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Het Blok richt zich op de eenzaamheid, 

onzekerheid, angsten en depressies van de 

individu, de uitsluiting van grote groepen 

mensen binnen de samenleving en de 

handelingsverlegenheid die bedrijven ervaren 

bij het organiseren van arbeidsparticipatie.

HET PROBLEEM 



15.500 inwoners in de Achterhoek 

staan geregistreerd als werkzoekende, 

waarvan 3.480 mensen met een 

arbeidsbeperking en 5.860 mensen met 

een bijstandsuitkering.  Deze mensen 

kunnen niet (meer) mee doen binnen het 

reguliere arbeidsproces. Doordat zij niet 

(meer) mee doen ontstaat uitsluiting met 

als gevolg minder sociale contacten, 

financiële problemen en emotionele pijn die 

ervoor kan zorgen dat je je minderwaardig 

en onzeker gaat voelen. (Regio in Beeld 

Achterhoek 2020)

Bedrijven voelen wel de 

verantwoordelijkheid om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 

te nemen maar creëren nog weinig 

werkplekken. De voornaamste reden die 

zij hiervoor geven zijn: geen geschikte 

functies, geen nieuwe medewerkers 

nodig en te weinig capaciteit voor 

begeleiding en ondersteuning. Bedrijven en 

organisaties zijn onvoldoende toegerust 

om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te laten participeren binnen 

het bedrijf of de organisatie. (SCP 2019)



Het Blok streeft naar een samenleving waarin 

niemand meer wordt uitgesloten. Wij leiden 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

op binnen de horeca en detailhandel met 

als doel de persoonlijke ontwikkeling te 

bevorderen en uitstroom naar betaald werk 

mogelijk te maken. 

ONZE OVERTUIGING 

&
Gewoon

makenVerschil
verschil maken

gewoon



Wij geloven in de kracht 

en bewonderen de 

diversiteit van mensen. 

Door deze diversiteit van mensen 

te omarmen en de persoonlijke 

kwaliteiten verder te ontwikkelen 

binnen het arbeidsproces dragen 

wij bij aan een lokale inclusieve 

arbeidsmarkt waar verschil heel 

gewoon is.

Gewoon verschil maken doen wij 

door binnen twee jaar bestaansrecht 

op te bouwen middels het creëren 

van voldoende omzet en marge, 

het succesvol uit laten stromen 

van mensen richting een baan 

en door binnen de gemeente het 

bewustzijnsproces rondom inclusief 

ondernemen te laten groeien. 



Het Blok biedt leerwerktrajecten aan voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

tussen de 16 en 60 jaar waarvan 60% binnen 

2 jaar uitstroomt naar betaald werk en 40% 

blijvend participeert binnen Het Blok.

DE OPLOSSING



Het Blok zorgt doormiddel van werkervaringstrajecten, opleidingstrajecten en uitstroomtrajecten voor:

• Persoonlijke groei van mensen. Onze medewerkers ervaren meer ritme en structuur in hun dag en week, meer zelfvertrouwen en het gevoel mee 

te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

• Arbeidsparticipatie van (kwetsbare) groepen mensen. Door mensen werkervaring en vak gerelateerde kennis op te laten doen maken wij 

uitstroom naar betaald werk mogelijk.

• Handelingsbereidheid bij bedrijven. Door het aanbieden van coaching on the job en/of jobcoaching ondersteunen wij bedrijven bij de invulling 

van hun Social Return (SROI) verplichting en hun ambitie om arbeidsparticipatie mogelijk te maken.



Het Blok is een lunchroom en conceptstore 

waar alle producten en diensten een 

bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie en 

duurzaamheid.

PRODUCT & DIENST



Biologisch & lokaal
HORECA & CATERING 
PRODUCT & DIENST



Handgemaakt, circulair en fair-trade            
CONCEPTSTORE & DESIGN KRINGLOOP 
PRODUCT & DIENST



De klantreis
LEERWERKTRAJECTEN

1. Kennismaking 

2. 0-meting & doelstellingen

3. Werkervaringstraject / coaching on the job

4. Opleidingstraject

5. Uitstroomtraject / jobcoaching

6. Uitstroom/doorstroom 

PRODUCT & DIENST



We maken gebruik van de verandertheorie 

voor het inzichtelijk maken hoe onze 

activiteiten leiden tot de gewenste 

verandering en bijdragen aan de oplossing 

van het probleem.

