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“Als je het kunt dromen, 
kun je het ook doen.” 

Walt Disney 
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Vlinders	nemen	diverse	
vormen	en	kleuren	aan	
gedurende	hun	leven.	Ze	
fladderen	rond	en	bijten	
niet.	Ze	zijn	goed	zichtbaar	
voor	hun	omgeving,	mede	
dankzij	hun	rijke	kleuren,	
ieder	met	z’n	eigen	palet.		



	 	

www.josettedijkhuizen.nl - www.krachtbedrijf.nl 4	

1. Introductie 

“I also want to achieve my dreams” 

Aliya 

Ieder mens heeft dromen, zoals in een cabrio door Frankrijk toeren, een boek schrijven, of 
het opzetten van een eigen bedrijf. Voor overlevers van geweld die de ambitie en potentie 
hebben om als ondernemer aan de slag te gaan, is het programma Krachtbedrijf ontwikkeld. 
Dit programma biedt een alternatief op de begeleiding naar een loondienstverband of 
werkloosheid.  

Begeleiding naar een eigen bedrijf geeft regie aan mensen zodat ze zelf actief aan de slag 
gaan om aan hun toekomst te werken. De deelnemer is in deze de regisseur en wordt in het 
traject bijgestaan door een online leeromgeving, mede-deelnemers die een soortgelijke 
droom hebben, trainers en een gespecialiseerde ondernemerscoach. In de begeleiding door 
deze coach wordt uitgegaan van de benadering volgens de stroming van de positieve 
psychologie. Hierdoor ligt de focus in de begeleiding voornamelijk op de krachten en 
mogelijkheden van de deelnemers en minder op belemmeringen en problemen. Dit ligt 
eveneens in lijn van basismethodiek Krachtwerk die wordt ingezet bij de vrouwenopvang in 
Nederland. Deze methodiek gaat uit van de krachten van vrouwen, versterkt de 
zelfredzaamheid en richt zich op zelfsturing.  

Stichting Krachtbedrijf is opgericht en notarieel geregistreerd op 3 oktober 2017 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69743797. De stichting is 
gevestigd te Eindhoven. Het programma Krachtbedrijf loopt echter al vanaf 2013. Graag 
willen wij je bekend maken met onze activiteiten en waar wij voor staan. Aanleiding voor de 
oprichting van de stichting is dat Josette Dijkhuizen, oprichter en directeur van de stichting, 
als Vrouwenvertegenwoordiger 2013 in de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op het thema geweld tegen vrouwen en meisjes werd 
geattendeerd. Deze positie bracht een persoonlijke missie aan het licht, namelijk het 
begeleiden van overlevers van geweld bij het opzetten van een nieuw bedrijf en daarmee het 
begin van een nieuw leven. Dit idee is uitgemond in Stichting Krachtbedrijf en het 
gelijknamige programma. 

 
 

2. Missie  

 “Ik ben geen zelfstandige advocaat geworden, maar wel een zelfstandige onderneemster. 
Dat verandert misschien niet de hele wereld, maar wel jouw wereld want jij krijgt daar een 

vrijheidsgevoel van” 

Victoria 

Krachtbedrijf staat voor de overtuiging dat ondernemerschap mensen in beweging zet en dat 
het de energie genereert om de regie op je leven te nemen en te houden, zowel economisch, 
maatschappelijk als persoonlijk.  
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Door professionele ondernemerschapstraining en -coaching worden overlevers van geweld 
die zich moeilijk bewegen naar financiële onafhankelijkheid, getransformeerd naar 
energieke en productieve deelnemers aan de maatschappij.  

Waar staat Krachtbedrijf voor?  

Onze productmissie inspireert tot de ontwikkeling van het meest geschikte 
ondernemersprogramma voor mensen die hebben vastgezeten in geweld. 

Onze economische missie zet ons aan om de (financiële) continuïteit te bewaken voor onze 
organisatie.  

