
‘Meer Handen aan het Brood’

Al 21 jaar
Bij Driekant Ambachtscentrum hebben er de afgelopen 21 jaar meer dan 450 heel 
verschillende mensen meegewerkt. Méér dan meegewerkt. Deze mensen hebben zich 
verder kunnen ontwikkelen in hun arbeidsleven, zichzelf op een hoger plan weten te tillen. 
Mede door de ondersteuning van kunstzinnige activiteiten en training en begeleiding in 
bewust bewegen/bewust zijn van het eigen lichaam. Boven de bakkerij heeft Driekant een 
speciaal atelier waar mensen mentale coaching krijgen als ondersteuning in hun dagelijks 
werk. We gebruiken daar niet één en dezelfde methode voor. Eenvoudigweg omdat ieder 
mens verschillend en uniek is. We gaan uit van het individu. En geloven dat als je mensen in 
een veilige familiaire omgeving opneemt, ze heel goed weten wat goed voor ze is. Wanneer 
goed gefaciliteerd gaan ze dan als vanzelfsprekend werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en kunnen ze steeds beter zelf de stappen zetten die nodig zijn om 
onafhankelijker te kunnen functioneren in hun werk en leven. Dit geeft écht een extra 
beloning aan een ieder die bij dit proces betrokken is. 

Methodeloos
We geloven in deze ‘methodeloze methode’ en vinden dit de juiste weg om door te gaan. 
We willen de Driekant arbeidstrainingen voor de komende 21 jaar veilig stellen door een 
'Driekant Fundament' in het leven te roepen. 'Het Fundament' zal er voor zorgen dat 
iedereen ‘onbeperkt’  bij Driekant aan de slag kan. Onafhankelijk van de steeds wisselde 
regelingen van overheidsinstanties. Geen enkel mens verdient het stempel ‘beperkt’ te zijn 
of op ‘achterstand’ gezet te worden. Daarom gaan we samen met particulieren, bedrijven en
organisaties Het Driekant Fundament (HDF) sterk maken voor de toekomst. Uiteraard blijft 
de overheid daarbij ook van harte welkom. Particulieren, familie, bedrijven en 
stimuleringsfondsen kunnen hun bijdragen leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 
mensen bij wie niet direct herkend wordt dat ze prima mee kunnen doen, maar daarbij een 
extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Geld wordt volgend 
De jaarkosten die Driekant maakt om de opleiding en zorg op maat voor onze mensen goed 
te verzorgen zijn uit ervaringscijfers op dit moment € 300.000,-. Daarvoor bieden wij ca. 50 
leer-werkplekken plus vele verschillende stageplekken. Een jaarbuffer zorgt ervoor dat 
mensen die onze arbeidstraining nodig hebben direct aan de slag kunnen. Dit scheelt minder
regelwerk vooraf en zorgt ervoor dat het enthousiasme en de positieve energie bewaard 
blijft. We kunnen de mensen geven wat ze nodig hebben los van waar ze volgens de regels 
‘recht’ op hebben. Uiteraard zoeken we achter de schermen aansluiting met de geldende 
financieringsstromen die voor de desbetreffende persoon van toepassing zijn. Het verschil is 
dat geld volgend wordt aan de mogelijkheden van mensen en niet meer bepalend is vanuit 
een afhankelijke positie.
De mens staat niet alleen in het bedrijf en in de arbeidsopleidingen centraal, ook in de 
financiering. Middels een crowdsourcingspagina vertelt de deelnemer waarom hij of zij bij 
Driekant aan de slag wil en wat hij of zij wil leren. De vrienden van Driekant en de vrienden 
en familie van de deelnemer kunnen bijdragen. Hoeveel iemand op deze manier ophaalt is 
alleen achter de schermen relevant, de deelnemer kan direct aan de slag middels Het 
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Driekant Fundament en de bijdragen die opgehaald worden vloeien hier weer
naar terug en daarmee kunnen we verschil maken door het te dekken.

