Eigen ervaring
Eigen pad
Eigen bedrijf

Power by Peers
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en woensdagmiddag in Het Ondernemershuis (Utrecht Overvecht).
Aan het begin van de gang, in een zaal rechts, is het kantoor van
Power by Peers. Aan de wanden hangen volgeschreven flipovers
met dromen en ambities voor het komende jaar. Aan de lange tafel
zitten vier betrokkenen van het eerste uur: ondernemers Patrick Landzaat
en Cybille Latour, en initiatiefnemers Mieke van Dommelen en Mariska
Minnen. Op de agenda staat de vraag: wat maakt Power by Peers anders
en noodzakelijk?
‘O, maar dat kan ik je wel vertellen,’ bijt Patrick het spits af. Patrick is een
kleine twee jaar ondernemer bij Power by Peers. Hij verzorgt trainingen en
biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen en organisaties. ‘Daarbij put
ik uit mijn eigen rugzak en mijn eigen levensverhaal,’ licht hij toe. ‘Ik heb
dezelfde achtergrond als de mensen die ik ondersteun. Patricks verhaal is
een verhaal van eenzaamheid en uitsluiting, maar ook van wederopstanding: hij is ‘uit de uitkering’ en staat op eigen benen. ‘Na vijfentwintig jaar
hulpverlening. Dat is toch eigenlijk niet te geloven?’
De drijvende krachten achter Power by Peers zijn Mieke van Dommelen
en Mariska Minnen. Eerder zetten zij samen projecten met ervaringscoaches op, landelijk (!) het eerste initiatief om ervaringsdeskundigen te trainen
om lotgenoten (opnieuw) te activeren. ‘Met Power by Peers richten we ons
op mensen die willen ondernemen,’ zegt Mariska. ‘Mensen als Patrick en

Cybille, die hun eigen opdrachten genereren. Activiteiten vanuit de mensen
zelf. Voor kwetsbare mensen, door ervaringsdeskundigen.’
‘We gaan een stap verder dan, bijvoorbeeld, re- integratieprojecten,’ vult
Mieke aan. ‘En die stap is logisch en noodzakelijk. De keuze is: kijken we
naar werkgevers om een oplossing te vinden voor mensen die op afstand
staan van de arbeidsmarkt, of nemen we het heft in eigen hand? Wij doen
dat laatste. Wij bouwen hier onze eigen, sociale onderneming. Power by
Peers gaat niet over meedoen naar vermogen, maar over ondernemen naar
vermogen. Je komt bij ons niet in loondienst, maar je gaat wel duurzaam
aan de slag.’
Ondernemer Cybille Latour: ‘Toen ik ziek was, werd van alles voor mij
en mijn gezin bepaald door anderen. Ik voelde me een speelbal. Als dit
achter de rug is, besloot ik toen, begin ik zelf een bedrijf en dan gaan we
dit helemaal anders doen. Mensen helpen door naast ze te staan in plaats
van boven ze. Power by Peers heeft me daarbij enorm geholpen. Met hun
kennis en ervaring, het leggen van de juiste contacten, en met coaching!’
Vanuit haar eigen ervaring is Cybille nu zelf coach voor mensen met allerhande hulpvragen. ‘Power by Peers helpt je op weg om zelf succesvol te
zijn. En als je op weg bent, is het een safe haven.’ ‘Klopt,’ zegt Patrick, ‘als
ik in mijn eentje was geweest, was ik al lang gestopt. Sterker, ik was er niet
eens aan begonnen.’
‘Het is ook geen makkelijk proces, hè?’ zegt Mariska. ‘Cybille was in no
time uitkeringsonafhankelijk, vooral doordat ze zelf de regie pakt. Patrick is
dat nu ook. Maar we maken ook mee dat mensen hier binnenkomen met
de mentaliteit ‘ik heb een arbeidsbeperking, dus jij moet iets voor me rege-

len’. Dat gaat niet werken. Je moet actief met jezelf aan de slag en pro-actief aan een netwerk willen bouwen. Iedereen draait in gelijke mate en naar
eigen kunnen bij. Daar spreken we je op aan. Power by Peers is practice
what you preach.
Mieke: ‘Wij experimenteren bewust. We zoeken, ontwikkelen, passen
aan. Er gaan dingen mis en er vallen mensen af, dat is onderdeel van het
leerproces. En bedenk wel: we hebben het hier over een systeemverandering! Het systeem moet in herstel, niet de mensen. Het gaat stapje voor
stapje, maar we laten zien dat het kan.’

