
De ontwikkeling van de mens staat centraal bij MareGroep en SPW (Servicepunt Werk), met 

name voor hen bij wie het niet vanzelf gaat. De medewerkers van de MareGroep en het SPW  

helpen klanten bij hun zoektocht naar geschikt werk, bijvoorbeeld voor statushouders. 

‘Onze drijfveer is de ontwikkeling 
van kwetsbare doelgroepen’

MareGroep en Servicepunt Werk leggen 
de focus op een duurzaam perspectief

Rinco Knoop, directeur MareGroep en SPW.



‘WaaRoM  
GebRuiKt 

jouW  
colleGa 

een WaRMe 
lunch?’

De medewerkers begeleiden statushouders die 
zijn gevlucht en hun leven hier opbouwen, 
werken en integreren. Deze statushouders 
hebben meestal traumatische gebeurtenissen 
meegemaakt in hun geboorteland. Dit 
verklaart soms waarom iemand in eerste 
instantie niet op korte termijn aan de slag kan 
komen. Maar ook culturele aspecten verklaren 
waarom het niet altijd even makkelijk is om 
te integreren in de Nederlandse samenleving. 
Rinco Knoop, directeur MareGroep en het 
SPW: ‘De MareGroep en het SPW bundelen 
hun expertises om deze mensen vooruit te 
helpen met vakgerichte opleidingen, taallessen 
of culturele trainingen en een extra groot 
werkgeversnetwerk.’

Rabia Alibux, interimmanager bij het SPW 
vult aan: ‘Door eerst een gevoel van veiligheid 
te creëren en de culturele aspecten te bespreken 

helpen wij statushouders hun gevoel van 
eigenwaarde terug te geven. Zo’n nauwe 
samenwerking tussen de MareGroep en het 
SPW maakt de kans op een juiste match tussen 
de kandidaten en werkgevers groter.’ 

Rinco Knoop: ‘Het Servicepunt Werk is 
gespecialiseerd in het bemiddelen van klanten 
naar regulier werk, de MareGroep zorgt voor 
de doorontwikkeling van deze mensen. De 
instroom van kandidaten komt binnen via de 
gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek, de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en 
Katwijk.’ 

leeRzaaM
Rabia Alibux, interimmanager bij het SPW: 
‘Wij kennen onze klanten en ondernemers in de 
regio. En ons werk stopt niet na een geslaagde 
plaatsing. Door kennis en inzicht te geven aan 
de werkgever is het realiseren van duurzame 
plaatsingen mogelijk. Daarom bieden wij 
samen ook culturele trainingen aan om elkaar 
beter te begrijpen en samen te werken. Dit is 
belangrijk voor de veiligheid op het werk. Wij 
behandelen tijdens deze training onderwerpen 
als handelingsverlegenheid, acceptatie van de 
doelgroep en geven inzichten waarom iemand 
zo handelt. Maar ook concrete vragen bespreken 
wij tijdens deze training. Zoals: Waarom 
gebruikt jouw collega een warme lunch?’

‘Met meer begrip is werken met andere culturen 
voor iedereen interessanter en dat maakt het 

Mohamad Faid hamed

V.l.n.r. Marja Kunz (consulent re-integratie SPW),
caroline hulsebosch (consulent re-integratie SPW) en
Mohamad Faid hamed (magazijnmedewerker home Society b.V.)



werk bij het SPW leerzamer’, aldus Ingrid Kuijt 
accountmanager van het SPW. ‘Samen met onze 
samenwerkingspartners en de bedrijven uit de 
regio verbeteren we de dienstverlening en de 
mogelijkheden voor de kwetsbare groepen in de 
samenleving!’

nauWe SaMenWeRKinG SeRVicePunt WeRK 
en MaReGRoeP
SPW werkt samen met de MareGroep aan 
een duurzaam perspectief op het gebied van 
werk voor alle type klanten, of dat nu haalbare 
stappen op weg naar werk zijn of een directe 
stap naar werk. ‘In 2018 heeft Servicepunt Werk 
het klantenbestand en de complexiteit daarvan 
geïnventariseerd. We verwachten een toename 
van klanten uit de groepen statushouders, 
ouderen en klanten met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Er is een grote groep klanten 
die doorontwikkeling nodig heeft. Gezien 
de huidige complexer wordende markt was 
een nauwere samenwerking met MareGroep 
dringend nodig’, legt Rabia Alibux uit.

