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Re-integratie- en werkbedrijf Pauropus met vestigingen 
in Doetinchem, Drachten en Zwolle is een samen-
werkingspartner van Tiem. Sinds april 2020 zijn zij 
gevestigd in het pand van Tiem. Aan de Lingenstaat 
huren zij kantoorruimte op de eerste verdieping (T1.14) 
en hebben zij ruimte voor opslag van materialen.

WAT DOET PAUROPUS?
Directeur Albert-Jan Hoeksema legt uit dat werken bij 
Pauropus zowel het middel als het doel is. Mensen met 
een (door allerlei omstandigheden opgelopen) achter-
stand op de arbeidsmarkt gaan aan de slag op klussen 
die Pauropus uitvoert. Dit doen zij in een klein team 
onder begeleiding van een werkmeester. Het werk 
is meestal in de bouw of in het groen. Je kunt den-
ken aan hovenierswerk bij bedrijven en particulieren, 

bestratingen schoonmaken van aanslag en onkruid, 
onderhoud aan parkeerterreinen en bruggen, zwerfaf-
val verwijderen in Zwolle, sloopwerkzaamheden, etc, 
etc. Op deze manier doen kandidaten weer werkritme 
op, vergroten zij hun kennis, en ook hun sociale con-
tacten. Het unieke aan Pauropus is volgens Albert-Jan 
dat iedereen die de handen uit de mouwen wil steken 
en fysiek in orde is een kans krijgt: “Ik heb nog nooit 
NEE gezegd”. 

Pauropus is 16 jaar oud en nog steeds volop in 
beweging. Naast dat zij onlangs bij Tiem zijn komen 
‘inwonen’, hebben ze vanaf november een nieuwe 
huisstijl met een modern logo en vernieuwde website. 
Als klap op de vuurpijl is Pauropus net gestart met het 
in de markt zetten van ‘IJZERSTERK’.

In de vroege ochtend en aan het einde van de middag staan er busjes van Pauropus op 
de parkeerplaats van Tiem. De rest van de dag zijn ze meestal weg. Benieuwd naar het 
verhaal en de mensen achter de busjes?

Pauropus en Tiem: 
een ijzersterke 
combinatie

V.l.n.r. Albert-Jan, Jan, Bart en Christiaan
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IJZERSTERK
IJzersterk is een bijzondere werkpoule, gespecialiseerd 
in het leveren van ‘ijzersterke’ mensen die al een tijdje 
niet gewerkt hebben, maar dat wel graag willen. Werk-
gevers in de bouw, sloop en het groen huren IJzersterk 
in voor een (korte) opdracht. De mensen krijgen op 
deze manier een betaalde baan geboden. IJzersterk 
zorgt dat de mensen voldoende opgeleid zijn, en 
persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding en 
schoenen krijgen. Albert-Jan legt uit dat IJzersterk drie 
basisregels kent die hij belangrijk vindt:
Op tijd komen: Werken betekent geld verdienen. Maar 
dat kan alleen als je iedere dag op tijd aanwezig bent.
Respect tonen: Je werkt samen aan een opdracht en 
je bent deel van een groep. Als je respect hebt voor 
elkaar, krijg je veel werk gedaan. Respect geef je en 
verdien je.
Inzet tonen: Missers maken we allemaal, maar als je 
inzet toont dan leer je ervan. Zo haal je het maximale 
uit jezelf.
De kracht van de werkpoule is volgens Albert-Jan dat 
alle aangemelde opdrachten er bij elkaar voor zor-
gen dat IJzersterk de medewerkers aan de slag kan 
houden. En het mooie is dat als er een klik is met een 
werkgever, er de mogelijkheid is om langer aan de 
slag te gaan via een detacheringsconstructie - of nog 
mooier, dat de werkgever hem of haar kosteloos kan 
overnemen. Zien is kopen, en dat is de bedoeling.

SAMENWERKING
Tiem heeft al geruime tijd contact met Pauropus als 
re-integratiebedrijf, waarbij Pauropus werkervaring 
biedt aan kandidaten met een PW-uitkering. Beide 
partijen hadden het idee dat er meer uit de samen-
werking gehaald kon worden. Onze accountmanager, 
Bart van der Sterren, en de directeur van Pauropus, 
Albert-Jan Hoeksema, hebben daarom met elkaar om 
tafel gezeten. Het resultaat was een nieuw plan om de 
samenwerking nog beter te maken.

Kandidaten gaan nog steeds onder leiding van een 
werkmeester aan de slag bij Pauropus. De deelne-
mers verzamelen bij Tiem, gaan met een busje naar 
de werkplek en vervolgens in kleine groepen aan het 
werk. Er is afgesproken dat er structureel 5 plekken 
beschikbaar zijn waarop kandidaten kunnen werken 

Tijd voor een broodje voor meewerkend voorman Ronny
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aan werknemers- en vakvaardigheden. Een wezenlijke 
verandering in de samenwerking is dat Pauropus geen 
trajectbegeleiding meer verzorgt. Nu is er vanuit Tiem 
een vast aanspreekpunt voor de kandidaten, waar-
door er directer overlegd kan worden. Tiem is zo meer 
betrokken, en heeft meer invloed heeft op het slagen 
van het traject. Christiaan Rietjens, Adviseur Werk en 
Ontwikkeling, heeft deze functie van aanspreekpunt 
op zich genomen. Hij legt uit dat, na aanmelding door 
een Adviseur Werk en Ontwikkeling, het traject voor de 
kandidaten begint met een gesprek met Albert-Jan en 
hemzelf.
In dat gesprek peilen ze de motivatie van de kandidaat, 
en maken ze een opbouwschema voor het werk op 
de verschillende projecten. Christiaan stelt vervolgens 
de werkervaringsovereenkomst op, houdt de voort-
gang van het traject in het oog en regelt benodigde 
trainingen (meestal VCA). Als er problemen zijn, dan 
springt hij in en schakelt hij direct met Albert-Jan of 
de werkmeester. Ook zorgt hij ervoor dat kandidaten 
die klaar zijn voor bemiddeling naar werk, in beeld 
komen bij accountmanager Bart van de Sterren. Bart 
bemiddelt dan door naar regulier werk. De insteek is 
dat kandidaten 3 tot 6 maanden werkervaring opdoen 
bij Pauropus, en dan bemiddeld worden naar betaald 

werk. Kandidaten die het goed doen, kunnen ook 
doorstromen naar IJzersterk óf rechtstreeks in dienst 
komen bij de opdrachtgever.

VOORBEELD VAN EEN SUCCES
Johan is dit jaar in Zwolle komen wonen en heeft hier 
een PW-uitkering aangevraagd. Na aanmelding door 
de gemeente en een intake bij de Passage, is hij bij 
Christiaan gekomen. In mei is hij door Christiaan op 
een werkervaringsplaats bij Pauropus geplaatst. Na 
enige opstartproblemen gaat het nu erg goed met 
Johan. Zo is hij vanaf oktober 2020 betaald aan de 
slag bij IJzersterk. Hij wordt gedetacheerd bij Dussel-
dorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Momenteel werkt 
hij zichtbaar met veel plezier mee aan de sloop van 
een deel van het station Zwolle. En binnenkort gaat hij 
starten met een opleiding tot asbestsaneerder. ‘Daar 
zit voorlopig voldoende werk in’, vertelt Johan trots.

Nieuwsgierig naar de nieuwe huisstijl en website van 
Pauropus en IJzersterk BV?
Surf naar www.pauropus.nl

Paul Bijsterbosch

Werk aan de winkel voor Johan