“Het systeem moet in
herstel, niet de mensen”
Mieke, initiatiefnemer

WE CREËREN EEN NIEUWE ARBEIDSMARKT

“Power by Peers verbreedt competenties en
gedragsmogelijkheden. Mensen hebben meer
regie op zichzelf en zijn meer zelfredzaam.”
- Mariska, initiatiefnemer
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ajaar 2014 presenteerden Mieke van Dommelen en Mariska
Minnen hun idee voor Power by Peers – meer dan een idee
was het toen nog niet – aan de gemeente Utrecht.
Martin Bluijs, beleidsambtenaar Meedoen naar Vermogen
bij de Gemeente Utrecht: ‘Ik dacht meteen: dit is óf een heel goed idee óf
helemaal niks. Het was pionierswerk. We wilden het een kans geven’.
Power by Peers groeide uit tot een volwaardig initiatief, met de
Gemeente Utrecht als belangrijkste opdrachtgever. Samen met voorzitter
Ludo Hellebrekers van de Adam van Doorninck Stichting blikt Bluijs terug
op de beginjaren van Power by Peers, en vooruit naar de toekomst.
‘Inmiddels hebben ze positie,’ vervolgt Bluijs. ‘En in het Kansfonds en
Ludo’s stichting hebben ze aanvullende financiering gevonden. Voor ons
als gemeente is dat een sterke prikkel om ons commitment voort te zetten.
Power by Peers wordt steeds beter zichtbaar.’
‘Tja, dat is wel waar,’ zegt Ludo Hellebrekers, ‘maar ik ben het niet helemaal eens met je. Power by Peers loopt veel beter dan ze zichtbaar maken.
Inhoudelijk zijn Mieke en Mariska steengoed, qua marketing niet. Power by
Peers draait voor zo’n 80 procent op mensen die anders nooit een kans
zouden krijgen, hè? En dat in een zogenaamde kansenmaatschappij!’
‘Bij Power by Peers krijg je die kans,’ zegt Martin. ‘En zonder oordeel

vooraf. Power by Peers is echt superinclusief.’
Ludo: ‘En niet met een veredelde dagbesteding, maar door uit te gaan
van ieders eigen kracht.
‘Ja, dat is de kern,’ zegt Martin. ‘Ze gaan uit van empowerment, niet van
beperkingen. Met je eigen drive je eigen brood verdienen.’
‘Ze zijn zo gedreven, vasthoudend,’ vult Ludo aan, ‘daar heb ik grote
bewondering voor. Dat is wat deze pilot een succes maakt – want zo zie
ik het: als een pilot. En daarom is het ook kwetsbaar. Nu het is zaak om
verder te professionaliseren, Power by Peers elders uit te rollen.’
Martin: ‘Ik zou blij zijn als Power by Peers verder groeit. Maar bedenk
wel: het is zulk exact maatwerk, met zulke kwetsbare mensen. Zij zeggen:
we halen onze ambitie niet…’
Ludo: ‘Natúúrlijk halen ze hun ambitie niet. Dat is die gedrevenheid waar
ik het over heb.’

“Power by Peers is een succes
dat omarmd moet worden.”
‘Dat ook,’ zegt Martin. ‘Maar bovendien: als zij per jaar met drie, vier
mensen groeien, is dat voor hen heel veel. Over tien jaar heb je dan veertig
mensen. Daar zou ik al heel blij mee zijn.’
Ludo: ‘Hoe dan ook: wordt zichtbaar! Sla op de trom! Dan komt het geld
vanzelf. Power by Peers is een succes dat omarmd moet worden.’

Power by Peers werkt
vanuit de volgende waarden.
»» Je zet je ervaring in voor een ander
»» Je loopt je eigen pad
»» Je mag vallen en opstaan; experimenteren en ontwikkelen

JE KOMT IN
AANMERKING
VOOR
POWER BY PEERS,
ALS JE…

…

wilt werken en ondernemen en daarvoor verantwoordelijkheid
wilt nemen

…

een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart

…

je een idee voor een product of dienst hebt, of deze al hebt
ontwikkeld, en dit in wil zetten voor het vergroten van maatschappelijk welzijn, participatie en gezondheid

…

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

…

pro-actief bent: je wilt bouwen aan een netwerk dat jou verder
kan helpen

JE KUNT BIJ
POWER BY PEERS
AAN DE SLAG…

1

Na een gesprek met aandacht voor jouw ervaringskennis en –
kunde, talent of idee voor een product en je wil tot ontwikkelen.