Onze sociale missie verplicht ons om onze organisatie innovatief en inspirerend in te zetten 
om de wereld beter te maken en samen te werken met partners die 100% achter onze missie 
staan. 

Visuele identiteit 

Het logo van Krachtbedrijf is gebaseerd op een diamant met een schakering van kleuren om 
de diversiteit van deelnemers aan te geven. De hoofdletters stralen kracht uit. Aldus Liesbeth 
van Bemmel (Federatie Opvang): “Ik vind het een mooi, krachtig en kleurrijk logo, een 
mooie diamant. Het krachtbedrijf zorgt dat ex-slachtoffers van huiselijk geweld weer in hun 
kracht komen en kunnen stralen als een diamant.”  
 

3. Visie  

“Ik wilde gewoon toffe dingen doen en daar heb ik nu mijn werk van gemaakt. En daardoor 
ben ik een ondernemer. Dat geeft me zo veel kracht. Voor mij voelt het dat het niet alleen 

maar ondernemerschap is, maar echt ook ondernemerschap over je leven.” 

Talitha 

Een wereld met de mogelijkheid tot duurzaam ondernemerschap voor iedere overlever van 
geweld, dat is onze droom. Door verbinding en samenwerking wordt wereldwijd aan 
overlevers van geweld de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels 
ondernemerschap en zich aan te sluiten bij een netwerk voor het delen van kennis, 
ervaringen en producten.  

Daarbij dragen wij de volgende kernwoorden uit: 
Professionaliteit  à kwaliteit 
Betrokkenheid  à gedrevenheid, passie 
Onafhankelijkheid à vrijheid, zelfregie 
Activering  à participeren, regie nemen 
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4. Doelen en Doelgroepen 

“Krachtbedrijf ... het symboliseert heel veel voor mij, een nieuw start en een grote stap die ik 
zeker in de toekomst ga ondernemen.” 

alumnus 
 

Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers: 

• mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld) 
• mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees, dak- en thuislozen 
• mannen en vrouwen die hun land ontvlucht zijn en nu in Nederland een leven 

opbouwen (statushouders) 

Het programma Krachtbedrijf kent diverse doelen: 

• Economische zelfstandigheid 
    zorgen voor een eigen inkomen middels het opzetten van een eigen onderneming, al 

dan niet in combinatie met een loondienstverband of uitkering 
 
• Excellente netwerken  

Integratie in sociale netwerken waardoor deelnemers weer gaan deelnemen aan de 
maatschappij 

 
• Empowerment  

versterking van ondernemerscompetenties, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel 
van eigenwaarde, en het uitbouwen van sociale en zakelijke netwerken  
 

• Eliminatie van taboes en stigmatisering 
bespreekbaar maken en weghalen van taboes en vooroordelen waar deelnemers mee 
worden geconfronteerd op bijvoorbeeld huiselijk geweld 

 

5. Verantwoording 

Veel mannen en vrouwen die hebben vastgezeten in geweld, zijn getraumatiseerd, hebben 
een laag zelfbeeld, zijn vaak geïsoleerd en hebben geen werkervaring of diploma’s die het 
eenvoudig maken om een loondienstverband te vinden. Ondernemerschap kan derhalve 
voor een aantal van hen een optie zijn mits ze beschikken over de kwaliteiten, ambitie en 
een goed bedrijfsidee,. Ondersteuning bij de start van een eigen onderneming is cruciaal.  
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6. Programma  

Het Krachtbedrijf programma focust op twee elementen: persoonlijke oriëntatie (de 
ondernemer) en economische oriëntatie (de onderneming). Via psychologische thema’s 
(kernkwaliteiten, persoonlijke hulpbronnen, et cetera) en economische thema’s (financiën, 
marketing, et cetera) ontwikkelen de deelnemers zichzelf en hun ondernemersplan.  

