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Re-integratie, de kunst van terugkeren. 

Een professioneel re-integratie traject begint met een goede diagnose, waarbij de talenten en 
mogelijkheden van de kandidaat in kaart worden gebracht. Op basis van de uitkomst van de
diagnose moet een traject op maat worden ingevuld, dat zal moeten leiden naar een plaats op 
de private of publieke arbeidsmarkt. Het invullen van het traject op basis van de individuele 
mogelijkheden van het individu is voor het realiseren van een succesvolle terugkeer essentieel. 
Daarbij is de begeleiding van een coach, die inspireert en motiveert, noodzakelijk.

Vaak heeft de kandidaat een maatje nodig om mee te spiegelen en om tegen aan te leunen.
De problematiek van de kandidaat is vaak divers en complex, neem dan ook de tijd voor het
traject.Gemakkelijk scoren is niet het uitgangspunt, maar een duurzame realisatie is het doel.
Re-integratie mag dan ook geld kosten, waarbij ook de werkgever mag worden beloond.
Immers zonder werkgever geen succesvolle re-integratie.

Het matchen is niet het eindstadium van het traject, het invullen van 
nazorg moet voorkomen dat er een terugval is van de kandidaat naar een uitkeringssituatie
(spreek hiervoor een traject af en reserveer hiervoor tijd en middelen).

En ten slotte wees realistisch over het beoogde resultaat,het succes is ook afhankelijk
van de maatschappelijke en economische omgeving en deze laatste factoren zijn niet altijd
door een re-integratietraject te beïnvloeden. 

Pastiel als onderdeel van het sociaal ontwikkelingsbedrijf Empatec is al sinds decennia 
gespecialiseerd in het realiseren van re-integratietrajecten van uitkeringsgerechtigden
naar de arbeidsmarkt.Pastiel vult haar werkzaamheden op een non profit basis in en 
is hierin zeer succesvol.Het gemiddelde plaatsingspercentage is 70 procent,ervaring,
deskundigheid en het leveren van maatwerk is de mix die iedere werkdag bij ons
tot een succesvolle invulling van ons werk leidt.Pastiel geeft op een innoverende wijze
invulling aan haar opdrachten, we nodigen u hierbij uit om met ons kennis te maken
en gezamenlijk invulling te geven aan de opdracht van re-integratie.
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ONZE BOUWSTENEN
VOOR EEN SUCCESVOLLE PATRICIPATE EN RE-INTEGRATIE

De re-integratieketen van ons Werkleerbedrijf
Werkintakefase voor de inwoner of Diagnosefase voor de inwoner
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Primaire stakeholders
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PASTIEL | GEMEENTE SUDWEST FRYSLAN : FEITEN EN CIJFERS

PLAATSINGS
PERCENTAGE 47% 

Onderverdeling
afgesloten trajecten

 Plaatsingen 47 %
 Beëindigingen 52 %

Súdwest-Fryslân
Instroom
Plaatsingen
Beëindigingen

realisatie 2022
26
9

10
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WURKJOUWER | GEMEENTE SUDWEST FRYSLAN : FEITEN EN CIJFERS
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UITSTROOM
PERCENTAGE 14% 
Onderverdeling
uitstroom redenen

 Reguliere baan 20 %
 Zorgtraject 60 %
 Opleiding / school 20 %

Súdwest-Fryslân
Instroom
Uitstroom
Caseload

realisatie 2022
 8
5

30
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PASTIEL | DE FRYSKE MARREN : FEITEN EN CIJFERS

PLAATSINGS
PERCENTAGE 70% 

Onderverdeling
afgesloten trajecten

 Plaatsingen 70 %
 Beëindigingen 29 %

De Fryske Marren

Instroom
Plaatsingen
Beëindigingen

realisatie 2022
58
24
10
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WURKJOUWER | DE FRYSKE MARREN : FEITEN EN CIJFERS
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UITSTROOM
PERCENTAGE 15% 
Onderverdeling
uitstroom redenen

 Traject Pastiel 21 %
 Zorgtraject 52 %
 Vrijwilligerswerk 16 %
 Einde uitkering 11 %

