
                    (Klik op een afbeelding voor het verhaal)
Banken zetten zich samen in voor een cultuur van inclusie en diversiteit. Onderdeel hiervan is 
de inzet van Power Certificaten waarmee arbeidsmogelijkheden worden gecreëerd voor mensen 
met een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt. Het project is in volle gang en nu al zijn 
40 arbeidsplekken gerealiseerd door deze afspraak tussen vakbonden en banken.  

Successen: 
Ieder succes wordt gedeeld met de certificaathouder en via de website van Everyday Heroes, 
social media en andere kanalen. Achter alle succesverhalen schuilt een mooi levensverhaal, hier-
onder lichten we er twee uit.

Mohamed liet zich ondanks een aantal tegenslagen niet uit het veld slaan en  
is nu aan de slag als assistent dakdekker. Een VCA-certificaat was noodzakelijk  
om een contract te krijgen, dit is mogelijk gemaakt door KBC Bank.

Bart was bij De Koekfabriek altijd al kind aan huis en bleek als vrijwilliger  
multi-inzetbaar. Zo ontstond het idee om Bart een baan als koekbezorger aan 
te bieden. De extra begeleiding die daarvoor nodig is, wordt betaald uit het 
certificaat van Demir Halk Bank. Hij doet dat met zoveel verve dat zelfs de krant 
Metro schrijft over de bijzondere carrière van Bart.

Over Everyday Heroes:
Werk is een belangrijk onderdeel in het leven van de meeste mensen en een essentieel element 
van een samenleving. Niet kunnen (of willen) werken, werkloosheid, is zowel levensbepalend 
als een kerngetal voor het succes van een economie. Everyday Heroes (www.everydayheroes.
com) werkt binnen deze context: iedereen die wil en kan werken, aan een baan helpen door de 
concrete obstakels die kandidaten tegenkomen op weg naar werk weg te nemen. Denk aan het 
financieren van een opleiding, coaching of iets tastbaars als een fiets of aangepaste schoenen.
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