond één uur ’s middags 
thuiskomt van haar werk, gaat ze altijd 

even buurten bij de begeleiding. Gewoon 
voor de gezelligheid. Omdat ze dat een 
beetje te vaak deed, leert ze nu om alleen 
nog maar even te zwaaien en dan weer 
verder te gaan. Verder doet ze bijna altijd 
mee met de wekelijkse spelletjesavond. En 
op maandagavond gaat ze altijd mee met 
wandelen. Haar verhuizing naar Humanitas 
betekende een grote verandering in haar 
leven. ‘Bij mijn moeder moest ik vaak 
boodschappen doen, nu doe ik heel veel 
andere dingen die leuker zijn. Het is heerlijk 
om een eigen woning te hebben.’

‘ Bij mijn moeder moest ik 
vaak boodschappen doen, 
nu doe ik heel veel andere 
dingen die leuker zijn’

Regiomanager bij Humanitas DMV Anja en Jeannet
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Bruggen bouwen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
Nederlanders. Dat is wat Bright O. Richards 
wilde, toen hij zelf, vluchteling uit Liberia, 
eenmaal zijn plek had gevonden in de 
Nederlandse maat schappij. Bright studeerde 
in Nederland aan de filmacademie en 
de toneelschool. Hij ondervond zelf hoe 
moeilijk het is om je weg te vinden in een 
vreemd land. ‘Als toneelspeler ben je een 
soort ondernemer. Je moet opdrachten 
verwerven. Maar ik wist niets van het 
Nederlandse ondernemersklimaat, had geen 
kennis van de culturele sector en kende 
weinig mensen.’ De moeilijke drempels die 
hij moest zien te nemen, wil hij anderen 
besparen. Dat doet hij via de stichting New 
Dutch Connections (NDC). 

The Voice
NDC werd opgericht in 2004. ‘Het was 
een cadeau van mijn vrouw’, legt Bright 
uit. ‘Zij gaf mij de kans mijn dromen te 
realiseren.’ Sinds de stichting er is, verdeelt 
hij zijn tijd tussen het maken en uitvoeren 
van theaterproducties en het opzetten 
van programma’s voor statushouders, 
samen met bedrijven. De belangrijkste 
waarde van die programma’s is de kans 
die statushouders krijgen om een nieuw, 
zakelijk netwerk op te bouwen. Bright 
vergelijkt het met het televisieprogramma 
The voice of Holland. ‘De deelnemers 
komen nooit met lege handen: ze hebben 
een talent en zoeken een podium om 
dat te laten zien. Dat is bij ons ook zo. De 
statushouders beheersen een vak. Ook zij 
hebben een podium nodig om te laten zien 
wat ze kunnen. Wij kunnen ze helpen bij 
de voorbereiding en aanmoedigen. Daarna 
is het aan de markt om de talenten te 
herkennen en deze mensen een kans te 

bieden. We hopen natuurlijk dat werkgevers, 
zoals bij The Voice, hun stoel omdraaien en 
‘yes’ zeggen.’

Enthousiasme
De aanpak van NDC sloot goed aan bij onze 
wens om een project met statushouders te 
doen. ’Op het gebied van werk deden we 
nog niets voor deze groep, terwijl we aan 
velen van hen woningen verhuren’, vertelt 
Marscha Ammerlaan, personeelsadviseur 
bij Portaal. Ze zit in een werkgroep 
die projecten bedenkt en uitvoert 
om mensen die het moeilijk hebben op 
de arbeidsmarkt bij Portaal werkervaring 
op te laten doen. Marscha: ’Door het 
aanstekelijke enthousiasme van Bright en 
zijn vrouw Margriet Stuurman, wilden we 
meteen met hen aan de slag.’ NDC werkt 
met een programma dat bestaat uit twaalf 
bijeenkomsten. ‘Gezien het beroep dat dit 
project op onze mensen doet, leek het ons 
een goed idee om onze Utrechtse collega-
corporaties Mitros en BoEx te vragen mee  
te doen.’ 

