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Stichting Pro WerkTalent 

  

 

 

 

 

  

Vanaf de oprichting is de potentie 

en toegevoegde waarde van Pro 

WerkTalent groot gebleken. Om 

dit volledig tot zijn recht te laten 

komen, worden de activiteiten 

vanaf 14 januari jl. vanuit de 

stichting vorm gegeven. 

Oprichter Roelof Mulder wil 

volledig transparant zijn en een 

platform creëren waarin ook de 

betrokkenheid van de 

gemeenschap een plek kan 

krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen maanden is er 

een bestuur en een raad van 

toezicht gevormd. Ook zijn er 

concrete plannen voor kortere en 

langere termijn uitgewerkt. 

Stichting Pro WerkTalent biedt 

hulp voor mensen met een 

psychische of lichamelijke 

kwetsbaarheid en werkt samen 

met professionele zorgverleners 

en jobcoaches. Er komen 

deelnemers voor dagbesteding of 

een coachingstraject,  

maar ook staan er deelnemers op 

de loonlijst. Inmiddels hebben 

vijftien personen hun plekje bij 

stichting Pro WerkTalent 

gevonden. Zij zijn door maatwerk 

verdeeld in dagdelen aanwezig. 

Stichting Pro WerkTalent is een 

stichting met christelijke waarden 

en normen. 

 

 

 

 

 

Er is een samenwerkingsconcept 

uitgewerkt waarin bedrijven 

concreet hun maatschappelijke 

betrokkenheid vorm kunnen 

geven. Bedrijven zijn vaak bereid 

om een bijdrage te leveren aan 

de maatschappij, maar vaak niet 

in staat om mensen met een 

beperking van een arbeidsplaats 

te voorzien. Het 

samenwerkingsconcept van 

stichting Pro WerkTalent heeft 

hier een passend antwoord op 

gevonden.  
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Update Januari – Maart 2022 

In het eerste kwartaal van 2022 

hebben vijf nieuwe deelnemers 

zich aangemeld. Alle vijf 

deelnemers volgen bij Pro 

WerkTalent een coachingstraject 

om eerst weer structuur op te 

bouwen. Aan de hand van een 

Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

worden de personen in 

samenwerking met een Jobcoach 

verder begeleid. Stap voor stap 

wordt gekeken of deelnemers 

weer kunnen uitstromen naar de 

reguliere arbeidsmarkt of dat ze 

op de loonlijst komen bij Pro 

WerkTalent. Tot op dit moment 

biedt Pro WerkTalent een plek 

aan achttien personen. 

  

 

 

 

 

Het afgelopen kwartaal is er weer 

hard gewerkt voor Carpetline, 

Green Products en Talen Tools. 

Ook zijn er een mooi aantal 

pallets met haardhout verkocht, 

ingepakt en verzonden. 

Update Oktober – December 

2021 

Eind van het vierde kwartaal 

2021 heeft Pro WerkTalent negen 

deelnemers. Vijf deelnemers 

komen bij Pro WerkTalent voor 

dagbesteding onder 

verantwoordelijkheid van Pro 

Faktoor. De andere vier 

deelnemers staan bij Pro 

WerkTalent op de loonlijst of 

volgen het coachingstraject. Bij 

alle vier deelnemers wordt 

gekeken in hoeverre uitstroom 

weer mogelijk is. 

  