De Fryske Marren

Instroom
Uitstroom
Caseload

realisatie 2022
 12
19

112
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PASTIEL | GEMEENTE WAADHOEKE : FEITEN EN CIJFERS

PLAATSINGS
PERCENTAGE 37% 

Onderverdeling
afgesloten trajecten

 Plaatsingen 37 %
 Beëindigingen 62 %

Waadhoeke
Instroom
Plaatsingen
Beëindigingen

realisatie 2022
18
11
18
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PASTIEL | GEMEENTE HARLINGEN : FEITEN EN CIJFERS
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PLAATSINGS
PERCENTAGE 78% 

Onderverdeling
afgesloten trajecten

 Plaatsingen 78 %
 Beëindigingen 21 %

Harlingen
Instroom
Plaatsingen
Beëindigingen

realisatie 2022
19
11
3
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Mensen een stap verder helpen in Nederland
Mohamed Haj-Ali (38 jaar) is ondersteuner statushouders bij Pastiel in Joure.
Hij is gevlucht vanuit Syrië en kan zich als geen ander verplaatsen in hun situatie.
Samen met gemeente De Fryske Marren is Pastiel Joure eind vorig jaar gestart 
met een project om statushouders, die al enige tijd uit beeld geraakt zijn,
naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

2022

‘‘Het allerleukste aan mijn baan
is als een kandidaat werk heeft gevonden en daar blij mee is. 

Daar word ik ook blij van!’’

11

Taal leren
Mohamed is geboren en getogen in een klein dorp in het noorden van Syrië. Hij groeit op in een 
hecht gezin en gaat geneeskunde studeren. Hij wil arts worden. Na vier jaar moet hij deze 
opleiding door omstandigheden staken en gaat hij aan de slag in het familiebedrijf. Als de 
oorlog uitbreekt vlucht hij met zijn vrouw en kinderen en komt terecht in Nederland. Mohamed: ‘Toen
ik hier aan kwam wist ik niets, wat kunnen wij hier doen? Krijgen wij hier werk en 
onderdak?’ Eenmaal in Nederland begint hij meteen met lezen. ‘Ik las erg veel kinderboeken. Ik had
een doel: snel de Nederlandse taal leren!’ 

Inburgering
Hij haalt binnen vier maanden zijn inburgeringsdiploma en gaat naar de gemeente. Hij wordt naar re-
integratiebedrijf Pastiel verwezen en krijgt een jobcoach. Zij helpt hem op weg en hij werkt een
paar maanden bij een verpakkingsbedrijf. Vervolgens kan hij op vrijwillige basis aan de slag 
bij een re-integratie bedrijf als bemiddelaar voor mensen met een migratieachtergrond die in 
Nederland wonen en Arabisch spreken. Na enkele maanden krijgt hij een arbeidscontract. Eind 
2021 belt zijn jobcoach. Pastiel heeft een traject voor statushouders die al enige tijd thuis zitten. 
Het doel is om deze mensen snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse 
samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Mohamed grijpt deze kans aan. Hij is vertaler
bij coachgesprekken en geeft trainingen aan de doelgroep. Daarnaast is hij een
belangrijke schakel bij een plaatsing van een werkzoekende op de werkvloer. Mohamed is in staat om 
een brug te slaan tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur van het land van herkomst. 

Rolmodel
Naast ondersteuning met de Arabische taal maakt Pastiel ook gebruik van een (taal)ondersteuner die 
Tigrinya spreekt. Dit in samenwerking met gemeente De Fryske Marren. Voor de organisaties
van Pastiel en werkleerbedrijf Empatec is Mohamed door zijn achtergrond van
enorme meerwaarde. Hij is een rolmodel voor anderen. Mohamed: ‘Het allerleukste aan mijn baan is
als een kandidaat werk heeft gevonden en daar blij mee is. Daar word ik ook blij van! Ik ben
heel trots op mijn werk omdat mensen vertrouwen in mij hebben. Ze willen altijd weten hoe 
ik in relatief korte tijd ben gekomen waar ik nu ben. Door te delen hoe ik dat heb gedaan kan ik 
mensen heel goed motiveren, want het is mij ook gelukt!’ 

Mohamed geeft aan dat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk heel goed kan helpen om de taal te leren en
de Nederlandse maatschappij te leren kennen. 
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