Het programma – zie figuur 2 - bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

Figuur 2 Programma Krachtbedrijf 

Stap 1: Screening  

De opvang of gemeente zorgt voor de informatieverstrekking aan haar medewerkers en 
cliënten over het programma Krachtbedrijf. De maatschappelijk werker, jobcoach of 
vergelijkbare functionarissen kijken in hun bestand of er cliënten zijn met plannen voor een 
eigen bedrijf. De criteria voor deelname zijn: 

• hoge mate van passie, ambitie, en intrinsieke motivatie; 
• een concreet bedrijfsidee met relevante werkervaring en/of opleiding; 
• een goede beheersing van Nederlandse (voorkeur niveau B2) taal; 
• emotionele stabiliteit; 
• de gezinssituatie laat het toe om zich te richten op economische zelfstandigheid; 
• een nieuwe woning of bij wijze van uitzondering een stabiele woonsituatie (geen 

verhuizing tijdens het traject) 
• bij voorkeur geen schuldsaneringstraject; 
• korter dan 5 jaar uit de opvang; 
• de status verblijfsvergunning vormt geen bezwaar; 
• realistische ambitie voor de toekomst.  

In de toekomst kan mogelijk aanvullend een open inschrijving plaatsvinden via de website 
waarbij gebruikt wordt van een uitgebreid registratieformulier. 

 

Stap 2: Informatiebijeenkomst ‘droomvlucht’ 

De potentiële ondernemer is welkom bij de informatiebijeenkomst. Doel van deze 
bijeenkomst is om een realistisch beeld te geven van ondernemerschap en wat daarbij komt 
kijken. De ondernemer krijgt antwoord op de volgende vragen: 

• Wat komt er kijken bij de start van een bedrijf? 
• Wat zijn de belangrijkste competenties om succesvol te kunnen worden? 
• Wat zijn belangrijke kansen en obstakels van mijn bedrijfsidee? 

Screening door 
opvang

Voorlichtingsbijeen
komst Traject EvaluatieIntakegesprek Nazorg
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• Wat heb ik nodig om mijn droom te realiseren? 

Met elkaar wordt besproken wat ondernemerschap inhoudt, wat daar zo leuk en lastig aan is 
en wat de ondernemer nodig heeft om te kunnen slagen. De bijeenkomst is dus een manier 
om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Het is volledig interactief met ruimte voor 
specifieke vragen.  

 

Stap 3: Intakegesprek 

Als de potentiële ondernemer na de voorlichtingsbijeenkomst nog steeds enthousiast is om 
haar droom te verwezenlijken, kan hij/zij een aanmeldingsformulier invullen en retourneren 
aan Krachtbedrijf. Met iedere potentiële ondernemer die een ingevuld formulier instuurt, 
wordt een intakegesprek ingepland dat gaat over de volgende onderwerpen: 

• persoonlijke situatie: huisvesting, schulden, uitkering, steun vanuit omgeving, 
bestaand relevant netwerk, taalbeheersing, verblijfstatus, taal, e.d. 

• inschatting ondernemerskwaliteiten 
• inschatting haalbaarheid bedrijfsidee in relatie tot de ambitie 

Op basis van het gesprek zal een advies ‘go – no go’ worden geformuleerd die per mail 
kenbaar wordt gemaakt aan de potentiële deelnemer en aan de begeleider vanuit de  opvang 
of gemeente. Indien ‘go’ dan wordt de deelnemer uitgenodigd voor de eerste workshop. 
Indien ‘no go’ dan bespreekt de begeleider het advies en neemt hij/zij het traject weer over. 
Eventueel kan de cliënt voor een volgend programma een nieuw intakegesprek aanvragen.  

