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In drie maanden klaargestoomd worden voor een carrière 
in de horeca is niet voor iedereen weggelegd. Onder leiding 
van meesterkoks Robert Kranenborg en Mounir Toub laat 
een groep kandidaten zien dat het kan. Kandidaten die nog 
wat extra ondersteuning nodig hadden, bereikten met Power 
Certificaten hun doel! 
 
Banken bewijzen dat je met de CAO niet alleen intern 
zaken goed regelt, maar ook extern impact kan hebben. 
In samenwerking met de bonden zijn tientallen banen 
gerealiseerd.

Meer projecten van 2018? Bekijk de projectpagina’s op onze website.

DAT WERK BELANGRIJK IS
VOOR MENSEN, IS GEEN GEHEIM.

Als je, om welke reden dan ook, niet mee kunt doen, heeft dat niet 
alleen financiële gevolgen, maar verlies je vooral aansluiting bij de 
maatschappij, ontbreekt het aan zingeving, aan inspiratie. Het feit dat 
Everyday Heroes dit jaar zelfs als huwelijkscadeau ingezet werd, bewijst 
maar dat werk meer is dan alleen een dagbesteding. 

We kijken met trots naar iedere baan die in samenwerking met 
honderden kandidaten, certificaathouders, jobcoaches en instanties 
mogelijk wordt. Banen die stuk voor stuk meer betekenen dan cijfers, 
quota en wetgeving. Het zijn persoonlijke verhalen, verhalen met impact. 
Levensbepalende verhalen!

Verhalen waar we ons ook volgend jaar weer keihard voor inzetten.

Sabine de Jong, initiatiefnemer Everyday Heroes

“HET VERSCHIL KUNNEN MAKEN 
TUSSEN WEL EN NIET WERKEN.”

Sabine

H E T  J A A R  VA N  S A M E N W E R K E N

Successen boek je samen. Het is één van de peilers van Everyday Heroes en is in 2018 
meer dan bewezen. Een greep uit de projecten: 

Met behulp van certificaten 
zetten ex-gedetineerden de 
stap naar de arbeidsmarkt 
en blijft 85% duurzaam aan 
het werk. Daar waar uitval 
gemiddeld 40% is bij deze 

doelgroep heeft de steun uit certificaten 
positieve impact op het duurzame karakter 
van werk.

Topvrouwen van Nederland 
zetten zich in om banen 
voor vrouwen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
mogelijk te maken. Op  
voorspraak van Marry de 

Gaay Fortman en Topvrouwen.nl nemen 
topvrouwen certificaten af. De certificaten 
worden ingezet om vrouwen, die door 
omstandigheden minder kansen gehad 
hebben, aan het werk te helpen.

H E T  J A A R  VA N  I M PAC T  E N 
Z I C H T B A A R H E I D

4000 unieke websitebezoekers per maand

    245% groei op social media 

 143% groei van zoekmachine verkeer 

H U L P  M A A K T  V E R S C H I L

€223.772 uitgegeven aan: rijbewijzen, opleidingen,  
              begeleiding, fietsen, coaching,       
      reiskosten, werkkleding.



 

IEDER 
SUCCES KENT 
EEN MOOI 
VERHAAL

Voor Brian was 2018 
het jaar dat hij, met 
een  Power Certificaat 
van Xerox, aan de slag 
kon bij Restaurant 
Boshuis in Arnhem. In 
zijn laatste schooljaar 
liet hij tijdens een 
stage zien onmisbaar 
te zijn en kreeg hij een 
contract aangeboden. 

De woon-werkafstand 
is prima af te leggen 
met de fiets, maar 
fietsen had hij nooit 
geleerd. Het alternatief 
was de bus, maar 
erg duur en daarmee 
niet houdbaar op de 
lange termijn. Met 
het financieren van 
een busabonnement, 
kon Brian aan de 
slag en had hij een 
veilige basis om in de 
tussentijd fietslessen 
te volgen.
 
Met succes: een klein 
jaar verder gaat Brian 
op zijn omafiets naar 
zijn werk.

          80% meer spontane contentdeling

Landelijke billboard campagne in samenwerking met de Lucille Werner Foundation en de 
VriendenLoterij om de beeldvorming omtrent de inclusieve arbeidsmarkt te verbeteren. Tijdens 
de campagne is gewerkt met tegenstellingen om aandacht te krijgen voor mensen met een 
arbeidsbeperking.

Overigens, alle afbeeldingen 
in het jaarverslag hebben 
een eigen verhaal. Klik er op 
en je leest er meer over.

https://www.everydayheroes.com/nieuws-berichten/billboard
https://www.everydayheroes.com/onze-projecten
https://www.everydayheroes.com/projecten/cao-banken
https://www.everydayheroes.com/projecten/een-nieuwe-carriere
https://www.everydayheroes.com/projecten/topvrouwen
https://www.everydayheroes.com/projecten/robertkranenborgacademie
https://www.everydayheroes.com/onze-projecten
https://www.everydayheroes.com/plaatsingen/horecakanjerbrian


www.everydayheroes.com

Nog niet uitgelezen, bekijk dan:

W H I T E PA P E RF I N A N C I E E LW W W L I N K E D I N FAC E B O O K I N S TA G R A M T W I T T E R

Zes superhelden zorgden voor reuring op de Zuidas. Ze lieten zien dat het wel heel makkelijk is 
om iemand te helpen. Dat is wat nodig is om juist om te gaan met de Participatiewet. Ruim 3600 
mensen kregen de boodschap letterlijk en figuurlijk in de hand gedrukt. 

De uitingen bleven niet onopgemerkt. We bereikten landelijke nieuwswaarde: van regionale 
kranten (De Gooi-en Eemlander en Emmer Courant) tot online uitgevers (De Ondernemer en 
Adformatie) en van radio (BNR) tot vakbladen (Sprank).

Bij impact maken hoort kennis vergaren en kennis delen. Met de whitepaper geven we een 
overview van wat er nodig is voor een inclusieve samenleving waarbij mensen elkaar helpen.

W E  B E DA N K E N . . .

...iedereen die in 2018 bijdrage heeft geleverd aan de inclusieve samenleving. In het 
bijzonder alle certificaathouders die met hun bijdrage werk mogelijk maken, partners 
zonder wie de eerdergenoemde projecten nooit mogelijk geweest waren, fondsen die dit 
met financiële middelen ondersteunen, jobcoaches die telkens weer de mogelijkheden 
zien, werkgevers die mensen een kans bieden, kandidaten die het beste uit zichzelf halen 
en natuurlijk alle ambassadeurs, Raad van Advies, het bestuur, het team van Everyday 
Heroes en alle anderen die zich hard maken voor werk!

HELDEN, BEDANKT!

http://www.everydayheroes.com
https://www.everydayheroes.com/s/Whitepaper_Durf_en_Daadkracht-Digital.pdf
https://www.everydayheroes.com/de-stichting
http://www.everydayheroes.com
https://www.linkedin.com/company/everday-heroes/
https://www.facebook.com/helpeenheld
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https://twitter.com/help_een_held
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