
 
 
 

Power by Peers: eigen ervaring – eigen pad – eigen bedrijf 
 

beleid & organisatie 
 
 
Why 
In Nederland zijn vele werkzoekenden, op momenteel zeker een miljoen. Een deel van hen 
heeft belemmeringen of een arbeidshandicap. Niet altijd is een loondienstverband de 
oplossing. Hoe zou het zijn als mensen hun eigen werk creëren? Power by Peers biedt die 
veilige omgeving en onderneemt samen met jou. 
 
How 
Power by Peers is een sociale onderneming met diensten gericht op arbeidsparticipatie en 
maatschappelijke participatie opdat deelnemers en ondernemers hun eigen regie nemen en 
zo zelfstandig als mogelijk deelnemen aan de samenleving. 
Power by Peers heeft opdrachtgevers in zowel het sociale domein als in het bedrijfsleven. 
Power by Peers werkt op basis van gegunde subsidies en op opdracht, gewonnen 
aanbesteding of als onderaannemer van zorg- en welzijnsorganisaties. 
 
What 
“Werk is de beste medicijn” 

Power by Peers biedt opdrachtgevers creatieve en maatwerkoplossingen voor sociale 
vraagstukken gericht op werk middels ondernemerschap, meedoen, armoede en schulden, 
mentale gezondheid en sociale contacten. 

 
 

  



De sociale ondernemeing bestaat uit twee organisatieonderdelen: 
 
Power academie 
Power by Peers biedt jou, als je je eigen betaalde werk wilt organiseren als ondernemer, 
methodische, ondersteunende en toegesneden op de persoon en zijn/haar ervaring, ambitie 
en competenties ontwikkeltrajecten. Power by Peers faciliteert en ondersteunt jouw 
ontwikkeling en laat je ook gericht onderzoeken wat je wilt en wat je kan inclusief jouw 
(levens)ervaring, in je ondernemerschap gericht op duurzame (financiële) onafhankelijkheid.  
 
We werken hierin op contractbasis met gemeenten en UWV. Daarnaast is er een fonds wat 
ons ondersteunt. 
 
Samen ondernemen 
De mensen die tot de doelgroep behoren met een idee voor een eigen project, onderneming 
of andere vormen van ondernemerschap kunnen bij Power by Peers terecht om hun 
onderneming duurzaam te realiseren. De Power by Peersmethode waarbij we samen 
ondernemen, biedt commerciële, maatschappelijk relevante diensten aan, die we 
ontwikkelen en uitvoeren met professionele ervaringsdeskundigen. Op die manier 
ontwikkelen zij zich als ervaringsdeskundige en als ondernemer.  
 
Via opdrachten vanuit gemeenten en sociale partners voeren we onze werkzaamheden uit. 
Bovendien worden we ingehuurd als onderaannemer voor de uitvoering van bepaalde 
opdrachten. 
 
Werken bij Power by Peers 
Je kunt bij Power by Peers aan de slag als vrijwilliger, ondernemer en als leerling of student. 
Power by Peers is erkend als stagebedrijf door Calibris. Alle medewerkers werken als ZZP-er 
op contractbasis. 
Als betaalde opdracht kun je in combinatie met je ervaringsdeskundigheid werken als coach, 
trainer, persoonlijk begeleider, groepsbegeleider, activiteitenbegeleider, 
communicatiemedewerker en algemeen ondersteuner. 
 
Toezicht 
Power by Peers is een stichting en heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vier leden. De 
voorzitter is de heer Jan Belt. De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. 
 
Directie 
De directiefunctie heeft de Raad van Toezicht belegd bij mevrouw Mieke van Dommelen.  
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