
 

Wijkleerbedrijf Daalhof boekt maatschappelijk rendement van 

270.362 euro 

Meer jongeren die met een diploma en uitzicht op een baan mee kunnen doen in de 

maatschappij, meer mensen die langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, minder 

druk op de mantelzorger én minder eenzaamheid in de wijk. Dat is het mooie resultaat 

dat Leerwerkbedrijf Daalhof in het schooljaar 2020-2021 haalde. Het maatschappelijk 

rendement van dit resultaat bedraagt ruim 270.000 euro. 

Wijkleerbedrijf Daalhof laat het mes aan twee kanten snijden. Het geeft kwetsbare jongeren de 

kans om werkervaring op te doen en een opleiding te volgen én de deelnemers leveren 

informele – niet geïndiceerde – zorg in de wijk. “De deelnemers zijn kwetsbare jongeren met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de groep heeft nooit een middelbare 

schooldiploma gehaald. Ons doel is om deze jongeren werkervaring op te laten doen en hen 

uiteindelijk met een mbo 2-diploma Dienstverlening of Helpende Zorg en Welzijn op zak uit te 

laten stromen naar betaald werk”, vertelt Jim Roijen, teammanager bij LEVANTOgroep, één 

van de partners in het Wijkleerbedrijf. 

Zorg die mensen anders niet zouden krijgen 

Tijdens hun studie verlenen de studenten zorg aan wijkbewoners. Jim: “Dit is informele zorg. 

Dat betekent dat zij zorg geven die mensen anders niet via bijvoorbeeld de thuiszorg zouden 

krijgen, omdat ze er geen indicatie voor hebben. Je moet dan denken aan het doen van kleine 

huishoudelijke klusjes, samen boodschappen doen, een spelletje doen of een praatje maken. 

Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bovendien wordt de 

mantelzorger ontlast én voelen de mensen die deze zorg krijgen zich minder eenzaam.” 

Mooie studieresultaten 

In het schooljaar 2020-2021 heeft Wijkleerbedrijf Daalhof 22 jongeren begeleid. 17 van hen 

hadden geen middelbare schooldiploma, 5 deelnemers kwamen uit het praktijkonderwijs of het 

voortgezet speciaal onderwijs. 10 deelnemers hebben inmiddels hun diploma gehaald. Vier 

studenten halen dit binnenkort. Zij hebben verlenging nodig omdat hun stages vanwege 

corona niet door konden gaan. Van de 10 geslaagden zijn er 9 doorgestroomd naar een 

vervolgopleiding en heeft er één werk. 

Winst voor de maatschappij 

“Om inzichtelijk te maken wat het maatschappelijk rendement van het Wijkleerbedrijf is, is met 

behulp van een methode van Calibris Advies een berekening gemaakt. Daaruit blijkt dat 

Wijkleerbedrijf Daalhof in het schooljaar 2020-2021 een maatschappelijk rendement opleverde 

van € 270.362,- euro. Hiervan is € 167.570,- maatschappelijk rendement voor de wijk.”, vertelt 

Jim. “Het maatschappelijk rendement wat betreft de deelnemers blijft groeien. Zij hebben 

jarenlang profijt van hun diploma of baan.” 
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