ONZE IMPACT



We maken gebruik van de verandertheorie voor het inzichtelijk maken van hoe onze activiteiten leiden tot de gewenste verandering en bijdragen 

aan de oplossing van het probleem. We maken gebruik van de MAEX (Social Handprint) om onze maatschappelijke waarde en onze impact 

resultaten te meten, toetsen en zichtbaar te maken, het ECD om persoonlijke doelstellingen van onze medewerkers te beschrijven, daarop te 

rapporteren en te evalueren en we maken gebruik van een medewerkersonderzoek om de kwantitatieve resultaten over onze dienstverlening 

in kaart te brengen. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd met het team en onze adviesraad (i.o.) en wordt (met inachtneming van de AVG 

wetgeving) gepubliceerd op onze website.

Onze adviesraad (i.o) is samengesteld uit stakeholders (direct en indirect betrokken) met expertise op verschillende gebieden en fungeert als 

klankbord en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De stakeholders, nauw betrokken bij Het Blok, spreken we wekelijks tot maandelijks en 

hebben direct invloed op onze organisatie. De overige stakeholders spreken we gemiddeld één keer per kwartaal tot jaarlijks en hebben minder 

directe invloed op onze organisatie maar zijn wel van grote waarde en fungeren o.a. als ambassadeur. 



DE VERANDERTHEORIE
ONZE IMPACT

ACTIVITEITEN

OUTPUT
12 mensen volgen ieder 
jaar een leerwerktraject

DIRECTE EFFECTEN

INDIRECTE EFFECTEN

IMPACT

► ► ► ►

Vermindering personeels-
tekort bij lokale horeca 
ondernemers 

Besparingen op 
uitkeringen, geestelijke 
gezondheidzorg en WMO 
ondersteuning 

Lokale inclusieve 
arbeidsmarkt

Vergroten van 
eigenwaarde en 
zelfvertrouwen, groei 
en ontwikkeling van 
de individu 

Opleiding & diploma

Beeldvorming en 
bewustwording bij 
bedrijven over kwa-
liteiten en talenten 
van doelgroep

Bedrijven zijn toe-
gerust om ambitie 
m.b.t. participatie 
mogelijk te maken 

Coaching on the job

Jobcoaching

6 mensen volgen een 
werkervaringstraject

4 mensen volgen een 
opleidingstraject

2 mensen stromen 
uit naar een  
betaalde baan



SOCIAL HANDPRINT MAEX
ONZE IMPACT

SDG 8 
Passend en eerlijk werk - Leer-/ 

werktrajecten – Arbeidsparticipatie 

- Inclusieve arbeidsmarkt - 

Verkleinen afstand tot arbeidsmarkt 

- Betekenisvolle/ lokale economie - 

Sociaal ondernemerschap

Dit initiatief draagt bij aan:

• Mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst hebben

• Dagbesteding met het oog op (re)

ïntegratie op de arbeidsmarkt

• Trainingen in werkgerelateerde 

vaardigheden

TRAININGEN IN WERK- 
GERELATEERDE VAARDIGHEDEN
Werkgerelateerde vaardigheden zijn 

voor iedereen van groot belang. Het 

Blok geeft trainingen in bepaalde 

vaardigheden om zo productiviteit en de 

waarde van mensen op de arbeidsmarkt 

te vergroten.
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Indicatie impactwaarde

230.000
De impactwaarde is het totale 

bedrag wat belanghebbenden 

tezamen besparen of in reguliere 

economie bereid zouden zijn 

te betalen voor de diensten en 

effecten, uitgedrukt in euro’s.



Aantal personen x 
gemiddeld aantal uren arbeid
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Aantal personen x gemiddeld 
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Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk aan het werk door hun 

persoonlijke omstandigheden of een arbeidsbeperking. Het Blok biedt een aantal mensen 

vanuit de doelgroep een dienstverband zodat ze als volwaardige deelnemers aan de 

maatschappij kunnen functioneren. 

MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT 
IN DIENST HEBBEN



Mensen die een lange tijd niet hebben gewerkt of mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kunnen niet altijd gelijk doorstromen naar betaald werk. Voor veel van deze 

mensen is tussenstap nodig waarbij ze een ritme opbouwen en vaardigheden opdoen. 

Deze mensen kunnen terecht bij Het Blok waar we dagbesteding aanbieden gericht op 

re-integratie.

DAGBESTEDING MET HET OOG OP (RE)ÏNTEGRATIE 
OP DE ARBEIDSMARKT

Aantal personen x gemiddeld 
aantal uren arbeid per jaar
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2020 2021

Aantal personen x 
gemiddeld aantal uren

9.984



MEDEWERKERSONDERZOEK  onder 12 werknemers

ONZE IMPACT

Waarom werk ik bij Het Blok?

