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Eigen ervaring
Eigen pad
Eigen bedrijf

Power by Peers

Deel 2
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POWER BY PEERS  
BEGON MET EEN VRAAG…
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DE VRAAG WAS: HOE KUNNEN MENSEN 
HUN EIGEN WERK CREËREN?  

Nu zijn er elke dag mensen die hun eigen werk creëren. Die noemen we 
ondernemers. Maar de mensen op wie wij hier doelen zijn mensen ‘met 
afstand tot de arbeidsmarkt’. Dat zijn de mensen voor wie wij Power by 
Peers zijn begonnen. 

Even over die term: ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’. Die krijgen wij 
nauwelijks over onze lippen. Volgens ons is het andersom: mensen hebben 
geen afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft een afstand tot 
mensen. 

Maar goed, van welke kant je het ook benadert, er is een afstand. 
Kunnen we die afstand overbruggen? Kunnen wij ons eigen werk gaan 
creëren? Werk dat waarde toevoegt: eigenwaarde, de waarde om je in te 
zetten voor de samenleving en economische waarde. 

Power by Peers bestaat vijf jaar. Vijf jaar waarin wij dag in, dag uit 
hebben geëxperimenteerd met het creëren van ons eigen werk. We begon-
nen met een vraag en gingen op zoek naar antwoorden. Tastend, toetsend, 
in een voortdurend proces van vallen en opstaan. 

>>
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EN HET ANTWOORD? 

Jazeker, wij kunnen de afstand overbruggen. Meer dan tachtig deelnemers 
volgden een traject aan onze Power Academie om een eigen onderneming 
op te zetten. Meer dan vijfentwintig ondernemers hebben opdrachten via 
en/of bij Power by Peers. Resultaten waar wij apetrots op zijn! 

In deze brochure vertellen opdrachtgevers en partners over hun samen-
werking met Power by Peers. Natuurlijk komen onze ondernemers zelf ook 
aan het woord: wat zijn hun drijfveren? Hoe bouwden zij hun ondernemin-
gen op? En wat zijn hun verwachtingen voor de komende vijf jaar?

Voor Power by Peers geldt dat de verwachtingen onverminderd groot 
zijn. Eigen pad, eigen ervaring, eigen bedrijf: dat was onze missie vijf jaar 
geleden en dat blijft onze missie voor de komende vijf jaar. Na Utrecht 
willen we in ieder geval voet aan de grond krijgen in andere steden. Er 
zitten nog zoveel mensen met talenten thuis op de bank! Voor hen zijn we 
Power by Peers begonnen. Voor hen, én met hen, zetten wij ons in. 

Wil jij ook samen met ons ondernemen, als ondernemer of als opdracht-
gever? Neem dan contact met ons op of kom langs. Voor je het weet zijn 
we weer vijf mooie jaren verder! 
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Mieke van Dommelen
directeur en initiatiefnemer Power by Peers

  mieke@powerbypeers.nl

  06 22389750
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POWER ACADEMIE
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DEELNEMEN AAN DE POWER ACADEMIE 
IS IETS VOOR JOU ALS JE…

... graag werk maakt van je eigen idee

... een bedrijf wilt beginnen of verder wilt opbouwen

... wilt leren met en van andere ondernemers 

... regels en voorwaarden voor ondernemers goed wil begrijpen

... klaar bent om negen maanden intensief aan de slag te gaan
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Geert Smolders, programmaleider Power Academie. 
De Power Academie biedt een ontwikkelprogramma aan 
voor ondernemers. Op dit moment zijn er ongeveer dertig 
deelnemers. Ieder voor- en najaar beginnen tien tot twaalf 
nieuwe ondernemers aan de Power Academie.  
Het programma duurt ongeveer negen maanden.

‘Je staat er niet alleen voor: iedere week kom 
je samen met een groep andere ondernemers. 
Je leert met elkaar en van elkaar.’
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‘Mensen worden ondernemer door ze aan te spreken als ondernemer. Dat 
doe ik dan ook vanaf de eerste bijeenkomst aan onze opleiding. In onze 
aanpak is het cruciaal dat je je bewust wordt van wat jij kunt en wilt. En dat 
wat jij kunt en wilt waarde vertegenwoordigt. Er zijn bedrijven en websites 
genoeg, maar aan de Power Academie ga je werken aan jouw bedrijf. 
Daarvan is er maar een, omdat er van jou maar een is. 