2

Vervolgens neem je deel aan de training “oriëntatie op ondernemerschap”, waarin de nadruk ligt op jouw ondernemersvaardigheden en jouw ondernemingskansen.

3

Aansluitend draai je een ochtend in de week mee om aan jouw
ondernemingsplan te werken.

4

In deze periode werk je minimaal een dagdeel per week samen
met andere ondernemers in het Ondernemershuis en ben je
stoelhouder van het Ondernemerhuis.

5

Je werkt toe naar een vorm van ondernemerschap: ondernemen naast je uitkering, ondernemen vanuit de Bijstand of vanuit
de WW of volledig zelfstandig ondernemerschap.

6

Na het doorlopen van deze stappen kun jij op jouw beurt ook
weer startende ondernemers begeleiden en ondersteunen.

7

We zijn een erkend Leerbedrijf voor MBO en werken ook met
HBO-ers en WO-ers.
Het draait om jouw ontwikkeling in je eigen tempo.
Er is geen dwang of deadline, wel ‘liefdevolle confrontatie’!

JE HUURT
POWER BY PEERS
IN ALS JE…

“Via Power by Peers
ga je als ervaringsdeskundige
betaald aan het werk”

1

Ervaringsdeskundigheid op een professionele en betaalde
wijze wilt inzetten in jouw organisatie

2

Het klantperspectief in jouw werk wilt vergroten

3

Gebruik wilt maken van de krachten en talenten die in de
wijken voor je klaarliggen

4

Klanten hebt die zich willen ontwikkelen richting zelfstandig
ondernemerschap

5

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

WAT POWER BY PEERS
HEEFT BEREIKT IS …
In 2015 begonnen met de overtuiging dat
het anders moet, zijn we nu een bedrijf dat
het anders doet. Power by Peers is een
volwaardige speler op de markt in het Sociale
Domein. Voor deze sociale onderneming zijn
ondernemers met ervaringsdeskundigheid
betaald aan het werk.

»» Startsubsidie van de Gemeente Utrecht in 2015 ter waarde van € 40.000
»» Binding van fondsen zoals Adam van Doorninck Stichting en het Kansfonds
voor ondersteuning met financiële bijdrage variërend van € 20.000 tot
€ 80.000 per jaar
»» Vanaf 2015 een variatie aan opdrachten in het Sociale Domein en voor
Werk & Inkomen met een economische waarde van € 1.500 tot € 60.000
»» 9 klanten/opdrachtengevers sinds de oprichting in 2015, variërend van
gemeenten, zorg, jeugdzorg, sociaal ondernemers en welzijn
»» Finalist bij het Rabobank Stimuleringsfonds XL 2016 en een bijdrage van
€ 10.000 uit het Rabobank Stimuleringsfonds

✓✓ 27 mensen getraind in (oriëntatie op) ondernemerschap, ondernemersvaardigheden en het opzetten van eigen onderneming
✓✓ 9 mensen met ervaringsdeskundigheid die zijn uitgestroomd naar betaald
werk als zelfstandig ondernemer
✓✓ 11 mensen met ervaringskennis die, na training, op vrijwillige basis een
bijdrage leveren met hun eigen dienst in de wijken van Utrecht
✓✓ Gemiddeld 150 kwetsbare bewoners per jaar ondersteund in Utrecht en
omgeving in het verhogen van zelfredzaamheid en welbevinden door de inzet
van diensten van ervaringsdeskundigen
Power by Peers is een opiniemaker op de arbeidsmarkt voor de professionele
en betaalde inzet van mensen met talenten en ervaringsdeskundigheid.

Sunita Chote,
ondernemer ‘PeerSCOaching’

Sunita Chote nam deel aan de Indian Beauty Queen-missverkiezing.
Categorie ‘getrouwde vrouwen’. Een grapje, en toch ook niet. Het
was ook een overwinning op haarzelf en op de depressies waaraan
ze tot ver in haar volwassen leven leed. En ook gewoon een goede
netwerkmogelijkheid voor haar trainingen ‘Depressie op de werkvloer’
en ‘Van klacht naar kracht’. Want haar ambitie is duidelijk: Ze wil
haar eigen brood verdienen. Van uitkering naar inkomsten. Volledig
meedraaien als ondernemer.