Ik heb nu meer ritme en structuur in mijn week
Ik heb nu meer het gevoel dat ik er toe doe

Mijn zelfvertrouwen is gegroeid
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STAKEHOLDERS
ONZE IMPACT

Het Blok

IJsselstek
zorgorganisatie

Tactus
zorgorganisatie

GGNet
zorgorganisatie

Stadskamer
zorgorganisatie

Zorg, onderwijs- en uitkeringsinstanties

UWV
uitkeringsinstantie

SDOA
uitkeringsinstantie

Het Graafschap 
College

onderwijsinstelling

SBB
onderwijsinstelling

Het Bariet
onderwijsinstelling



STAKEHOLDERS
ONZE IMPACT

Het Blok Buurtmarkt
lokaal initiatief

Open Coffee
lokaal initiatief

Babycafé
lokaal initiatief

Taalcafé
lokaal initiatief

Lokale initiatieven



STAKEHOLDERS
ONZE IMPACT

Het Blok

Move2Social

AJF
Ignite Award

SOTM

Spectrum

Leefbaarheids-
alliantie

LEADER

DOEN

Social 
Enterprise

Code Sociale 
Ondernemingen

SDG
impactmakers

Fondsen, subsidie, coaching & netwerk



STAKEHOLDERS
ONZE IMPACT

Het Blok

Gemeente 
Oost Gelre

Gemeente 
Doetinchem

Gemeente 
Winterswijk

Feestfabriek

RS Vormgeving 

VVV

Ondernemers-
vereniging

Reclassering Westerveld

Gierkink

Organisaties & bedrijven



De ontwikkelingen in de branche; eerlijk, 

gezond en duurzaam, groeit. Gasten gaan 

voor puur! Er is meer aandacht voor kwaliteit, 

versheid en de herkomst van producten en 

ook het proces van bereiding speelt een 

rol; van de selectie van producten tot het 

restafval. Hoge kwaliteit, lokaal en zonder 

een schuldgevoel.

ONZE MARKT
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Bedrijfsfeesten

Catering

B2B
Afnemers: 

Bedrijven en organisaties 

in de Achterhoek met 

een duurzaamheids-

agenda, *SROI 

verplichting of MVO

Le
erw

erkt
ra

ject

Werkervaringstraject

Uitstroom
traject

Opleidingstraject

MAAT-
SCHAPPELIJKE
DOELGROEP

Afnemers: Zorg, onderwijs- en 

uitkeringsinstanties +

gemeenten. In de Achterhoek 

werkzaam met kwetsbare 

doelgroepen 

*Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een 

investering. Bedrijven kunnen voor zich zelf SROI eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. 

Ook kunnen bedrijven, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding, een SROI verplichting opgelegd krijgen. Dit houdt in dat een bepaald 

percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



TRACKRECORDS

Reviews

9,8 op Social Deal (126 reviews)

4,7 sterren op Google (55 reviews)

5 sterren op Facebook (20 reviews)

Online statistieken

2.000 volgers op Facebook

900 volgers op Instagram

100 websitebezoekers per dag

(Beste Elementor website v/d maand)

w w w. h e t b l o k l i c h t e n v o o r d e . n l



Omzet

Juli t/m augustus 2019:  €  14.000

Juli t/m augustus 2020: € 22.000

Juli t/m augustus 2021:  € 36.000

Leerwerktrajecten

Instroom: 19 mensen

Uitstroom: 9 mensen  

Orders

40 klanten per dag

2 cateringopdrachten per week

2.000 kerstpakketten per jaar

TRACKRECORDS



Lichtenvoorde kent een verscheidenheid 

aan horeca gelegenheden. Veel horeca- 

gelegenheden zitten in hetzelfde 

prijssegment wat maakt dat we 

concurrerend zijn aan elkaar. Daarnaast 

hebben zij hun bestaansrecht al bewezen 

en ruime ervaring in de branche.

CONCURRENTIE



1. Persoonlijke benadering (veel klantcontact en beleving)

2. Bewust en gezond genieten (biologisch, lokaal en zelfgemaakt)

3. Eerlijk zullen we alles delen (korting voor je glimlach, koffie sociaal, 

kletstafel, SamenEten, PayWhatYouWant)

4. Het sociale en duurzame karakter (leerwerktrajecten doelgroep)

5. Blurring (winkel, VVV, horeca, openbaar toilet, flexwerkplek)

6. Toegankelijkheid (automatische deuren, brede gangen, invalidetoilet, 

baby verschoontafel, rolstoel-uitleen, kinderhoek)

