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MET EEN BUITENGEWONE AANPAK  
OVERBRUGGEN WIJ DE AFSTAND NAAR EEN  

ECHTE BAAN VOOR GEWONE MENSEN.  
DAT IS BUITENGEWOON.

BUITENGEWOON IS EEN INITIATIEF VAN FACILICOM GROUP. FACILICOM 
GROUP IS HET BEDRIJF ACHTER TRIGION, GOM, INCLUZIO, FOOD&I EN
FACILICOM SOLUTIONS. SAMEN ZIJN WE GOEDVOOR MEER DAN 20.000 
BANEN, EN VEEL MEER NOG ALS JE ONZE KLANTEN MEE REKENT. 
DE GEZAMENLIJKE BEDRIJVEN HEBBEN EEN SOCIALE ONDERNEMING 
OPGERICHT. HET RESULTAAT IS BUITENGEWOON. 

ECHT WERK EN EEN EIGEN INKOMEN, DAT IS WAT IEDEREEN NODIG 
HEEFT. WIJ BIEDEN DE OPSTAP NAAR EEN BETAALDE BAAN. JA, OOK 
ALS DAT SOMS INGEWIKKELD LIJKT OF NIET VANZELFSPREKEND 
IS. DAN ZETTEN WE EEN STAPJE EXTRA OM MENSEN MET DE 
JUISTE BEGELEIDING OP WEG TE HELPEN. DAT DOEN WE BINNEN 
DE CATERING, SCHOONMAAK, BEVEILIGING, OF IN DE HORECA, 
INSTALLATIETECHNIEK EN DE ZORG.

HOEZO ‘AFSTAND TOT DE 
ARBEIDSMARKT’? 

WAT NOU ‘BEPERKT’?  
IEDEREEN DIE 

WIL WERKEN MOET  
DIE KANS KRIJGEN.

INCLUSIVITEIT IS EEN STRIJD. ONZE STRIJD.
Hoezo MVO? Wat nou social return? Je huur betaal je er 
niet van. Wij brengen de inclusieve arbeidsmarkt naar the 
next level. Wij zijn Buitengewoon. Wij hebben echt werk 
voor gewone mensen. Voor minder doen we het niet.

Vooroordelen ruilen we in voor kansen. Wat lastig heet 
of raar lijkt, dat lusten we rauw. Om over etiketten als 
‘mensen met beperkingen’ of ‘banen aan de onderkant’ 
al helemaal niet te spreken. Met een buitengewone 
aanpak overbruggen we de afstand.

Het doel is wat telt: een baan voor wie wil werken. Een 
beloning voor wie die kans pakt. Als het iets meer moeite 
kost om iemand aan het werk te houden, OK, dan zetten 
we toch die extra stap. Als dat lachwekkend simpel 
klinkt, dan heb je het helemaal begrepen.

‘En toch’, ‘JA maar’, of: ‘heb je daar wel aan gedacht?’ 
Je vindt het toch niet erg dat we alvast begonnen zijn? 
Natuurlijk moeten we het hebben van samenwerken. 
Dus, opdrachtgevers en kandidaten, partners en 
medestanders; we nodigen je uit om mee te doen.  
Mét jou maken we nog meer banen waar.

Voor de knokkers die hun vechtlust lang en breed 
bewezen hebben. Voor de werkloze jongere die niet aan 
de slag komt. Voor de oudere die nog jaren vooruit kan. 
Voor de statushouder met grenzeloos talent. Strijd mee 
tegen ongelijkheid en voor acceptatie. Want als
afstand niet bestaat, heeft iedereen een kans.

EGBERT (46)

ELKE DAG  
BLIJ MET  
DEZE KANS

‘ 
’

ABDULLAH (46)
‘DERTIEN JAAR HEB IK GEWACHT’
“In 2007 kreeg ik eindelijk een verblijfsvergunning. 
Dertien jaar wachten, dat duurt lang. Ik heb mijn  
mbo-diploma behaald en ben opgeleid tot vitaal coach. 
Alles heb ik gedaan om aan het werk te komen, en toch 
lukte het niet.

De mensen van het Buurtteam in Utrecht brachten mij 
in contact met Buitengewoon. Dat heeft mij weer hoop 
gegeven op een baan. Ik doe weer ervaring op en zet me 
voor de volle 100% in. Het is leuk om heel verschillende 
dingen te kunnen proberen. Ik heb al meegelopen in de 
schoonmaak, in de spoelkeuken en bij parkeerbeheer.  
Nu ben ik werkzaam bij de goederenontvangst. Tot nu  
toe zijn mijn ervaringen heel goed.”

“Vloeren boenen en kristalliseren is mijn trots en 
passie. Ik heb jaren in de specialistische schoonmaak 
gewerkt. Door een ernstige ziekte werd ik voor 100% 
afgekeurd. Inmiddels ben ik volledig hersteld. Wat ik 
wil is werken. Maar hoe kom je weer terug? Ik ben in 
contact gekomen met Buitengewoon door een vriend 
van mij. Hij werkt bij Facilicom.
Door Buitengewoon kan ik weer werkervaring opdoen 
in de schoonmaak. Dat ik deze kans krijg daar word 
ik vaak emotioneel van. Zo blij maakt het me. Elke 
morgen ga ik met veel plezier naar mijn werk. Ik hou 
ervan om hard te werken en elke dag is anders. Als ik 
maar een fijne groep mensen om me heen heb, dan is 
het goed. Hoe ik word begeleid en opgevangen, dat 
doet me veel. Eigenlijk wil ik hier nooit meer weg.”


