
Wendy Berkhout -
De Berk
Saens Tois geeft gelegenheid de expertise van 
de leden in te schakelen. Wat het nog meer 
bracht is dat ik op eigen tempo weer mee kan 

draaien op gebied van werk en dat kan uitoefenen wat mijn 
passie heeft. 
E-mail: de.berk@saenstois.nl
Tel: 06-12218699

Robert Vethaak -
De Muziekverslaafde
Saens Tois heeft me rust gebracht en geeft mij 
heel veel kansen mijn passie uit te dragen en 
de kans om helemaal opnieuw te beginnen!

E-mail: de.muziekverslaafde@saenstois.nl
Tel: 06-25398053

Martine Kroon -
Soul Food Zaandam
Ik ervaar de coöperatie als een 
prettige en veilige manier om m’n 

zelfstandigheid stap voor stap vorm te geven.
De trainingen en bijeenkomsten geven me het zelfvertrouwen 
dat ik in staat ben om op mijn eigen manier een bedrijf te 
starten.
E-mail: martinekroon@hotmail.com
Tel: 06-41359755

Doeners
Doeners biedt mij de kans om mijn 
Veelzijdigheid tot Uitdrukking te laten 
komen in mijn werk.
E-mail: doeners@saenstois.nl

Frank en Els -
ZAANSE VERLICHTING
De mogelijkheid om vanuit de marge 
weer te ondernemen. Dat biedt zelfver-
trouwen en verlichting, eigenwaarde een 
impuls en laat energie stromen. Samen 

en toch zelfstandig, beschermd en bevrijd. Dat is Saens 
Tois voor ons: Zaanse Verlichting.
Tel: 06-38682244

Edward Heijn – Happy Companie
Mijn jobcoach begreep wat ik wou en gaf mij 
een zetje in de juiste richting. Nu, dankzij deze 
kans, vallen voor mij de puzzelstukjes goed op 
zijn plek en dit allemaal in de coöperatie Saens 
Tois.

E-mail: happycompanie@saenstois.nl
Tel: 06-11792839

Kevin McGann – 
CHIROPRACTIC   SUPPORT  
SERVICES
Vóór Saens Tois was mijn inkomen 
onregelmatig. Het gebeurde dat ik 

uitkeringsgeld terug moest betalen. Middels Saens 
Tois wordt dat extra geld nu geïnvesteerd in mijn 
groeiende praktijk. Daarmee is behalve ikzelf ook de 
gemeenschap gediend. 
E-mail: office@drkev.nl
Tel: 06-21886880

COÖPERATIEF ONDERNEMEN

SOCIALE COÖPERATIE



Een sociale coöperatie is er voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Hierin kun je een eigen 
onderneming starten met behoud van uitkering en 
vrijstelling van sollicitatieplicht. Dit kan binnen het 
kader van de participatiewet en in vele gevallen vanuit 
de UWV-situatie. 

Wat verwachten wij van jou?

•	 Beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijk 
aandachtspunt.

•	 Je hebt een goed idee/plan.

•	 Je wilt heel graag ondernemen.

•	 Je hebt doorzettingsvermogen.

•	 Je werkt graag in een team.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Katja Mooij (Projectleider)
E-mailadres: k.mooij@odibaan.nl
Telefoonnummer: 075-2073089

Mobiel: 06-57995793

Wat doet een sociale coöperatie voor jou?

Deze vorm is bij uitstek geschikt om mensen die om 
welke reden dan ook langere tijd uit het arbeidsproces 
zijn geraakt een kans te geven zelf een onderneming 
te starten.
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Meer informatie over ons en onze leden:

Door middel van samenwerken sta je niet alleen. Je 
kunt elkaars kennis en talenten gebruiken bij het ten 
uitvoer brengen van je idee. Binnen de coöperatie 
bieden wij ook ondersteuning bij het maken van een 
ondernemingsplan. Daarnaast kijken wij in hoeverre 
je nog hulp nodig hebt.

Wat is een sociale coöperatie?

Waarom een sociale coöperatie?

www.saenstois.nl
•	 Wil jij jouw talenten inzetten om je eigen 
kwaliteiten te kunnen ontplooien?

•	 Heb je een passie of hobby waar je je beroep 
van wilt maken, of heb je een ander idee waarmee jij 
denkt een onderneming te kunnen starten?

Dan kan de sociale coöperatie jou hierbij ondersteunen!


