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›

Een mooie kans: 
‘een werkervaringsplek 
bij i-did’ 

Als u al een tijd een bijstandsuitkering 
ontvangt, is het vaak lastig om weer 
helemaal op volle kracht mee te 
draaien in een betaalde baan. Bij het 
bedrijf i-did slow fashion krijgt u de 
mogelijkheid om een half jaar te 
wennen aan een werkritme en alles 
wat daarbij komt kijken. Dit vergroot 
uw kansen op de arbeidsmarkt.

Vakopleiding
“De afspraak is dat kandidaten 32 uur per week bij i-did aan 

de slag gaan, met behoud van uitkering”, zegt Farida 

Amidouche van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. 

“Naast het werk krijgen de kandidaten een vakopleiding tot 

naaister of kleermaker en een training empowerment.  

Hier leren ze meer over zichzelf, hun motivatie en drijfveren 

en hun mogelijkheden. Na een half jaar hopen we dat de 

kandidaten dan een volgende stap kunnen zetten richting 

betaald werk.” 

Wie is i-did?
i-did is gevestigd aan de Kanaalweg. In een grote lichte 

ruimte maken vrouwen en mannen van gebruikte textiel 

weer nieuwe producten. In de andere ruimte volgen ze de 

vakopleiding tot naaister/kleermaker. 

Moussa El-Aita (l) en Mireille Geijsen (r)
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Tips!

Voor wie na een uitkering 
weer aan het werk gaat

 Investeer een flinke 
periode vooral in uw 
werk

 Kom op tijd

 Maak weinig plannen  
na het werk

 Zorg dat u goed 
uitgerust bent

Als u in een team werkt:

 Doe af en toe iets  
voor een ander 

 Wees proactief

 Denk mee over hoe  
iets beter kan

 Trek op tijd aan de  
bel als u ergens  
moeite mee hebt

Dat ziet er zo uit:

• De eerste maand werkt u drie dagen per week.  

Dat is om te wennen.

• Daarna werkt u vier dagen per week.

• U volgt een dag per week een opleiding of training.

• U behoudt gedurende zes maanden uw uitkering.

• U leert het naaivak, de opleiding is erkend.

• Maar u leert ook andere vaardigheden en werken met collega’s.

• Daarna gaat u met meer kans de arbeidsmarkt op.

Eigenaar Mireille Geijsen: “Wij willen naar een maatschappij 

waarin duurzaam en zuinig wordt omgesprongen met 

grondstoffen en mensen. Wij willen werkzoekende mensen 

de kans geven om weer aan het werk te komen. Een half 

jaar bij ons leren en werken staat ook heel goed op je cv.”

Goede veilige sfeer
Bij i-did hangt een goede sfeer. Iedereen werkt er heel 

graag. ”Daarom houden de meeste mensen het vol”, zegt 

Mireille. “Er komt veel op ze af. Ze moeten leren weer in het 

arbeidsritme te komen, en om het werk te combineren met 

de thuissituatie. Ook het omgaan met collega’s is wennen.”

Kans gepakt
Vanaf maart is Moussa El-Aita bij i-did aan de slag.  

Hij woont al 24 jaar in Nederland en heeft tot 2008 gewerkt 

als machine-operator. Na zijn ontslag heeft hij op de markt 

gestaan, vrijwilligerswerk gedaan en het vakdiploma 

schoonmaker gehaald. Maar betaald werk vinden lukte niet. 

Toen hij van zijn werkmatcher hoorde over deze 

werkervaringsplaats, heeft hij zich meteen opgegeven.  

En daar heeft hij geen spijt van gehad. 

Heel handig
“Wat ik goed vind van i-did is dat ze ervoor zorgen dat 

mensen in beweging blijven,” zo zegt hij. “De werksfeer is 

hier heel goed en ik voel me erg thuis. Het vak als 

kleermaker heeft toekomst; iedereen draagt immers kleren, 

daar zal altijd werk in zijn.” i-did is blij met de inzet van 

Moussa. “Hij is erg handig, en geeft zijn ogen goed de kost”, 

zegt Mireille. “Hij toont initiatief en denkt met ons mee.  

Dat is heel waardevol.” Moussa: “Ik ben eigenlijk een 

perfectionist. Ik wil dat alles in orde is.” Mireille: “Wij hopen 

dat Moussa bij ons kan blijven.”

“Wij willen naar een 

maatschappij waarin 

duurzaam en zuinig 

wordt omgesprongen 

met grondstoffen en 

mensen.”

›

Zes maanden werken bij i-did

Bent u geïnteresseerd in werken en leren bij i-did? 

Geef het door aan uw werkmatcher. Deze beoordeelt 

of u geschikt bent en kan u bij i-did voorstellen.