Talentenmarkt
Zo ontstond een programma van NDC en 
drie corporaties, waaraan 24 statushouders 
eind 2018 deelnamen. Tijdens twaalf 
bijeenkomsten leerden ze van alles over 
wonen en werken in Nederland, en over 
de corporatiewereld. Ze volgden ook een 
training over sociale vaardigheden en ze 

kregen één op één begeleiding van een 
coach. De coaches waren medewerkers 
van Portaal, Mitros en BoEx. Zij konden zich 
hiervoor aanmelden. Een talentenmarkt 
voor bedrijven en statushouders op 6 
december betekende het feestelijke slot van 
het programma. Marscha: ‘Het programma 
heeft veel gebracht. Negen statushouders 
hebben een baan of een stage, of zijn aan 
een opleiding begonnen. Drie zijn nog 
in gesprek met een werkgever. Voor de 
mensen van de corporaties die een rol 
hebben vervuld, was dit een mooie ervaring. 
Een workshop vormgeven of iemand uit een 
andere cultuur begeleiden: dat is heel iets 
anders dan je dagelijks werk. In bijna alle 
gevallen is het contact tussen de deelnemer 
en de coach na afloop gebleven. Mensen 
blijven elkaar helpen op zakelijk vlak of zijn 
bevriend geraakt.’  

Zeg ‘yes’ tegen een statushouder
Wij gunnen iedereen een eerlijke kans op werk. Daarom doen we soms iets extra’s  
voor mensen die er op eigen kracht moeilijk in slagen een baan te vinden. Zo boden we 
samen met onze Utrechtse collega’s Mitros en BoEx 24 statushouders een programma 
aan om de corporatiewereld te leren kennen en een netwerk op te bouwen. 

Bright O. Richards

‘ Ze hebben een talent en 
zoeken een podium om  
dat te laten zien’
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 Tallal Ali Dib

‘Werk en een rustig leven’
‘Kozijnen, deuren, kasten en slaapkamers: 
in Syrië had ik een eigen timmerzaak. Alles 
van hout kon ik ontwerpen en maken. Ik 
vind het heel erg dat ik mijn eigen bedrijf 
niet meer heb.’ Tallal Ali Dib is ruim vier jaar 
in Nederland, samen met zijn vrouw en een 
van zijn kinderen. Met 23 andere status-
houders nam hij deel aan het programma 
van NDC, Portaal, Mitros en BoEx. Als eerste 
van deze groep raakte hij aan de slag. Zijn 
buddy Rob van de Werken introduceerde 
hem bij VIOS Bouwbedrijf. In de werkplaats 
maakt hij samen met twee collega’s kozijnen. 
Tallal: ‘Eindelijk kan ik deelnemen aan de 
Nederlandse maatschappij en een bijdrage 
leveren. Ik heb weer een invulling van 
mijn dagen. Werken leidt me bovendien 
af van de privéproblemen en de ellende 
in mijn land. Het is alleen jammer dat 
mijn Nederlands nog niet zo goed is. Mijn 
collega’s houden daar zo goed mogelijk 
rekening mee. Als ik ze niet begrijp, maken 
ze met hun handen duidelijk wat de 
bedoeling is. Of ze tekenen het voor me.’ 

Een goed pad
‘Door het programma van NDC en de 
workshops bij Portaal ben ik uit mijn 
isolement gekomen. Ik begrijp nu wat een 
woningcorporatie is en welke beroepen 
je daar hebt. Daarnaast heb ik er goede 
contacten aan overgehouden en zelfs werk. 
Voorheen lukte dat steeds niet, door het 
taalprobleem en doordat ik bijna niemand 
in Nederland kende.’ ‘Het contact met Rob 
is voor mij belangrijk. God heeft hem op 
mijn pad gezet en dat is een goed pad. Als 
ik hem eerder had ontmoet, was ik al verder 
geweest op het gebied van werk en wist 
ik al meer van Nederland. Ondanks de 
taalproblemen is er veel onderling begrip. 
Ik ben daar enorm blij mee.’
‘Mijn droom? Dat is een moeilijke vraag. Ik 
heb altijd van dag tot dag geleefd. Werk 
en een rustig leven, dat is voor mij het 
belangrijkst. Wat dat betreft is Nederland 
goed voor mij en mijn familie. Tegelijk mis ik 
heel veel van mijn vaderland, mijn vrienden 
en familieleden die zijn achtergebleven. Een 
groot deel van mijzelf is verdwenen.’