Programma’s voor persoonlijke ontwikkeling richten zich vaak op 
mensen die alles mee hebben. Mensen met een goede baan en inkomen. 
Ik vind het veel interessanter om met mensen aan de slag te gaan bij wie 
het evenwicht precair is. Mensen met bijzondere kenmerken als niet aan-
geboren hersenletsel of een angststoornis, die betaald werk willen doen 
op een wijze die bij hen past. Mensen dus met bagage én een eerste idee 
van waar ze heen willen. Dat idee ga je hier omzetten in een product, het 
product in een opdracht, de opdracht in een eigen carrière. Aan de Power 
Academie zet je je eigen carrière in de steigers.

Je doorloopt jouw eigen traject in jouw eigen tempo, want het draait 
allemaal om jouw persoonlijke leerproces. Maar je staat er niet alleen voor: 
iedere week kom je samen met een groep andere ondernemers. Je leert 
met elkaar en van elkaar. Fungeert als klankbord en sleept elkaar erdoor-
heen als het even wat minder gaat. En wat ook belangrijk is: zij zijn het 
begin van jouw eigen netwerk. Dat ga je nodig hebben als ondernemer, 
want er is niet ineens een blik klanten. Je moet relaties opbouwen. Ook 
daarmee begin je op dag één van de opleiding.’
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‘Parttime ondernemen biedt mensen een laag-
drempelige kans om te ondernemen en is daar-
mee echt een aanvulling op ons aanbod vanuit de 
gemeente. Wij zagen dat veel mensen best willen 
ondernemen, maar niet goed weten hoe dat moet. 
Er komt meer bij kijken dan een inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel: je moet kennis hebben 
van financiële regelingen, van administratie. Aan 
de Power Academie van Power by Peers ga je met 
deze vragen aan de slag. In je eigen tempo en op 
basis van een persoonlijke benadering, maar wel  
in groepsverband. Deelnemers wisselen kennis  
en ervaringen met elkaar uit. Dat stimuleert en 
activeert.’

Kitty van Litsenburg, gemeente Utrecht, Werk & inkomen, 
opdrachtgever Parttime ondernemen (Power Academie)
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‘Power by Peers was van meet af aan een heel 
goed idee, daarom hebben wij als stichting ook in 
hen geïnvesteerd. Ze waren volledig toegewijd aan 
hun streven om uit te groeien tot een professionele 
organisatie die deelnemers ondersteunt op hun 
route naar het zelfstandig ondernemerschap, of als 
je het breder trekt: naar zelfredzaamheid. Die orga-
nisatie staat nu op poten. En ze groeien door: in 
ondernemerschap, netwerkrelaties en in de resulta-
ten van de deelnemers. Power by Peers heeft zich 
ontwikkeld van een mooi maar kwetsbaar initiatief 
tot een toekomstbestendige organisatie. Dat wekt 
vertrouwen bij opdrachtgevers en deelnemers. En 
daar gaat het om.’

‘Power by Peers heeft zich ontwikkeld van een mooi maar 
kwetsbaar initiatief tot een toekomstbestendige organisatie. 
Dat wekt vertrouwen bij opdrachtgevers en deelnemers.  
En daar gaat het om.’

Ludo Hellebrekers, voorzitter Adam van Doorninckstichting
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‘Als je deelneemt aan de Power Academie doe je 
alles zelf, maar je staat er nooit alleen voor. Dat 
groepsgewijze werkt echt voor mij. Dit is de eerste 
keer dat ik onderneem en praktische tips & trics 
zijn dan ook zeer welkom. Maar de basis van de 
Power Academie is de vraag wat voor jou als deel-
nemer zinvol werk is. Wat wil je en wat kun je?

Ik heb yoga ontdekt toen ik revalideerde van een 
ongeluk dat mijn hele leven op zijn kop zette en 
waarvan ik de gevolgen elke dag ervaar. Verschil-
lende yoga-studio’s huren mij in als docent. Ik kan 
niet meer functioneren als onderzoeker, maar in dit 
werk ben ik ook van waarde. En ik heb het ook nog 
eens zelf gecreëerd! Misschien wel het belangrijk-
ste wat ik geleerd heb aan de Power Academie is 
dat ik mijzelf nu serieus neem als ondernemer.’