MENSEN KIEZEN VOOR HET BLOK OM: Concullega’s 



Horeca

Zorg / re-integratie

Conceptstore

Catering

Overige

Huidige situatie

70% Horeca

10% Zorg / re-integratie

10% Conceptstore

9% Overige

1% Catering

Ideale situatie

40% Horeca

30% Zorg / re-integratie

12% Conceptstore

12% Catering

6% Overige

ONS VERDIENMODEL



Kanalen
• Facebook 

• Instagram

• Website

• Social Deal

• Mond-op-mond reclame

• Weekkranten

• TikTok

Een klant komt 
gemiddeld 1x per week 
terug voor de horeca & 
conceptstore

Gemiddelde besteding 

per klant: € 15,00

Kanalen
• Website

• LinkedIn

• Netwerkbijeenkomsten

• Folder/flyer 

• Mond-op-mond reclame

• Facebook

• Instagram

Een klant komt 
gemiddeld 1x per 
maand terug 
Voor horeca en catering

Gemiddelde besteding 

per klant: € 150,00

Kanalen
• Mond-op-mond reclame

• Website

• LinkedIn

• Folder/flyer

• Stagemarkten  

Een klant komt 
gemiddeld 4x per 
week terug 
voor zijn/haar 
leerwerktraject 

Gemiddelde inkomsten 

per klant: € 200,00

Flexwerkers
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Met passie voor het vergroten van 

maatschappelijke impact (Marloes) en de 

droom voor een eigen sociale onderneming 

(Cindy) zijn we samen gaan bouwen aan de 

wens om het arbeidsaanbod voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt uit te breiden.

ONS TEAM



Anita
Vrijwilliger Design Kringloop

Gepensioneerd Leerkracht 

basisonderwijs

Ulrike
Kok & leermeester 

Marijke
Horeca & zorgmedewerker

Gepensioneerd persoonlijk begeleider 

gehandicaptenzorg

Sander
Gastheer/ bediening

Re-integratie 

Kanchana
Kok

Cindy
Bestuurder & zorgmedewerker

(Financiële) administratie en jobcoach

Jan
Aandeelhouder / Business angel
Zorgonderneming jeugdzorg / WMO

Annelijne
Keukenheld
Dagbesteding

Marloes
Bestuurder & zorgmedewerker

Innovatie en communicatie



ORGANOGRAM

Zorgmedewerkers

BestuurdersAdviesraad

Het Blok Horeca B.V.
Aandeelhouder A, B en C

Leerwerktraject

Horeca medewerkers Stagiaires & vrijwilligers



Mijn naam is Will van der Zanden (61 jaar) en ik kom 

oorspronkelijk uit Brabant. Eind jaren tachtig ben 

ik in de Achterhoek verzeild geraakt vanwege mijn 

eerste baan als gymleerkracht in het speciaal (basis)

onderwijs, de Ludgerus- en Hamalandschool in 

Lichtenvoorde. De doelgroep heeft me de rest van 

mijn leven niet meer losgelaten. 

Ik ben een groot voorstander van het weghalen van de schotten 

tussen de onderwijstypes en de schotten die we ervaren op 

allerlei gebieden in de maatschappij. Mensen/ kinderen zijn 

niet te vangen onder één noemer, onder één stempel. Je bent 

meer dan dat en iedereen is op zijn eigen manier ‘waardevol’ 

en heeft zijn talent. Momenteel ben ik samen met een hele club 

enthousiaste collega’s in Het Gele Park in Lichtenvoorde bezig 

die visie werkelijkheid te maken door (speciaal)basisonderwijs, 

kinderopvang en zorg samen te brengen. Mijn kennis, ervaring 

en netwerk hoop ik in te zetten voor de adviesraad van Het Blok. 

De activiteiten en visie van Het Blok passen helemaal bij mij! 

“Verschil gewoon maken, gewoon verschil maken” vind ik een 

ijzersterke slogan.

WILL VAN DER ZANDEN

ADVIESRAAD



Graag stel ik me aan jullie voor als (nieuw) lid van de 

adviesraad van het Blok! Mijn naam is Myrthe Sikkink, 34 jaar 

en woonachtig in Winterswijk-Huppel. Ik draag een warm hart 

toe aan maatschappelijke initiatieven. Ik ben groot voorstander 

van sociaal ondernemen en als je het aan mij vraagt hoort dit 

standaard te zijn. Vanuit eigen ervaring, ik ben jarenlang zelf 

werkzaam geweest als sociaal ondernemer, hoop ik voor het Blok 

een volwaardig sparringspartner te zijn. 