 

Stap 4: Traject 

 

Figuur 3 Tijdslijn 
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Het traject bestaat uit diverse onderdelen, namelijk workshops, online modules, individuele 
coaching, intervisie, inloopspreekuren en bedrijfsbezoeken. De workshops zijn bedoeld om 
kennis over te dragen op onderwerpen die iedere ondernemer tegen komt, zoals het opzetten 
van een administratie en het inzetten van de meest geschikte communicatiemiddelen 
(‘economische oriëntatie’). Tevens is in deze sessies plaats voor persoonlijke effectiviteit, het 
opbouwen van zelfvertrouwen en uitbouwen van een sociaal en zakelijk netwerk 
(‘persoonlijke oriëntatie’). Het werken met workshops biedt tevens de mogelijkheid voor de 
deelnemers om met elkaar ervaringen te delen. Aangezien ondernemerschap voor de meeste 
participanten nieuw is, leveren deze gezamenlijke sessies een grote meerwaarde op en direct 
een netwerk dat ze mogelijk ook na het programma met elkaar voortzetten.  

Met een gespecialiseerde ondernemerscoach of coördinator op locatie worden individuele 
gesprekken gevoerd. Waar mogelijk is dat een dag in de week op een vaste locatie waar de 
coach cq coördinator aanwezig is en groeps- met individuele begeleiding combineert en 
waar nodig een externe coach inschakelt. Gedurende het programma wordt tevens een 
aantal bedrijfsbezoeken ingepland.  

Het gehele programma is in te delen in een basis- en gevorderdendeel. 

Basisdeel (2 maanden)  

• workshops ter kennismaking en verfijning bedrijfsidee 
• eerste modules online leeromgeving (‘basisdeel’) 

Resultaat: eerste concept ondernemingsplan, gesprek en besluit ‘go/no go’ voor 
vervolgtraject. 

Gevorderdendeel (6 tot 8 maanden)  

• vervolgmodules online leeromgeving 
• diverse workshops op thema’s 
• individuele coaching  
• bedrijfsbezoeken 
• intervisie 
• inloopspreekuren 

Resultaat: haalbaar ondernemingsplan en keuze om al dan niet met behoud van uitkering 
proberen te gaan starten. 

 

Stap 5: Evaluatie 

Het resultaat vanuit het programma is een ondernemingsplan en een adviesrapport van de 
ondernemerscoach. Deze rapportages worden besproken met de betreffende 
uitkeringsinstantie – UWV of gemeente - om in overleg te bekijken welke vervolgstappen per 
deelnemer kunnen worden gezet. Naast resultaten voor de deelnemers zelf 
(ondernemersplan en advies), zijn er ook maatschappelijke opbrengsten vanuit het 
programma Krachtbedrijf.  
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- vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen; 
- vermindering van de kosten van huiselijk geweld1 doordat mannen en vrouwen uit de 

spiraal van geweld zijn gestapt en een nieuw leven gaan opbouwen; 
- verbetering op psychologische factoren, zoals gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen; 
- vergroting van netwerk en sociaal vangnet rond deelnemer. 

In de zomer van 2018 is een online vragenlijst ontwikkeld om de resultaten van het 
programma te meten (persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, bedrijfsontwikkeling). 
Deze wordt ingezet voor evaluatie en monitoring en waar nodig bijgesteld. 

 

Stap 6: Nazorg 

In overleg met de uitkerende instantie (UWV of gemeente) wordt bekeken of er al dan niet 
begeleiding vanuit de instantie zelf gaat plaatsvinden. Tevens kan de deelnemer gebruik 
maken van een extra traject bij de Krachtbedrijf-coach of het buddytraject van 
Ondernemersklankbord.  

 

7. Pilotresultaten  

“Josette, jij hebt naar mij geluisterd! Ik heb mijn dromen met jou gedeeld! 
 Jij hebt in mij geloofd en dat voelde geweldig!” 

 

Er zijn diverse groepen gedraaid met mannen en vrouwen uit de opvang van Amsterdam, 
Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. De pilots hebben geleid tot 
samenwerkingsverbanden met diverse opvangorganisaties, een verbeterd programma, 
deelnemers die zijn uitgestroomd met een ondernemingsplan, baan of studie en als 
voornaamste behaalde doel: empowerment. ATRIA heeft een onderzoek uitgevoerd onder de 
deelneemsters van Krachtbedrijf, ondernemerscoaches en medewerkers van de lokale 
opvang. Wat we daarin kunnen zien is dat gevoel van eigenwaarde, optimisme en 
zelfvertrouwen zeer sterk zijn toegenomen door het programma.  

