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Voorwoord

‘We willen werken aan een Overijssel waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren, passend bij 
ieders capaciteiten nu en in de toekomst.’

Deze wens formuleert een ambitie die velen in Overijssel onderschrijven; wat in de praktijk niet eenvoudig 
blijkt te zijn. Wie zich verdiept in de wereld die achter deze ambitie schuilgaat stuit op meer vragen dan 
antwoorden. Want wie is ‘iedereen’? Wanneer is iets ‘een waardevolle bijdrage’? Hoe (h)erkennen we 
capaciteiten? Waaraan willen we dat er bijgedragen wordt? 

Wie op zoek wil naar nieuwe antwoorden, zal moeten beginnen met een open gesprek over de rol van 
werk voor de toekomst van Overijssel, waarin overtuigingen tegen het licht gehouden worden en nieuwe 
perspectieven verkend. In dit WERKpakket vindt u meerdere aanknopingspunten voor dit NIEUWE gesprek. 

Het boekje met de rode draden gaat in op de noodzaak om met nieuwe antwoorden te komen, op welke 
manier het gesprek over werk tot nu toe gevoerd wordt en welke thema’s aan bod moeten komen in dat 
nieuwe gesprek. Het boekje Werken data? gaat in op de zeggingskracht van Overijsselse cijfers over 
werk. Dat er al voorbeelden van nieuwe antwoorden in Overijssel te vinden zijn laten de portretten waaier 
Meerwaarde van Werk en de boekjes Werkende praktijk en Hoopvol werk zien. Gespannen WERKveld gaat 
in op de ruimte die Overijsselse gemeentes soms wel en soms niet zien voor een eigen invulling van het 
participatiebeleid. 

De belangrijkste les die Trendbureau Overijssel heeft opgehaald uit deze verkenning: het maakt uit hoe 
je denkt, kijkt en spreekt over werk. We hebben andere perspectieven nodig. Zodat het gesprek over 
de toekomst van werk verder komt dan de bestrijding van symptomen. Soms staan woorden daarbij in 
de weg en zijn andere vormen van verbeelding nodig om de mogelijkheden te zien voor een werkend 
toekomstperspectief. Ook daar hebben we aan gedacht bij het samenstellen van dit WERKpakket. 

Wij hopen dat u dit alles vooral ziet als uitnodiging voor het vinden van mogelijkheden waarop u kunt 
bijdragen aan de bovenstaande ambitie. 

Henk Jan Meijer
Voorzitter Programmaraad Trendbureau Overijssel

Zwolle, februari 2023

Colofon

Ontwerp:  Sigrid Spier
Drukwerk:  Zalsman BV
Teksten:  Annemarth Idenburg, Marc Nijenhuis, Myrthe van der Wekken, Gert Versteeg, 
 Laurent de Borman, Loes Dijkhuis, Janneke Veldman en Karen van Rhijn
Beelden:  Jeroen Keep, Sander de Knegt, Elisabeth van der Spek, Nele Fricke, Maud Broek 
 en Dayenne Deumer

De inhoud van dit WERKpakket zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bijdrage van: 
Laurien Persoon, Jaap Minnema, Bram van Ommen, Harmen Tigelaar, Aljona Wertheim, 
Harry Webers, Cindy Hobert, Ellis Aten, Marieke Willems, Alette van Dijk, Philip Idenburg, 
Willem Joosten, Lidy Noorman, Stephan Corporaal, Menno de Vries, Govert Buijs, 
Martin Hemmink, Bas van Dongen, Grace Brok, Kristel Leerkes, Angelique Nijhof, 
Sharita Gopal, Anjo Geluk, Dick Kikkert, Richard Gringhuis, Jan Westert, Job Bijvank, 
Linda van IJzendoorn, Steven van den Heuvel, Karen Bakker, Wieteke Conen, Kees Brouwer, 
Rits de Boer, alle 191 gasten van de DenkDiners, Brigitte de Goeij, Jolmer Versteeg, 
Wessel de Vries, Sanne Oostenga, deelnemers Theatergesprek ‘Op het ijs is iedereen gelijk’, 
deelnemers werksessie ‘Wat als? Het werkt!, Daan Bakker, Margot Rijsman, Channah Dijk, 
Mona Richter en Maria Garcia-Alvarez
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