Rinco Knoop: ‘De core business van het SPW 
is de klantgroepen optimaal bedienen en 
begeleiden naar werk. Klanten met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt worden daarom 
aangemeld bij MareGroep om zich verder te 
ontwikkelen, met als doel de stappen naar 
werk te verkleinen. In een projectgroep kijken 
consulenten van Maregroep en SPW samen 
kritisch naar wat klanten nodig hebben en hoe 
effectief de ingezette producten en diensten zijn. 
Naar aanleiding daarvan kunnen we ons eigen 
aanbod aanpassen als dat nodig is.’

al RuiM 100 DuuRzaMe PlaatSinGen  
DooR SPW
Ingrid Kuijt vertelt: ‘We willen effectieve, 
constructieve en op maat gesneden dienst-
verlening kunnen aanbieden aan onze klanten om 
duurzame plaatsingen te bevorderen. Servicepunt 
Werk Duin- en Bollenstreek heeft dit jaar al 
meer dan 100 mensen aan een duurzame baan 
geholpen, naast de vele andere plaatsingen. Een 
duurzame plaatsing is een baan voor minstens 
6 maanden en voor 24 uur of meer. Mohamad 
Faid Hamed is dit jaar de 100ste cliënt die via het 
SPW een arbeidscontract voor langere periode 
ondertekende. 

Sinds deze zomer werkt hij in het magazijn 
van Home Society B.V. in Lisse. De importeur 
van interieur- en geurartikelen kan elk jaar van 
juli tot en met oktober extra personeelsleden 

gebruiken. Zo zorgen ze dat tuincentra en 
woonwinkels hun kerstaccessoires en - decoratie 
op tijd in huis hebben. Operations Manager 
Martin Verboon neemt voor deze periode 
daarom elk jaar personeel in dienst via het 
SPW: ‘In 2015 had ik voor het eerst contact 
met accountmanager Caroline Hulsebosch en 
besloten wij om met de klanten van het SPW 
aan de slag te gaan. En eerlijk gezegd was ik 
aangenaam verrast! De kandidaten waren allen 
enthousiast en wilden hier graag aan de slag. 
Inmiddels hebben wij meerdere mensen aan 
werk geholpen en sommigen hebben voor 
langere periode een contract gekregen bij Home 
Society B.V. of elders. Dit seizoen hebben wij 
uit de door Caroline voorgestelde kandidaten 
gekozen voor Mohamad.’ 

WeRKeRVaRinG in neDeRlanD
Mohamad heeft jarenlange werkervaring in 
een magazijn, maar niet in Nederland. Dat 
maakte solliciteren voor hem lastig. Het SPW 
hielp hem met succes naar het zoeken van 
een passende baan. Zijn contract is inmiddels 
verlengd tot eind 2020. Met deze werkervaring 
kan Mohamad hierna sowieso een nieuwe 
baan vinden, maar wie weet blijft hij ook na 
2020 gewoon bij Home Society B.V. aan het 
werk. Mohamad presteert goed, is leergierig en 
werkt fijn samen met zijn collega’s en het SPW 
begeleidt hem waar nodig.

‘SPW WeRKt 
SaMen 
Met De 

MaReGRoeP 
aan een 

DuuRzaaM 
PeRSPectieF 

oP het 
GebieD Van 
WeRK VooR 
alle tyPe 
Klanten’
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Dolf Vrijenhoek (Directeur  home Society), Rabia alibux (interimmanager SPW)  
en Martin Verboon (operationeel import Manager)
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