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De arbeidsmarkt is oververhit, be-
drijven zijn meer dan ooit op zoek 
naar personeel. Ook wordt de vraag 
gesteld: ‘kunnen uitkeringsgerech-
tigden niet aan het werk?’. Dat vin-
den wij bij Rijnvicus ook. Want ie-
dereen heeft het recht om te kunnen 
en mogen werken. Maar het is niet 
voor iedereen zo vanzelfsprekend 
een passende baan te vinden.

Rijnvicus helpt daarbij
Rijnvicus, het modern en duurzaam soci-
aal ontwikkelbedrijf van Alphen aan den 
Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, 
biedt wegen naar werk voor mensen 
voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet ge-
makkelijk te bereiken is. Binnen het leer-
werkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers 
aan de slag in een aangepaste werkom-
geving. Daarnaast begeleiden we ieder 
jaar honderden werkzoekenden naar een 
passende baan onder andere in onze 

mooie leerwerkomgeving waar we men-
sen opleiden naar betaalde banen in bij-
voorbeeld horeca, groen, logistiek, me-
tatechniek en schoonmaak. We werken 
hiervoor nauw samen met werkgevers, 
onderwijs en zusterbedrijven in de re-
gio.

Ontwikkeltraject De Stappentrap
De Stappentrap is een van de ontwikkel-
trajecten binnen Rijnvicus om de afstand 
tussen werkzoekende en een kansrijke 
baan in vier stappen te verkleinen. Sa-
men met zes enthousiaste lokale werk-
gevers bedacht Rijnvicus De Stappen-
trap.

Hoe werkt het?
De eerste stap is de Instap. Tijdens de In-
stap wordt via een gesprek duidelijk wel-
ke vaardigheden, opleidingen en werker-
varing de werkzoekende heeft. 
Vervolgens stellen wij een ontwikkelplan 

De Stappentrap

op om de werkzoekende weer deel te la-
ten nemen aan de arbeidsmarkt.

De tweede stap is de Opstap. De Opstap 
is een afdeling waarbij de belastbaar-
heid van de werkzoekende wordt ge-
toetst. Hier kijken wij ook naar de vaar-
digheden van de kandidaat en indien 
nodig ontwikkelen wij deze verder.

De derde stap is de Doorstap. Het mo-
ment dat de werkzoekende aan het werk 
gaat bij een werkgever. Tijdens deze pe-
riode bouwt de kandidaat de werkuren 
op tot het maximaal haalbare werkuren 
en ontwikkelt de werkzoekende onder 
begeleiding van Rijnvicus zijn of haar 
werkvaardigheden. In deze periode is 
ook ruimte voor trainingen en taalles-
sen, en tijd om te wennen aan het werk-
proces.

De Uitstap is de laatste stap op de Stap-
pentrap. De werkzoekende heeft ge-
werkt aan werknemersvaardigheden, 
werkurenopbouw en werktaken die pas-
sen bij de branche waarin de werkzoe-
kende zichzelf heeft ontwikkeld. Met de 
Uitstap stapt de werkzoekende uit het 
ontwikkeltraject van Rijnvicus en stapt 
met een betaalde baan in de arbeids-
markt.

Onze Stappentrapondernemers
Rijnvicus werkt al ruime tijd samen met 
veel ondernemers. En daarvan kunnen 
de volgende zich Stappentraponderne-
mers noemen.
Jumbo ten Brink Food in Alphen aan den 
Rijn ontwikkelt werkzoekenden in de re-
tailbranche. Werkzoekenden ontwikke-
len hier alle klantcontactvaardigheden 
en krijgen veel productkennis.
Op ICT-gebied en zakelijke dienstverle-
ning is dat M plus. M plus leert werkzoe-

kenden programmeren en leidt met een 
training Gesprekstechnieken de ideale 
callcentre-medewerker op.

De werkzoekende met groene vingers 
kunnen terecht bij MJG de Jong uit Bos-
koop. Hier leren de werkzoekenden alles 
over het kweken van bomen.

Samen Sterker, tevens winnaar van de 
Hartstikke Sociaal Bokaal 2021, is het 
bouwbedrijf achter ecohomeforyou.nl. 
Zij ontwikkelen aankomende elektro-
monteurs, stukadoors, isolatiemedewer-
kers, lassers, schilders tot ware bouw-
medewerkers. 

Hillsafety ontwikkelt werkzoekenden 
voor de installatiebranche, specifiek 
voor de brand- en inbraakbeveiliging. 
Een steeds belangrijker wordend be-
roep.

En wil je echt het horecavak leren? Dan 
leert AviFauna van der Valk de werkzoe-
kenden wat echte gastvrijheid is en hoe 
je professioneel de lekkerste gerechten 
bereidt.

Kortom, een mooi en breed spectrum 
aan werkgevers en beroepen! Rijnvicus 
is erg trots op deze waardevolle samen-
werkingen.

Ook ambassadeur worden?
Wil jij als ondernemer ook een trede op 
onze Stappentrap? Wij staan open voor 
vele samenwerkingen. 
Neem contact op via info@rijnvicus.nl of 
0172 - 504 504.
Ben jij als werkzoekenden nieuwsgierig 
naar wat Rijnvicus voor jou kan beteke-
nen? Neem dan ook contact met ons 
op.