Nanda Spruit, deelnemer Power Academie 2018 – 2019, 
zelfstandig yoga-docent

‘Misschien wel het belangrijkste wat ik heb geleerd is 
dat ik mijzelf nu serieus neem als ondernemer.’
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‘Tijdens de wekelijkse sessies aan de Power Academie 
orden en ontwikkel ik mijn ideeën over het ondernemer-
schap en mijn toekomst. Power by Peers is een organisatie 
met een open mind. Dat helpt mij om me als deelnemer 
open te stellen voor het ontdekken en verder ontwikkelen 
van mijn kwaliteiten. Ik vind dat heel stimulerend.’

John Plomp, deelnemer Power Academie 2019 - 2020



14

Mieke van Dommelen

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
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‘Omdat wij al jaren pionieren met de combinatie van ervarings-
deskundigheid en ondernemerschap hebben we nog een extra 
ervaring: wij weten als geen ander hoe je ondernemer wordt.’
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‘Misschien nog wel belangrijker dan onze resultaten, is de wijze waarop 
wij deze resultaten behalen. Voor alle ondernemers geldt dat zij werken 
vanuit persoonlijke ervaringen. Zelf had ik ook een ervaring die mijn leven 
op zijn kop zette, en die mij dwong – dwingt, moet ik zeggen – om mij af te 
vragen: wat kan ik? Wat wil ik?

Het antwoord op die vragen vind je terug in onze missie: Eigen ervaring, 
eigen pad, eigen bedrijf. Voor mij houdt ervaringsdeskundigheid in dat je 
werk weet te maken van een ervaring die jouw leven ontwrichtte, en dat 
je die ervaring professioneel weet in te zetten voor een ander. Let even op 
dat woordje: ‘professioneel’. Dat zegt wat over de kwaliteit van dienstver-
lening, maar ook over de waarde die jouw werk vertegenwoordigt. Wij zijn 
een erkend leerbedrijf voor de opleiding tot ervaringsdeskundige. Bij Power 
by Peers maak je betaald werk van jouw ervaring.

De ervaringsdeskundige ondernemers van Power by Peers zijn actief 
op alle terreinen in het sociale domein: GGZ, verslaving, armoede, sociaal 
isolement, schulden, laaggeletterdheid, fysieke beperkingen. En omdat 
wij al jaren pionieren met de combinatie van ervaringsdeskundigheid en 
ondernemerschap hebben we nog een extra ervaring: wij weten als geen 
ander hoe je ondernemer wordt.’
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Edwin Peters, lid Raad van Toezicht met 

aandachtsgebied ‘ervaringsdeskundigheid’

‘Bij Power by Peers speelt ervaringsdeskundigheid 
op drie fronten: deelname helpt jou, als ervarings-
deskundig ondernemer, in je herstel. Met jouw  
product – een cursus of training of waar je je ook 
maar aan wijdt – help jij vervolgens weer ande-
ren in hun herstel. Ten derde: de combinatie van 
ervaringsdeskundigheid en ondernemerschap 
maakt Power by Peers uniek. Daarin lopen ze 
echt voorop. Ze bereiden niet alleen de weg voor 
andere ervaringsdeskundigen, maar zijn kwartier-
maker voor de samenleving als geheel.’
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Power by Peers

Werk maken met en van je eigen ervaring

Je loopt je 
eigen pad

Je ervaring 
inzetten voor 
een ander 

Je mag vallen, 
opstaan leren 
en ontwikkelen

Onze waarden

Je eigen bedrijf Met de ondersteuning van:

• Power Academie

• Samen Ondernemen

• Ondernemershuis
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SAMEN ONDERNEMEN
IDEE. CONCEPT. OPDRACHT. 
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JE KOMT IN AANMERKING VOOR  
POWER BY PEERS, ALS JE…

... betaald wilt werken en ondernemen en daarvoor verantwoordelijkheid  
 wilt nemen

... jouw arbeidswaarde wilt vergroten

... je een idee hebt voor een product of dienst (of deze al hebt ontwikkeld) 

... actief aan de slag wilt met vragen als ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’

... proactief bent: je wilt bouwen aan een netwerk dat jou verder kan helpen
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Sunita Chote-Oedit en Hester Noort maken deel uit van 
een team van trainers die de cursus Mental Health First Aid 
verzorgen. Sunita is bovendien teamcoördinator.