 

8. Ambitie  

De ambitie van Krachtbedrijf is om in 2020 verspreid over Nederland op vier plekken het 
programma te kunnen draaien. In het laatste kwartaal van 2018 draait het programma op 
twee plaatsen, te weten: 

																																																								
1	€ 1800 / jaar kosten lichamelijke en psychische zorg voor mishandelde vrouwen (bron Deens 
onderzoek, aldus DNT); zie www.effectencalculator.nl  
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• Provincie Noord Brabant: groep met mannen en vrouwen uit opvang 
• Gemeente Lelystad: groep van mannen en vrouwen met een verblijfstatus 

In 2019 zal het programma waar mogelijk worden verankerd in de provincie Noord Brabant 
en Flevoland en zal in 2020 worden uitgebreid naar Limburg en de Randstad. Hiermee 
kunnen nog meer kwetsbare, maar getalenteerde mannen en vrouwen worden geholpen bij 
het realiseren van hun droom en het opbouwen van een nieuw, ondernemend, leven.  

 

9. Financiën 

Om de doelen van de stichting te realiseren is er geld nodig voor vaste en variabele kosten. 
De stichting heeft geen winstoogmerk maar is door de belastingdienst wel geoormerkt als 
btw-plichtig. De jaarlijks vaste kosten (exclusief btw) bestaan uit: 

• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (€ 205,70)  
• administratie Supportpunt (ca € 300,00) 
• updaten website (ca € 350,00) 
• updaten online leersysteem (ca € 1.500,00) 
• drukwerk (ca € 350,00) 
• kantoorkosten (printwerk, telefoon e.d. ca  € 350,00) 
• telefoonkosten (ca € 500,00) 
• reiskosten (ca € 500,00) 
• bankkosten (ca € 100,00) 

De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers in het programma en het 
aantal groepen dat kan worden gedraaid in een regio. Deze kosten bestaan uit de gemaakte 
uren voor diverse fasen van het programma: 

1. Informatie en intake          
• Informatiebijeenkomst voor potentiële deelnemers en werkcoaches 
• Voorbereiding intakegesprekken aan de hand van aanmeldingsformulieren 
• Intakegesprekken 
• Afstemming, overleg ivm selectie en voortgang     

 
2. Basisprogramma (2 maanden) tot ‘go / no go’ moment  
• Coördinatie op locatie (1 dag per week) 
• Afstemming, overleg buiten dag op locatie 
• Licentie online programma o.b.v. aantal deelnemers 
• Workshops 
• Evaluatiegesprek met gemeente of provincie 

 
3. Gevorderdenprogramma (6 maanden)     
• Coördinatie op locatie (1 dag per week)  
• Afstemming, overleg buiten dag op locatie 
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• Licentie online programma o.b.v. aantal deelnemers 
• Workshops 

 
4. Nazorg          
• Organisatie feestje  
• Evaluatiegesprek provincie 

Indien er geen financiële middelen worden gevonden, gaat er géén nieuwe groep van start 
en dienen alleen de vaste kosten te worden gefinancierd. In de situatie van een lager bedrag 
dan benodigd, zal het programma worden aangepast en zal de coördinator bijvoorbeeld niet 
één dag per week, maar één dag per twee weken aanwezig zijn. De kosten voor het werven 
van nieuwe gelden en contacten met stakeholders geschiedt in de eigen tijd van de 
Directeur.  

