Indirecte Effecten

Missie: Kwetsbare mensen kunnen op eigen niveau meedoen aan de samenleving en benutten volledig potentieel
Doel 2020: 100 medewerkers hebben een werkplek bij Rederij Kees

E42. Mdw ervaren meer welbevinden

E47. Minder maatschappelijke kosten voor gemeenten

Rederij Kees inspireert anderen om
duurzaam en sociaal/inclusief te werken

E43. Mdw zijn algemeen zelfredzamer

E40. Mdw vertonen meer positief gedrag (komen minder in aanraking met middelengebruik of politie en
justitie)

E41. Mdw ontwikkelen zich ook op andere leefterreinen (wonen, financieen, gezondheid, relaties) en kunnen volwaardiger
leven

E39. Mdw ontwikkelen naar volledig potentieel

E44. Mdw maken minder
gebruik van individueleen maatschappelijke
begeleiding (m.n. beschut
werk & dienstverband)

E45. Mdw hebben
minder intensieve
ondersteuning nodig
door
vroegsignalering

E46. Mdw maken
minder gebruik van
maatschappelijke
voorzieingen

Klanten hebben meer waardering
voor deze doelgroep

Rederij Kees heeft
voorbeeldfunctie voor andere
organisaties

Mdw 100% loondienst
E37. Mdw stromen (langdurig)
door naar betaalde arbeid bij
een Regulier bedrijf
E33. Mdw hebben
een beter CV

E38. Mdw R.K. zijn
financieel zelfredzamer

E34. Mdw hebben
meer werkervaring

E35. Mdw hebben een
vast (volledig) inkomen
Klanten hebben positieve ervaring
met mdw

Vermindering van vervuiling van de
stad/belasting van milieu

Klanten hebben contact met mdw

Logistieke diensten R.K. hebben
geen/minder CO2 uitstoot

Mdw kunnen doorgroeien
naar 100% loondienstverband
Mdw met dienstverband

Mdw hebben
gevoel ongelijk
behandeld te
worden: geeft
frustratie

Contextfactoren: situaties die van
invloed zijn op de veranderingen
die mdw doormaken bij R.K.;

Effecten

bv financiële situatie, woonsituatie,
middelengebruik en sociale
netwerk

E25. Mdw krijgen
"beschutte"
behandeling

E31. Mdw zijn
trots

E32. Mdw
beheren eigen

E28. Mdw hebben
een beter
toekomstperspectief

E29. Mdw
leren beter
met geld om

E26. Mdw ontwikkelen
zich tot logistiek

Attributie: organisaties waar mdw
R.K. een werkplek hadden gehad
als R.K. er niet was geweest.

Mdw gaan achteruit in
inkomen door
schuldafbetaling; werkt

E30. Mdw ervaren gevoel
van rechtvaardigheid vanuit
beloning

E27. Mdw ontvangen loon

E24. Mdw groeien door naar
werkplek in dienstverband

Mdw zonder dienstverband
E23. Mdw hebben een positieve werkervaring en zijn gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen binnen Rederij Kees; bloeien op
E20. Mdw hebben een groter sociaal netwerk
waar zij op terug kunnen vallen bij een probleem
E17. Mdw zijn beter in staat om te gaan met
vereisten van werkplek

E11. Mdw verbeteren hun
leefstijl (slapen, eten,
drinken)

E18. Mdw hebben meer het gevoel nuttig te
zijn; ervaren meer zingeving

E12. Mdw leren beter
omgaan met
werkdruk

E13. Mdw hebben betere sociale vaardigheden

E7. Mdw leren sociale vaardigheden:
Mdw leren regels over sociale omgang met elkaar
Mdw leren beter om te gaan met feedback/ kritiek
Mdw hebben meer begrip voor elkaars situatie

E6. Mdw krijgen
"beschermde" behandeling
E1. Mdw hebben meer
structuur en een weekritme;

E21. Mdw R.K. hebben meer zelfvertrouwen en zelfwaardering

E2. Mdw kunnen op eigen
tempo en niveau werken

E19. Mdw krijgen meer sociale
waardering

E14. Mdw bouwen
vertrouwensband op met

E8. Mdw krijgen meer
positieve feedback vanuit
begeleiders en klanten

E3. Mdw hebben interactie met verschillende doelgroepen: andere mdw, begeleiders,
klanten

E22. Mdw kunnen zelfstandiger

E15. Mdw ervaren meer
meesterschap en eigenaarschap

E9. Mdw hebben meer/ betere arbeidsvaardigheden
E4. Mdw leren arbeidsvaardigheden:
Mdw leren wat een gezonde leefstijl is
Mdw leren omgaan met regels en zich hieraan te houden
Mdw leren dat fouten maken mag
Mdw leren beter plannen
Mdw ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel
Mdw leren zelfstandiger te werken

E16. Mdw hebben meer/betere
logistieke vakvaardigheden
E10. Mdw behalen een
vakdiploma (rijbewijs,
heftruck)
E5. Mdw leren (logistieke
(vak)vaardigheden door meer
werkervaring

Negatief effect: Verkeerde
plaatsing van mdw kan leiden tot
meer vermoeidheid, meer gebruik
van maatschappelijke
voorzieningen, en minder

Aanname: R.K. kijkt regelmatig of
mdw nog op zijn plek zit in het
traject, of er
ontwikkelmogelijkheden zijn.
Aanname: R.K. plaatst mdw in het
juiste traject, passend bij
behoeften, niveau en
ontwikkelingsmogelijkheden

Output

"Kwetsbare" mensen beginnen bij R.K. in een (tijdelijke) werkplek zonder dienstverband
Planeet

Klanten Rederij Kees
Output: # mdw zonder dienstverband; # mdw met dienstverband; # begeleiders; # uren begeleiding per week per traject; # mdw doorgestroomd naar ander traject/regulier werk; # werkplekken; # samenwerkingspartners; # opleidingsmogelijkheden; # typen werkactiviteiten;
achtergond v/d mdwers (gender, leeftijd, woonadres, problematiek; opleidingsniveau)

Activiteiten

Rederij Kees (R.K.)
R.K. biedt "kwetsbare" mensen (met een lichamelijke, psychische, mentale of andersoortige beperking) een werkplek met of zonder dienstverband.
Door het bieden van persoonlijke begeleiding (maatwerk), flexibele omgang met de medewerkers, eerlijke communicatie, werken aan een vertrouwensband, en medewerkers te betrekken bij de organisatie en de klanten.
R.K. biedt mdw de mogelijkheid om een vakopleiding of cursus te volgen (bv rijbewijs). In samenwerking met De Regenboog Groep krijgen mdw persoonlijke begeleiding, afhankelijk van de behoeften.

Binnen scope van het onderzoek

Buiten scope van het onderzoek

Rederij Kees zet duurzaam transport
in, namelijk:

Rederij Kees levert logistieke diensten
aan klanten door "kwetsbare" mensen;

Elektrische schuiten;
Elektrische vrachtwagens;
Bestelbusjes op biogas

Rederij Kees probeert daarbij zoveel
mogelijk samen te werken met andere
sociale ondernemingen

Buiten scope van het onderzoek