MENTAL HEALTH FIRST AID

‘Voor ons rust er geen taboe op problemen 
als gevolg van een depressie, een verslaving 
of schulden. Bij de training MHFA is onze 
ervaringsdeskundigheid echt een kracht.’
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Sunita nam deel aan een congres, toen ze voor het eerst van Mental 
Health First Aid hoorde. MHFA (‘Eerste Hulp bij Psychische Problemen’) 
is een van oorsprong Australische training om psychische klachten 
zoals gevoelens van somberheid, angst of lusteloosheid te herkennen 
en bespreekbaar te maken. Het uitgangspunt van MHFA is simpel: help 
mensen met geestelijke klachten zoals je iemand met een snijwond zou 
helpen. Verleen eerste hulp en vraag de patiënt of het wel goed gaat. 

‘Ik dacht meteen: hier moeten we met Power by Peers instappen,’ zegt 
Sunita. ‘We hebben de schouders eronder gezet en sleepten vervolgens 
licenties in de wacht om cursussen te verzorgen in Utrecht en Flevoland. 
Omdat wij allemaal ervaringsdeskundig zijn voelt de match tussen MHFA 
en Power by Peers heel natuurlijk. Voor ons rust er geen taboe op pro-
blemen als gevolg van een depressie, een verslaving of schulden. Bij de 
training MHFA is onze ervaringsdeskundigheid echt een kracht.’

Zelf worstelde Sunita lange tijd met een depressie. Toen ze haar eigen 
depressie te boven was, werd haar zoon depressief. ‘Iedereen,’ zegt 
Sunita, ‘krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen.’ Hester 
beaamt dit en vult aan: ‘Als tiener was ik ook depressief aangelegd, maar 
daarover werd niet gepraat. Ik was dik in de twintig toen mijn depres-
sie werd herkend en bijna veertig toen ik begreep wat de kern was van 
mijn depressie. Daarom ben ik zo enthousiast over MHFA Youth, wat we 
ook aanbieden. MHFA voor jongeren. Het had zo veel verschil kunnen 
maken als ik eerder had geweten wat me parten speelde. Als iemand dat 
bespreekbaar had gemaakt. Als ik erover had kunnen praten.’

>>
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‘Dat is de kern,’ zegt Sunita: ‘je moet erover praten.’ En om erover te 
praten heb je mensen nodig die weten hoe ze het gesprek moeten aan-
gaan. ‘Het eerste wat ik tegen cursisten zeg is daarom: zet je professionele 
pet maar af. Als je een huurder wilt helpen zijn woning te behouden, moet 
je niet alleen oog hebben voor de huurvoorwaarden, maar ook voor andere 
hulp die de huurder nodig heeft. Dan hebben we het dus niet over het 
contact tussen functionaris en de huurder, maar over contact van mens tot 
mens. Daar draait het om. Je kunt echt het verschil maken voor iemand die 
zich eenzaam voelt en verstrikt is geraakt in zijn problemen.’

‘En het heeft ook betekenis voor mijzelf,’ zegt Hester. ‘Voordat ik deze 
training gaf was ik huiverig om over mijn depressies te vertellen. Dat is 
voorbij. Ik heb doorleefd waarover wij in onze trainingen praten en kan juist 
dankzij mijn persoonlijke ervaringen een bijdrage leveren die er echt toe-
doet. Voor mijzelf én voor onze cursisten.’ 



23

 

Gerard de Valk, relatiemanager Altrecht, partner 
van Power by Peers als mede-licentiehouder van de 
cursus Mental Health First Aid

‘Om hulp te krijgen moet je iets mankeren, zo is de 
situatie in de zorg. Daarom vergoedt bijna geen enkele 
zorgverzekeraar de cursus MHFA, want de aanpak van 
MHFA is preventief: tijdens de cursus leer je om psychische 
problemen bij mensen in je omgeving vroegtijdig te herken-
nen en bespreekbaar te maken. Daarbij is de grote kracht 
van Power by Peers dat zij erg goede contacten hebben 
met bewonersnetwerken in de wijken. Het cement van de 
samenleving! Daarom werk ik graag samen met Power by 
Peers. 

Dankzij de ervaringsdeskundigheid van de ondernemers 
van Power by Peers snijdt het mes bovendien aan twee 
kanten: bij Power by Peers maken ze werk van hun eigen 
leven én hebben ze oog voor hun medemensen. Dat geeft 
een extra dimensie.’

23
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Cybille Latour is initiatiefnemer en conceptontwikkelaar van 
BUUFS, een training voor laagdrempelige gezinsondersteuning 
door vrijwilligers. Cursisten worden onder andere via het 
Buurtteam Utrecht geworven. 