Van start!
Daarom gaat Driekant tijdens haar 21 jarige jubileum op 12 december 2017 van start met de 
vorming van Het Driekant Fundament. Met als doel om medio 2018 een buffer van 
minimaal € 300.000,- gerealiseerd te hebben. Van hieruit kan iedereen die dat nodig heeft 
direct aan de slag, zonder ingewikkelde en vaak tijdrovende financieringstrajecten vooraf. 

Sociaal rendement 
Om het Fundament te vullen beginnen we uiteraard bij onszelf. Vanuit onze gezonde 
bedrijfsexploitatie laten we jaarlijks een percentage van omzet en/of winst uitvloeien. We 
hebben daarvoor een bedrag € 45.000,- begroot.

Daarnaast bieden we alle betrokkenen de volgende mogelijkheden om mee te helpen dit 
Driekant Fundament te vullen: 

 Het uitgeven van 'Driekant Fund Aandelen’. De aandelen zijn te koop voor € 1.000,- 
per stuk. Het rendement keren we uit in 'geslaagde mensen’ die een training bij 
Driekant met succes afronden. Geen geldelijk rendement maar een sociaal 
rendement. Zowel particulieren, bedrijven, stimuleringsfondsen als 
overheidsinstellingen kunnen deze aandelen kopen. Het zijn aandelen voor het leven.
Ze mogen wel onderling worden verkocht of naam van anderen worden gezet;

 Maandelijks of jaarlijks donaties (via lijfrentepolis ANBI stichting); 
 Legaten;
 De opbrengst van 'Driekant ervaringsdagen'. Hierbij lopen mensen uit verschillende 

organisaties en bedrijven een geheel verzorgde dag mee bij Driekant en betalen daar 
een bedrag van € 100,- p.p. voor; 

 Vergoedingen die de overheid volgens de geldende regels ter beschikking stelt. 

Deskundig beheer
Het Driekant Fundament wordt gevormd binnen de bestaande Stichting Driekant Inspireert 
(SDI). De stichting heeft een ANBI status en is mede aandeelhouder van Driekant BV.
 Daarnaast vormen we een 'Raad van Toezicht' die jaarlijks een verslag opstelt voor de 
aandeelhouders. Binnen deze Raad is er op verschillende gebieden expertise aanwezig zoals:
financiën, opleidingen en ondernemerschap. 

Zichtbaar resultaat
Via verschillende kanalen zullen straks zeer regelmatig de 'geslaagde mensen’ in de spotlight
worden gezet. Jaarlijks is er een Driekant Fund Aandeelhoudersbijeenkomst met een 
feestelijk karakter en waar de ‘geslaagde mensen’ een belangrijke rol spelen. Zij zijn 
tenslotte onze grootste drijfveer en inspiratiebron! Ook bij de werving van nieuwe 
aandeelhouders zetten we de resultaten van de geslaagde mensen in. Daarnaast maakt Het 
Fundament de weg vrij voor uitbreiding en opschaling naar meer leerwerkplekken.

Investeer in mensen en creëer samen rendement dat er toe doet!
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Wat er aan vooraf ging

Groei en Opschalen
De Driekant economie is in 21 jaar van 0 tot meer dan 1,5 miljoen commerciële omzet 
gegroeid. Het is begonnen met bakker Henk Smit, met in de winkel zijn echtgenoot Marian 
van de Eijk. Samen met een handjevol vrijwilligers zijn ze gewoon aan de slag gegaan. Het 
aantal werkzame mensen bij Driekant is in de tijd uitgeroeid naar ca. 100 mensen. Ongeveer 
de helft van het medewerkersbestand volgt een leer-werktraject of is actief in de vorm van 
een beschutte werkplek. Samen met de ruim 40 vakkrachten in vaste dienst wordt het vele 
dagelijks werk geklaard. Naast de ruim 400 mensen die zijn doorgestroomd heeft Driekant 
zelf ook een tiental mensen uit deze doelgroep in vaste dienst genomen. Stap voor stap gaat 
deze groei door. Vaak met vallen en weer opstaan. 