  Rob van de Werken

‘Mensen als Tallal verdienen 
eenzelfde kans op werk en 
geluk als wij’

‘Meteen toen dat kon, heb ik mij aangemeld 
als buddy. Mensen als Tallal verdienen een-
zelfde kans op werk en geluk als wij. Ze zijn 
niet voor hun lol hiernaartoe gekomen. Na 
een gesprek bij NDC kreeg ik een telefoontje: 
‘We hebben iemand, maar hij spreekt weinig 
Nederlands. Mij leek dat geen probleem. 
Ik heb verschillende collega’s die Arabisch 
spreken en dacht: we komen er samen wel 
uit. Behalve via een tolk communiceren we 
veel via WhatsApp en Google Translate. Ik 
had het advies gekregen om tijdens het 
eerste contact met Tallal niet te diep op zijn 
situatie in te gaan. Maar uit zichzelf stortte hij 
al heel z’n levensverhaal uit. Een deel van zijn 
familie is nog in Syrië. Het onderhouden van 
contact met hen is niet eenvoudig. Tallal wil-
de zo snel mogelijk aan de slag. De coaching 
was dan ook vooral werkgerelateerd.’

Voldoening
‘Toen ik hoorde dat hij timmerman was, heb 
ik contact gelegd met VIOS Bouwbedrijf, een 
aannemer waarmee ik regelmatig werk; ik 
begeleid renovaties en nieuwbouwprojecten. 
Wij vinden het belangrijk dat de partijen 
die wij inschakelen ook mensen die het 
moeilijk hebben op de arbeids markt een 
kans bieden. Bij VIOS is dat zeker zo.’ ‘Enkele 
weken na de start van het NDC-traject 
had Tallal al werk. Hij was de eerste. Ik ben 
contact blijven houden, zowel met hem als 
met de hr-directeur van het bedrijf. Wanneer 
iemand zoals Tallal hier gaat werken, komt 
daar veel bij kijken. Je kunt niet verwachten 
dat mensen die uit een heel andere cultuur 
komen alles zelf kunnen regelen. Daarom 
help ik hem daarbij.’ ‘Het contact met Tallal 
ervaar ik als een verdieping en geeft mij veel 
voldoening. Hij is al ver gekomen, maar het 
zou superleuk zijn als hij over een tijdje een 
vaste baan heeft en de taal goed spreekt.’  

Meer weten over NDC?  
Kijk op www.portaal.nl/postvanportaal.

 Tallal Ali Dib en Rob van de Werken
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WhatsApp 
met ons
Even snel een berichtje sturen via  
WhatsApp. Wie doe het tegenwoordig  
niet? Sinds een tijdje kunt u ook bij ons 
terecht via WhatsApp. 

Het is heel eenvoudig. Zet ons WhatsApp 
nummer (06-12 37 76 55) in uw telefoon.  
Nu kunt u ons een bericht sturen. Van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur doen wij ons best u binnen  
een uur een reactie te geven. Appt u  
buiten kantoortijden? Dan krijgt u de 
eerstvolgende werkdag zo snel mogelijk 
antwoord. WhatsApp is ideaal voor  
vragen die geen spoed hebben. 

Op zoek naar al onze contactgegevens?  
U vindt ze op www.portaal.nl/contact. 

Welkom thuis
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Doe mee met de puzzelwedstrijd 
en maak kans op een waardebon 
ter waarde van 15 euro. Los de 
woordzoeker op. De overgebleven 
letters vormen een zin. E-mail  
deze zin voor 1 juli 2019 naar 
website@portaal.nl. De winnaars 
krijgen persoonlijk bericht van ons.

ACCEPTATIE
BUREN
BUURTFEEST
CULTUREN
EMPATHIE
GASTVRIJ
HUREN
NETWERK
SAMEN
SOCIAAL
WELKOM
WIJKEN
WONEN

I B E H U R E N E A
C U W D E N R I E C
E U E N H E H O G C
S R L O R T T W A E
O T K T A W S O S P
C F O P U E A N T T
I E M E R R M E V A
A E B I J K E N R T
A S B U R E N N I I
L T W I J K E N J E

Woordzoeker

Uw belang  
heeft een  
stem!
Wist u dat uw belang bij ons goed 
wordt behartigd door een aantal 
huurdersorganisaties (HO’s)? In 
deze HO’s zitten huurders die, 
als vrijwilliger, regelmatig aan 
tafel zitten met het bestuur, 
management en medewerkers  
van Portaal om mee te praten  
over belangrijke onderwerpen. 

Meer weten over uw huurders-
organisatie of contact opnemen  
met hen? Kijk op www.portaal.nl/ 
huurdersorganisatie. Daar vindt  
u meer informatie en alle contact-
gegevens.