Cybille is vanaf het prille begin betrokken bij Power by Peers. 
Ze vroegen haar al snel om een project te leiden. ‘Dat kan 
ik helemaal niet,’ dacht ze. ‘Maar ze hadden gelijk,’ zegt ze 
terugkijkend: ‘ik kon het wel.’ 

‘Ik was opgenomen geweest, ik zocht naar de bevestiging 
dat ik net zo waardevol ben als ieder ander. Dat ik wat kan 
betekenen. Zij gaven me die bevestiging.’

Onder de hoede van Power by Peers zette Cybille haar 
eigen praktijk als gezinsondersteuner op. In het verleden 
kreeg ze zelf ondersteuning. Vaak voelde ze zich niet op 
haar gemak bij de professionele hulpverleners die bij haar en 
haar kinderen over de vloer kwamen. ‘Ze registreerden van 
alles en ik moest van alles. Ik voelde me niet gehoord. Als dit 
achter de rug is, dacht ik, begin ik zelf een bedrijf en gaan 
we dit helemaal anders doen. Mensen helpen door naast ze 
te staan in plaats van boven ze.’

BUUFS

24
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‘Bij Power by Peers heb ik geleerd om planmatig 
te werk te gaan. Om een idee uit te werken in 
doelstellingen en resultaten.’

‘Helemaal anders’: dat is BUUFS. BUUFS is een training voor laagdrem-
pelige gezinsondersteuning die Cybille bij Power by Peers ontwikkelde. In 
opdracht van de gemeente Utrecht biedt ze de cursus aan in Overvecht. 
‘Meestal komen de cursisten mensen uit de eigen, vertrouwde omgeving 
van de gezinnen, maar dat hoeft niet. Alle cursisten krijgen een training 
waarin we handvatten aanreiken om in te kunnen spelen op opvoedvragen 
en om te dealen met vraagstukken als schulden, scheiding en stalking.’  

Aanvankelijk wilde ze zelf blijven coachen, zegt ze. Cybille als ‘buuf’. Op 
die manier kon ze haar ervaringsdeskundigheid direct in de gezinnen inzet-
ten. Maar toen ze aan de slag ging met haar bedrijfsplan, kwam ze op het 
idee van een training. Daarmee bereik je meer mensen, die meer gezinnen 
kunnen ondersteunen. 

‘In BUUFS komen ervaringsdeskundigheid en ondernemerschap 
samen,’ zegt Cybille. ‘Zonder Power by Peers had ik het denk ik ook wel 
gered, maar met Power by Peers red ik het beter en sneller. Ik heb geleerd 
om planmatig te werk te gaan en om een idee uit te werken in doelstellin-
gen en resultaten. En doordat ik gebruik kan maken van het netwerk van 
Power by Peers, is dat plan inmiddels uitgegroeid tot een opdracht.’
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Aarti Hardoar en Tamara Amrossi, initiatiefnemers Kidsclub. 
Op twee locaties in Overvecht organiseren zij vier ochtenden 
per week de Kidsclub, een ontmoetingsplek voor peuters én 
hun ouders. 

DE KIDSCLUB
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Tamara: ‘We kwamen elkaar tegen bij de peutercursus. Aarti had één kind, 
ik twee.’ 

Aarti: ‘Ik was nieuw in Overvecht, moest hier een leven opbouwen. Toen de 
cursus ophield bleven we elkaar zien.’

Tamara: ‘We speelden samen met onze kinderen. Spraken over van alles. 
Ook over opvoeden. Andere ouders met peuters sloten zich bij ons aan.’

Aarti: ‘De Kidsclub ontstond vanuit uit onze eigen behoefte.’

Tamara: ‘Inmiddels zitten we op twee locaties in Overvecht. Vier ochtenden 
per week draaien we groepen met tien tot twaalf peuters. Als je de ouders 
meetelt kom je op het dubbele.’ 

Aarti: ‘Veel van onze bezoekers hebben een migrantenachtergrond, voor 
hen zijn activiteiten als samen een boekje lezen of een tekening maken 
helemaal niet zo gebruikelijk. Deed mijn moeder ook niet. Maar die dingen 
zijn wel belangrijk voor jouw band met je kind. ’ 

Tamara: ‘Knutselspulletjes kennen ze vaak niet eens. Stiften, lijm, vouwpa-
pier. Daar zorgen wij voor. En ondertussen leer je mensen kennen in een 
vertrouwde omgeving, met Nederlands als voertaal. Nieuwkomers kunnen 
zich optrekken aan de andere ouders.’ 

