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Eerst een paar feiten

• Afkomstig uit Divosa Benchmark Werk en 
Inkomen

• Benutten voor onderbouwing facilitering 
sociale coöperaties 



Bijstandskenmerken
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Bestandskenmerken leren ons

• Dat grote groep mensen op reguliere wijze 
niet activeert of uitstroomt

• Gemiddelde leeftijd en verblijfsduur in 
bijstand loopt op

• Dat alternatieve initiatieven nodig zijn

• Dat bijna de helft van de 
bijstandsgerechtigden geen participatie 
voorziening krijgt



Dilemma’s



Financiële incentives

• Art 31 lid 2 onder f,j,k,n en r.

• Geen combi van j en k

• Art 45 lid 2 in samenhang met 18 lid 1

• Door incentives te koppelen aan mate van 
deelname en inzet ontstaat maatwerk en is er 
geen vraagstuk over rechtsongelijkheid



Turquoise, een coöperatief bewonersbedrijf



Parkwijk: een wijk met een opgave!

• 3.600 inwoners

• 55 % heeft een laag 

inkomen

• 46 % allochtonen

• 2 x zo veel 

bijstandsuitkeringen

• armoede van 

generatie op generatie

• veiligheid en overlast 

jongeren



Dit beeld blijkt ook uit de wijkmonitor



Een groep bewoners kookte al langere tijd 

vanuit de Zuidparker



Zij wilden meer dan dat zij tot op heden gedaan 

hadden!



Dat kan bij 

coöperatief bewonersbedrijf Turquoise



Hoe doen we dat?

1. Turquoise is een bestaand concept dat is doorontwikkeld samen met 

de deelnemers van DOCK.

2. Turquoise verandert het perspectief van de deelnemers door de 

sociale omgeving te veranderen.

3. Turquoise heeft opleidingsprogramma op de werkvloer gecombineerd 

met een stimuleringsmodel.

4. Turquoise heeft afspraken met de gemeente Haarlem gemaakt in de 

vorm van een pilot.

5. Turquoise is een duurzame oplossing door de inbreng van 

ondernemerschap.



1. Turquoise is een bestaand concept

dat is doorontwikkeld…



samen met de deelnemers van DOCK





2. Turquoise verandert het perspectief van de 

deelnemers…

door ook hun sociale omgeving te veranderen



Deelnemers gaan samen aan de slag in een 

coöperatie…

en bouwen een nieuw netwerk op



We bieden moeders (en vaders) een plek

…en hun kinderen



3. Wij bieden een opleidingsprogramma op de 

werkvloer



…gecombineerd met een stimuleringsmodel

Niveau Contract Uren Beloning

Aspirant-lid Aspirant-

lidmaatschapscontract

Minimaal 8 uur per 

week

Onkostenvergoeding 

Lid brons Lidmaatschapscontract Meer dan 16 uur per 

week

Onkostenvergoeding

Stimuleringspremie brons

Spaarpot

Lid zilver Lidmaatschapscontract Meer dan 20 uur per 

week

Onkostenvergoeding (

Stimuleringspremie zilver

Spaarpot

Lid goud Lidmaatschapscontract Meer dan 20 uur per 

week

Onkostenvergoeding

Stimuleringspremie goud

Spaarpot

Lid diamant Lidmaatschapscontract Minimaal 8 uur per 

week

Bedrag per uur

Lid dienstverband Arbeidscontract Conform CAO



4. Turquoise heeft afspraken met de gemeente 

Haarlem

in de vorm van een pilot 



5. Turquoise is een duurzame oplossing

…door inbreng van ondernemerschap




