
Samen werken aan een droom: van bijstand naar
een eigen onderneming

SOCIALE COÖPERATIE VIDI

Door Geertjan Claessens

Sociale coöperatie Vidi is uit de startblokken, om mensen uit de bijstand te
halen door ze te helpen hun eigen zaak te starten. Dat lukt beter door
samen te werken.

 - Rond de tafel zitten vier heel verschillende mensen in levendig

gesprek, met allemaal dezelfde droom: eigen baas zijn. Om hier te komen

hebben ze een lange weg afgelegd, en om hun droom waar te maken zullen ze

nog een hele reis moeten maken. Die weg leggen ze grotendeels samen af, om

verder te kunnen komen. Dat is het idee achter sociale coöperatie Vidi, die dit

jaar uit de startblokken ging vanuit Sjoenk in Geleen. Dit jaar wil de ‘afdeling’

Geleen groeien naar tien deelnemers, volgend jaar hoopt projectleider Marie-

José Meijs in Sittard een tweede even grote loot te laten groeien.

GELEEN

Marlou Donner, Christopher Ikembasi en projectleider Marie-José Meijs (v.l.n.r.) tijdens hun wekelijkse meeting
bij Sjoenk in Geleen. 
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Tips

Als ondernemerscoach helpt Meijs haar kwartet met het opzetten van een goed

onderbouwd bedrijfsplan en het leggen van contacten om opdrachten te

werven. Zodat ze uiteindelijk uit de bijstand komen. Even belangrijk zijn de

tips die de vier elkaar geven. Samen optrekken helpt hen drempels te

overwinnen. Zoals Jos van Galen, de enige Sittardenaar in het gezelschap.

Onlangs ging hij naar een netwerkbijeenkomst. „Ik werkte altijd alleen en

dacht: wat moet ik daar? Maar gelukkig waren zij er ook allemaal. Dat gaf me

veel steun”, zegt hij.

Met de juiste mensen om me heen kom ik er. 
Christopher Ikembasi

Van Galen werkt al tientallen jaren als ontwerper, maar zag zijn zaak

meermaals stranden. „Nu gaat het lukken. Niet meer kopje-onder gaan, maar

blijven drijven. Ik zat altijd maar in m’n eentje tot ’s avonds laat te werken en

was vaak moe. Nu ben ik hier om negen uur en voel me fit.”

Nieuwe paden

De tafelgesprekken op dinsdagochtend helpen Jos nieuwe paden in te slaan.

Net als Marlou Donners. Ze werkte lange tijd als personeelsconsulent en

coach, maar viel uit door een combinatie van problemen. Door

vrijwilligerswerk bij Zuyderland vond ze haar kracht terug. „Ik nam taken op

me buiten het normale onbetaalde werk. Dat daagde me uit.” Bij een

bijeenkomst met vrijwilligers kwam ze in gesprek met CDA-wethouder Judith

Bühler, die het initiatief nam voor de coöperatie. Waarna ze zich aanmeldde.

Burn-out

Nu wil ze als HRM-adviseur aan de slag, zonder zoals vroeger van hot naar her

te rennen. Meijs helpt haar op tijd af te remmen. Hoe belangrijk dat is weet de

projectleider uit eigen ervaring. Ze kreeg tot twee keer toe een burn-out door te

veel hooi op haar vork te nemen. En is vastberaden het nu anders te gaan doen.

Daarbij houdt ze de deelnemers een spiegel voor: „eigen baas zijn betekent niet



tachtig uur per week werken, maar focussen op wat echt belangrijk is, ook

privé”.

Eigen baas zijn betekent niet tachtig uur per week werken,
maar focussen op wat echt belangrijk is, ook privé. 
Marie-José Meijs, ondernemerscoach

De vier deelnemers zijn nog aspirant-lid. De eerste die de stap naar volwaardig

lidmaatschap kan maken is Christopher Ikembasi. Hij mag het bedrijfsplan

voor zijn bedrijfsconsultantsbureau komende maand presenteren aan het

bestuur van Vidi, dat bestaat uit vijf ondernemers. Als die het goedkeurt is de

van oorsprong Nigeriaan ‘binnen’. Hij is optimistisch: „Het gaat me lukken.

Met de juiste mensen om me heen kom ik er.”