Naast de hoofdvestiging  in de Lange Hofstraat hebben we twee jaar geleden een vestiging 
geopend achter het station. Driekant was een van de eerste ondernemers die zich in dit 
stadsontwikkelingsgebied vestigde met het Brood-Café en een nieuwe productieplaats voor 
bakkerijproducten.  In het afgelopen jaar was Driekant mede initiator van 'De Goede 
Snackbar’, een nieuw bedrijf waarmee bij twee middelbare scholen in Zutphen biologische, 
gezonde catering wordt verzorgd in de schoolkantines. Met de laatste uitbreiding dit najaar 
2017 waarmee we het buurpand in de Lange Hofstraat in de exploitatie betrokken, 
verwachten we aan de steeds groeiende vraag naar Driekant producten te kunnen voldoen. 
Hiermee kunnen we naar verwachting doorgroeien tot een omzet van een kleine 2 miljoen. 
En we denken nu al druk na over wat er daarna nodig is.  

Voor 2018 staat er in ieder geval alweer een nieuw project klaar in Deventer. Hier heeft 
Driekant met een samenwerkingspartner de gunning gekregen om het restaurant in de 
nieuwe bibliotheek vanuit de sociaal ondernemerschap gedachte te gaan runnen. Daar blijft 
het vast niet bij in 2018 en daarna. Onze ambitie is om In 2020, honderd mensen per jaar 
een arbeidstraining te kunnen geven. Daarmee zullen zeker de grenzen van Zutphen 
overschreden worden, maar dat is nu ook al het geval. 

Alle nieuwe gecreëerde economie wordt direct gekoppeld nieuwe arbeids- en leerplekken 
voor mensen die aan kant staan en (nog) niet terecht kunnen in het reguliere 
bedrijfsleven. 

Sociaal Ondernemerschap
Driekant wordt vaak genoemd als voorbeeld van een succesvolle Sociale Onderneming. Die 
koploperrol veroorzaakt dat er in al die jaren vele mensen uit het hele land en daar buiten 
naar Zutphen zijn afgereisd voor een bedrijfsbezoek. Driekant heeft altijd gekozen voor de 
samenwerking met andere gelijkgezinde initiatieven. Daarnaast zijn we actief binnen 
georganiseerde koepelorganisaties van werkgevers zoals MVO Nederland, De Normaalste 
Zaak, Social Enterprise NL, en anderen. Initiatiefnemer/inspirator Henk Smit verzorgt vele 
voordrachten en presentaties in het land en is regelmatig betrokken bij adviescommissies bij
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het ministerie in Den Haag. Dit jaar, 2017, was hij nog in Londen bij een
gemeentelijk onderzoek m.b.t. Sociaal Ondernemerschap voor ex-verslaafden. 

Neveneffecten 
Naast het bakken van duizenden broden en taarten en het verzorgen van honderden leer-
werktrajecten, werkt Driekant mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Vanuit TNO Arbeid,
Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen die zijn gericht op Sociaal 
Ondernemerschap. In het perspectief van de Sociale Economie komen er regelmatig vragen 
naar onze jarenlange praktijk ervaring. Iedere maand maken we ruimte om studenten te 
ontvangen van Universiteiten uit het land die een afstudeerscriptie schrijven over Sociaal 
Ondernemen. Driekant biedt op de dagelijkse werkvloer doorlopend stageplekken aan 
studenten van HBO en MBO scholen vanuit verschillende studierichtingen. Samen met de 
vele bedrijfsbezoeken die vanuit  diverse instanties en collega bedrijven plaatsvinden zorgt 
dit niet allen voor een levendige dynamiek op de werkvloer, maar ook een uitstralings- en 
uitzaai-effect  in de samenleving. Wellicht kunnen in de toekomst al deze activiteiten direct 
of indirect een waardige plaats krijgen bij het versterken van het 'Driekant Fundament’.  

Met het Driekant Fundament komen er 'Meer handen aan het Brood ‘ zodat er niemand
hoeft achter te blijven.
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