 

10. Financieringsmogelijkheden 

De financiering komt in 2019 van de overheid, de meest voor de hand liggende financier 
van het traject aangezien 99% van de deelnemers een bijstandsuitkering geniet. In de 
komende jaren wordt dan ook voornamelijk ingezet op een aantal grote gemeenten om het 
mogelijk te maken. Mede omdat de deelnemers uiteindelijk toestemming moeten hebben 
van de betreffende gemeente om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand 
Zelfstandigen, een lening voor levensonderhoud. Aangezien het sinds het bestaan van het 
programma moeilijk is gebleken om gelden bij de gemeenten te vinden, zal de komende 
jaren tijd worden geïnvesteerd in het benaderen van bedrijven en fondsen. Er kan een 
hybride financiering ontstaan om ook de risico’s te spreiden met bijdragen vanuit: 

• Bedrijfssponsoring: een zakelijke overeenkomst gericht op wederkerigheid waarbij 
een bedrijf de stichting financieel of materieel ondersteunt en waarbij stichting 
Krachtbedrijf een tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van 
zijn doelstellingen. 

• Donaties (giften): particulieren of bedrijven geven geld aan de stichting. 
• Filantropie: vrijwillige private bijdragen in de vorm van tijd, geld en goederen. 
• Subsidies: financiële bijdrage van de overheid. 

Daarnaast zal de stichting inzetten op diverse fondsen voor aanvullende gelden om extra 
activiteiten te financieren, zoals een terugkomdag voor alumni, het maken van banners, en 
andere middelen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de ANBI-status worden aangevraagd. 

Het beheer en besteding van vermogen 

De stichting kent een directeur en een Raad van Toezicht. De stichting voert een 
administratie die door de Raad van Toezicht op ieder moment kan worden ingezien via het 
online systeem van Stichting Supportpunt in Eindhoven. De stichting beheert 
bankrekeningnummer NL80TRIO0338735887 ten name van Stichting Krachtbedrijf te 
Eindhoven. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt 



	 	

www.josettedijkhuizen.nl - www.krachtbedrijf.nl 13	

door Stichting Supportpunt de stukken – winst- en verliesrekening, jaarrekening, balans - 
opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de directeur en de Raad van Toezicht.  

 

11. Marketing en communicatie 

Doelgroepen 

Het programma Krachtbedrijf heeft als potentiële deelnemers: 

• mannen en vrouwen vanuit blijf-van-mijn-lijf-huizen (huiselijk geweld) 
• mannen en vrouwen uit mensenhandel, ex-prostituees, dak- en thuislozen 
• mannen en vrouwen die hun land ontvlucht zijn en nu in Nederland een leven 

opbouwen (statushouders) 

De overige doelgroepen binnen het gehele ecosysteem zijn bedrijven, gemeenten, 
opvangorganisaties, trainers, coaches en vrijwilligers. 

Boodschap 

Mensen die vanuit een crisissituatie hun leven willen oppakken, hebben behoefte aan 
(economische) zelfstandigheid waarmee ze weer een rol gaan spelen in de maatschappij en 
waardoor het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde toeneemt. Voor gemeenten 
betekent dit het zelfredzaam worden, waardoor niet alleen het aantal uitkeringen wordt 
gereduceerd, maar er ook een positief effect is op niet alleen de overlevers, maar in feite op 
het hele gezin. Het middel dat bij Krachtbedrijf wordt ingezet is ‘ondernemerschap’. 

Communicatiemiddelen 

Een overzicht van beschikbare middelen die al dan niet al (deels) worden ingezet. Een 
verdere inzet is afhankelijk van beschikbare middelen en ontwikkelingen. 

• website  
• Facebook pagina  
• Lezingen door Josette en anderen bij diverse bijeenkomsten en netwerken 
• Netwerken en deelname aan conferenties, bijeenkomsten, e.d. 
• Free publicity middels interviews in bladen en tijdschriften 
• Meetinstrument met weergave van resultaten 

 

12. Risicobeheer 

Het grootste risico dat dreigt voor het voortbestaan van Stichting Krachtbedrijf is het 
binnenhalen van voldoende financiële middelen om het programma te laten draaien. Om dit 
risico te verminderen kan worden gewerkt met studenten en andere vrijwilligers.  
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