Mijn naam is Benno Voorhuis 66 jaar. Getrouwd met Monika, en 

we hebben 3 kinderen. Wonend in Zieuwent. Momenteel met 

pensioen, voorheen sinds 1981 ondernemer in Lichtenvoorde. 

Tevens voorzitter van de ondernemersvereniging. Mijn expertise 

ligt misschien wel het meest op de commerciële kant. Daarnaast 

denk ik ook kwaliteiten te hebben in het organiseren, en open 

te staan voor nieuwe ideeën, hoop ik. Waarom heb ik op de 

vraag om zitting te nemen in de adviesraad voor het Blok ja 

gezegd? Ik vind het een zeer waardevol en opmerkelijk initiatief 

voor Lichtenvoorde. Dit hoop ik met mijn kennis te kunnen 

ondersteunen daar waar mogelijk is.

MYRTHE S IKKINK

BENNO VOORHUIS

ADVIESRAAD



ONZE PLANNING & FOCUS

Sales / Markt € 342,200

2022

€ 373.800

2023

 € 394.400

2024

Team
 4,5 FTE

Waarvan 0,5 FTE doelgroep in 

loondienst

 5 FTE

Waarvan 1 FTE doelgroep in 

loondienst

 5,5 FTE

Waarvan 1,5 FTE doelgroep in 

loondienst

Product / Dienst

•  Doorontwikkeling Catering

• Abonnementen voor bedrijven 

met SROI verplichting 

• Organiseren van interne en 

• Externe jobcoaching (UWV)

• Ontwikkeling Moestuin
• Doorontwikkeling  

horeca / diner

Resultaten

•  12 mensen met een  

leerwerktraject

• 2 mensen stromen uit naar 

een baan

•  16 mensen met een  

leerwerktraject

• 4 mensen stromen uit naar 

een baan

•  20 mensen met een  

leerwerktraject

• 6 mensen stromen uit naar 

een baan



F INANCIËLE RESULTATEN

Bruto marge 
resultaat

€ 273.600

2022

€ 299.600

2023

 € 318.450

2024

Kosten  € 297.200 € 297.200 € 297.200

Netto resultaat  € -23.600  € 2.400  € 21.250



F INANCIEEL BELEID

Loonbeleid
Loonbeleid Horeca is mensenwerk. Goede afspraken 

over een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

zijn belangrijk voor een toekomstbestendige 

branche. Onze medewerkers worden verloond 

conform CAO horeca. In de horeca-CAO zijn 

de arbeidsvoorwaarden en regelingen voor 

horecamedewerkers vastgelegd. De bestuurders 

worden verloond via een ZP (zelfstandig 

professional) overeenkomst. De arbeidsvoorwaarden 

en regelingen voor de bestuurders zijn vastgelegd in 

een overeenkomst van opdracht. Het Blok houdt zich 

aan de WNT en de factor tussen de

laagste en hoogste arbeidsvoorwaarden is 8. 

(weekend en vakantiekrachten van 16 jaar zijn 

meegenomen in deze berekening).

Winstdeling & ontbinding 
In de statuten is een dividendbeperking 

opgenomen van 50% (maximaal 50% 

wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 

en 50% wordt toegevoegd aan de 

maatschappelijke reserve van de 

onderneming). In geval van ontbinding 

van de onderneming wordt minimaal 

50% besteed aan een vergelijkbaar 

maatschappelijk doel. 

€



WERKKAPITAAL & INVESTERINGSBEHOEFTE

€ 17.000

2022

€ 35.000

2023

 € 40.000

2024

Doorontwikkeling catering Ontwikkeling moestuin
Doorontwikkeling horeca,

waaronder diner / daghap

• Elektrische bezorgauto

• Grond klaar maken

• Planten en zaden

• Gereedschap

• Hovenier (0,4 FTE)

• Verbouw keuken

• Nieuwe keuken- 

apparatuur

• Kok (0,5 FTE)

2024 wordt hovenier  

betaald uit zorg- /  

re-integratiegelden

2025 wordt kok betaald uit 

omzet verkoop diner

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2022 2023 2024

Werkkapitaal



Met een financiële bijdrage, kennis en/of 

kunde kunt u onze start-up laten groeien 

waardoor we samen een bijdrage leveren aan 

persoonlijke ontwikkeling, arbeidsparticipatie 

en een samenleving waarin niemand meer 

wordt uitgesloten.

SAMEN VERSCHIL 
GEWOON MAKEN

Wij zoeken bedrijven die wij kunnen ondersteunen bij de invulling van hun 

Social Return (SROI) verplichting en hun ambitie om arbeidsparticipatie 

mogelijk te maken.
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