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DIT WAS HET JAAR VAN JOHAN,
EN HET WAS HET JAAR VAN NANCY, MIKE, JOLANDE, GINO, 
KEVIN, JOB, EN ZOVEEL ANDEREN.

Zij vonden namelijk werk. 

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werk niet vanzelfsprekend. Er zijn 
allerlei obstakels. Een diploma dat net niet klopt, extra reiskosten waar je geen reserves 
voor hebt, een afstand die te groot is om te fietsen.

Everyday Heroes gelooft dat iedereen die wil en kan, moet kunnen werken. Een simpele 
gedachte. Om die kracht bij te zetten, nemen we de obstakels op weg naar werk weg. 
Heb je een diploma nodig, dat betalen we dat. Zijn je reiskosten te hoog, dan vergoeden 
we die. Het geld hiervoor komt van bedrijven en individuen die net als Everyday Heroes 
geloven in een inclusieve arbeidsmarkt, in een kans voor iedereen.

Om te laten zien hoe dat werkt, vertellen we graag over Johan. Hij wil, hij kan, en met 
dank aan de inzet van veel mensen, werkt hij nu ook.

-- Sabine de Jong, initiatiefnemer Everyday Heroes

D I T  I S  J O H A N . 
E N  J O H A N  H E E F T  E E N  W E N S .

Johan wil vrachtwagen-
chauffeur worden. Net als 
zijn overleden vader ooit 
was. Makkelijk is dat niet: 
Johan leert moeilijk. Hij kan 

het wel, maar heeft extra steun nodig. 
Steun, waarvoor bij de meeste werkgevers 
geen ruimte is.

Gelukkig is er een stoere werkgever die 
Johan wel een kans geeft.  Eén kans is voor 
Johan genoeg. Keer op keer laat hij zien 
dat hij een betrouwbare, hardwerkende 
medewerker is.

Nu Johan werkt, kan hij sparen voor z’n rijbewijs. Dat is een forse investering. Alleen krijgt 
hij het geld moeilijk bij elkaar. Zijn jobcoach weet dat een Power Certificaat van Everyday 
Heroes in zo’n geval uitkomst kan bieden. Een bedrijf koopt een certificaat en met dat 
geld krijgt Johan nu het laatste steuntje in de rug dat hij nodig heeft.

En zo wordt Johan vrachtwagenchauffeur, net als zijn overleden vader. Hij had wat steun 
nodig, maar het gaat hem lukken. Iemand die wil en kan, zal werken, hoeveel obstakels er 
ook zijn. Johan liet zijn wens niet gaan.

Het verhaal van Johan staat symbool voor honderden helden die een baan vonden en de 
helden die hen hielpen.

“EVERYDAY HEROES GELOOFT 
DAT IEDEREEN DIE WIL EN KAN, 

MOET KUNNEN WERKEN.”

Nancy vond haar draai bij de voetbalclub 
Telstar.

Zakaria draagt als gastheer bij aan een goede 
sfeer.

Met een beetje extra begeleiding werkt Peter 
nu in de horeca.

Louis van Gaal inspireert voetbalclubs om 
mensen een kans te geven.

Ben fietst weer naar z’n werk.

Ellen Kok en de Nederlandse Vereniging van 
Banken helpen tientallen mensen aan het werk.



Dit was ook het jaar van de banken, want in de CAO Banken 2017-2019 is vastgelegd dat 
zij investeren in Power Certificaten om daarmee werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Het was het jaar van de eredivisie, want in het project De Maatschappelijke Eredivisie bieden 
sportclubs werk waarmee vele jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
kunnen, bijvoorbeeld bij Sparta en FC Dordrecht.

Het was het jaar van de verdubbeling van het aantal verkochte Power Certificaten. En het jaar 
van de verviervoudiging van het aantal plaatsingen!

Het was het jaar van de ANBI status. 

En het was het jaar van de partners, het jaar van Instituut Gak, dat ons hielp met een genereuze 
bijdrage, het jaar van alle certificaathouders, jobcoaches, kandidaten, werkgevers, ambassadeurs 
en alle anderen die ons hielpen te groeien. Onze dank, die van Johan en alle anderen, is groot.

HELDEN,
 BEDANKT!