Ze heeft een lange weg afgelegd, vergezeld door een ‘duistere reisgenoot’ – zo noemt ze haar depressie, stammend uit haar vroege jeugd. Het
voorval werd doodgezwegen, Hindoestanen praten niet graag over emoties
– en al helemaal niet over seksueel misbruik door een familielid. Ze trouwde
jong, stichtte een gezin, alles ging goed, zo leek het. Toen ze 27 jaar was,
deed ze een suïcidepoging. Twintig jaar geleden alweer. Ze ging in therapie,
volgde cursussen en uiteindelijk een opleiding tot coach. En dan die eerste
keer dat ze een collega aansprak op zijn seksisme – een triomf was het,
een keerpunt.
Alweer een paar jaar biedt ze sessies ‘praten over emoties en gevoelens’,
eerst aan Hindoestanen, vervolgens aan andere migrantengroepen ‘zonder
praatcultuur’. Een toevallige ontmoeting met ondernemer Cybille gaf haar
de moed om te proberen van haar passie haar werk te maken. ‘Van Power
by Peers heb ik geleerd wat ik waard ben. Om mezelf in waarde uit te drukken. En ik heb nu een ingang in het sociale domein. Daar moet ik zijn.’

Patrick Landzaat,
ondernemer ‘Sociaal Powerteam’

‘Je lijkt op je moeder,’ zeiden ze thuis vaak tegen Patrick. En ook:
‘mama is gek.’ Wat zei dat over hem? Ja, hij was een moederskindje,
maar was hij dan óók gek? Was zíj eigenlijk wel gek? Hij kon het haar
niet vragen, ze pleegde zelfmoord toen hij elf was. Dat Patrick zijn
verhaal nu durft te vertellen, noemt hij ‘een enorme overwinning’. Hij
staat zichzelf toe er te zijn. ‘Eindelijk!’

Sinds een kleine twee jaar draait hij mee met Power by Peers. Onder de
naam ‘Sociaal Powerteam’ ontwikkelde hij een training gericht op empowerment van kwetsbare mensen. Mensen die net als hijzelf ‘een volle
rugtas’ hebben. ‘Als ik één iemand met mijn verhaal kan helpen, ben ik al
tevreden.’ Zo kan hij van ‘iets negatiefs iets positiefs’ maken.
Patrick staat inmiddels helemaal op eigen benen, onafhankelijk van
uitkering of hulpverlening. Power by Peers coacht hem, maar dat is anders.
‘Mijn coach is mens, geen hulpverlener.’ Los daarvan: hij is niet langer bang
om fouten te maken, kan omgaan met tegenslag. Vorig jaar overleden zijn
Engelse bulldogs, zijn huisgenoten, ‘dierenvriendjes’ zoals hij ze noemt. Dat
verlies kon hij nu zelf opvangen. Sinds Power by Peers heeft hij “de power
om zijn dromen achterna te gaan en waar te maken.”

Cybille Latour, ondernemer
‘2 To Care Wijsz-Coaching’

Na cliëntervaring opgedaan te hebben in de GGZ, vond Cybille dat
het anders kon. “Door frustratie ben ik gaan lezen en nadenken:
hoe kan het anders? Dat wat ik nu doe komt puur uit wat ik
heb meegemaakt. Een SPW-opleiding had ik al eerder, in 1996,
afgemaakt.” Nu coacht en begeleidt Cybille volwassenen, kinderen
en gezinnen vanuit haar eigen bedrijf.

Cybille is vanaf het begin betrokken bij Power by Peers. Voor haar geldt
dat, ondanks de kwetsbare doelgroep, iemand niet in een hoekje hoeft te
gaan zitten met een stempel dat je zogenaamd niks zou kunnen, maar dat
je jezelf kunt zijn met al je kwetsbaarheden. Vanuit kwetsbaarheid kun je
een ander helpen. “Belangrijk vind ik het om ervaringen te delen. Wat heb
je mee gemaakt? Je bent net zo waardevol en kunt net zoveel betekenen
als ieder ander. Je kunt een volwaardig leven leiden.”
Haar droom is om een plek te creëren, een huis of een gebouw, waar
iedereen samen komt, waar je er mag zijn met al je kwetsbaarheden.
“Iedereen is er zichzelf en kan op die plek bij elkaar komen. Mensen
zouden er ook kunnen wonen en iets kunnen doen en betekenen voor
elkaar.” Een plek waar stabiliteit, een vertrouwensband en laagdrempeligheid is. “Dit zijn woorden die op mijn lijf zijn geschreven!”, aldus Cybille.
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