Aarti: ‘Spelenderwijs opvoeden, wat wij hier doen bij De Kidsclub, voor-
komt achterstanden. Dat is waar wij mensen bewust van willen maken.’

>>
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Tamara: ‘De aanmeldingen komen echt vanuit de hele stad. Dankzij door-
verwijzingen van het consultatiebureau, maar ook veel door mond op 
mond reclame.’

Aarti: ‘We groeiden te hard om door te gaan op vrijwillige basis. Maar hoe 
we ons initiatief konden uitbouwen wisten wij niet. We zijn heel onderne-
mend, maar daarmee heb je nog geen onderneming. Gelukkig kwamen we 
Power by Peers op het spoor.’

Tamara: ‘Zij ondersteunden ons bij het maken van een ondernemingsplan 
en brachten ons in contact met het wijkbureau. Dat contact groeide uit tot 
onze eerste echte opdracht!’  

Aarti: ‘Ondertussen volgden wij een opleiding tot pedagogisch medewer-
ker. Eigenlijk zijn wij gewoon met De Kidsclub meegegroeid.’

Tamara: ‘Om aan de vraag te voldoen willen we andere ouders gaan trai-
nen om groepen te draaien. Daarvoor hebben we ook meer locaties nodig.’

Aarti: ‘Elke wijk zijn eigen Kidsclub: dat is onze ambitie voor de komende 
jaren.’ 

‘Power by Peers ondersteunde ons bij het maken van een  
ondernemingsplan en bracht ons in contact met het wijkbureau.  
Dat contact groeide uit tot onze eerste echte opdracht!’
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MAAK OOK KENNIS MET 
DEZE ONDERNEMERS 

Gouden Gans
‘Iedereen een schuldenvrije toekomst!’ Dat is de ambitie van 

ondernemer Matilda Onvlee. Heb je het niet breed of heb je 

schulden? Als geen ander kan Matilda je leren om op speelse 

en creatieve wijze te sparen en rond te komen met je gezin.
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Snapservice
‘Snapt u het nog?’ Veel post die mensen ontvangen van 

instanties verdwijnt direct na opening in de prullenbak, zag Leo 

Stroeven. De woordkeuze is te moeilijk, de zinnen zijn te lang. 

Leo nam het initiatief om de post te herschrijven en om de 

afzenders vervolgens met ludieke filmpjes feedback te geven. 

En dat wordt gewaardeerd: Gemeente Utrecht verstrekte Leo 

de opdracht om hun post aan bewoners door te lichten.
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Vriendennetwerk
‘De kracht van het geven van aandacht.’ Sohaila Torabi kwam 

als vluchteling naar Nederland. Ze ontdekte hoe moeilijk het 

is om een nieuw leven op te bouwen, maar met veel vallen en 

opstaan is het haar gelukt. In samenwerking met Buurtteam 

Utrecht helpt Sohaila nu andere vrouwen om beetje bij beetje 

grip te krijgen op hun leven in een vreemd land, met een andere 

taal en cultuur. 
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POWER BY PEERS VOOR 
OPDRACHTGEVERS

JE HUURT POWER BY PEERS IN ALS JE:

 » Mensen wilt ondersteunen bij het opstarten van hun onderneming

 » Ervaringsdeskundigheid op een professionele wijze wilt inzetten

 » Het klantperspectief in jouw netwerk wilt vergroten

 » Je bij wilt dragen aan social return in de vorm van betaald werk 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 » Een luis in de pels wilt hebben die jouw beleid in het sociale 
domein onder de loep neemt en verbetering aanbrengt.

32
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NA VIJF JAAR 
POWER BY PEERS: 

 ✓ Werken meer dan 25 ondernemers betaald aan opdrach-
ten met een omzet van € 1.000 tot € 80.000

 ✓ Hebben we meer dan 25 opdrachtgevers bij overheid, 
not-for-profit organisaties en bedrijfsleven 

 ✓ Doorliepen meer dan 80 personen de Power Academie. 
Circa 60 personen startten een eigen bedrijf of vonden 
een betaalde baan in loondienst

 ✓ Biedt Power by Peers als erkend leerbedrijf structureel 
stageplaatsen aan voor ervaringsdeskundigen in opleiding

 ✓ Bestaat Power by Peers onafhankelijk van fondsbijdragen 
op basis van eigen omzet en betaald werk.
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Ondernemershuis Overvecht | Rhonedreef 40 | 3561 VA  Utrecht | info@powerbypeers.nl
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