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Sinds 2015 is Het Theezaakje in bedrijf. eerst als
eenmanszaak nu in 2019 is Het Theezaakje een
medewerkers-coöperatie.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
medewerkers in de coöperatie. Door een
zelfsturend team en een voorgestructureerde
bedrijfsvloer kan iedereen een bijdrage leveren in
het bedrijf, op een plek in de organisatie waar de
medewerker het best tot uitdrukking komt.
In een klein aansturend team faciliteren we de
medewerkers in de eigen persoonlijke
ontwikkeling, arbeidsvaardigheden en wens naar
regulier en/of passend werk. Dat is een hele
uitdaging. Want niet alleen willen we dat Het
Theezaakje zelfredzaam wordt en op eigen
benen kan staan, dat willen we in de eerste plaats
ook voor al onze medewerkers.
2019 was een turbulent jaar met veel vallen en
opstaan. Hoe organiseer je tegelijkertijd activiteit
op vier verdiepingen, 18 medewerkers met
leerplannen, voortdurend aanlopende klanten en
de zakelijke klanten. Dat is hard werken en vraagt
een scherpe focus, structuur en veel discipline.
In het eerste halfjaar kregen we dit niet van de
grond en bleek het voor het aansturend team te
complex.
In het laatste halfjaar vonden we focus en een
strategie. We realiseerden dubbele verkoop
doormiddel van een succesvolle
marketingcampagne en wierven er veel zakelijke
klanten bij. In de reintheegratie brachten we
meer structuur aan door functieprofielen en een
duidelijke weekplanning. Aan het eind van het
jaar hadden we onze doelen alsnog gehaald.... en
daar zijn we heel trots op!!

Vierenhalve ster beoordeling
door klanten (google &
facebook)

REINTHEEGRATIE
MEDEWERKERS
UITSTROOM

Wij geloven in een sterk en gevarieerd team, De
beperking van de een compenseren we door de
mogelijkheden van het collectief. Die
samenwerking stimuleren we door maandelijkse
teamvergaderingen waarin we de eigen leerdoelen
met elkaar bespreken en evalueren. We bespreken
wat we nodig hebben en hoe het team daarin kan
ondersteunen.
Door 'coaching on the job' wordt gewerkt aan
arbeidsvaardigheden en zelfvertrouwen. Aan de
hand van half jaarlijkse evaluaties worden de
doelen afgerond of bijgesteld. De focus ligt op het
ontdekken en benutten van de eigen kwaliteiten
en het werk aan het perspectief op doorgroei
mogelijkheden. Op de werkvloer stroomlijnen we
de processen zoveel mogelijk, zodat het voor
iedereen duidelijk en inzichtelijk is wat er gedaan
moet worden. In alle lagen van de organisatie zijn
medewerkers actief en betrokken; Je kan werken
in de social media, winkel en productie,
administratie, webshop, klantenservice en
coaching. Dat maakt het werken divers en
leerzaam.

Het Theezaakje Coöperatie U.A,
6511 CL Lange Hezelstraat 56
Nijmegen

De medewerker-coöperatie
krijgt steeds meer vorm en
inhoud. Niet alleen bestaat
bijna het hele team (15) uit
reintheegranten, betaald of
onbetaald, maar wordt er ook
werk gemaakt van uitstroom.
De verwachting is dat in 2020
bijna de helft van ons team
uitstroomt. In 2019 was dit een
laag aantal, namelijk twee
kandidaten stroomden uit
naar opleiding of passend werk.
Er is vaak meer tijd nodig dan
een jaar, gezien de uitdagingen
op persoonlijk vlak en de taaie
bedrijfswereld anderzijds.
Gelukkig beleven onze
medewerkers het werken in het
team van Het Theezaakje als
heel gezellig en helpend.

www.het-theezaakje.nl.
klantenservice@hettheezaakje.nl.

STRATHEEGIE
UITSTROOM
VERKOOP

2020

Wat betreft de uitstroom benaderen we lokale
ondernemers/bedrijven voor een theeplank in de
coffeecorner. Elke maand wordt de thee aangevuld
door een van onze medewerkers of door een
brievenbusdoosje aangeleverd. Doormiddel van de
Social Return on Investment kunnen deze kosten
afgetrokken worden en hebben wij behalve een
klant ook mogelijk een uitstroomplek voor een
reintheegrant door het lijntje met het
bedrijfsleven.

2020 heeft haar eigen
uitdagingen. Op dit moment
gaat het corona virus door het
land.
De strategie voor 2020 blijft
onveranderd. We focussen op
online verkoop van thee en
producten uit de fysieke winkel
door die op de website te
plaatsen. Doormiddel van meer
activiteit op social media,
youtube en website genereren
we meer regionale en landelijke
zichtbaarheid. Eind 2019
hebben we de switch gemaakt
van zakelijk markt naar
particulier in de
promotiekanalen. Dit was
succesvol en intensiveren we
voor 2020 door meer budget
daarvoor vrij te maken.
Daarnaast bieden we meer
diensten aan, zoals
theeproeverijen en theesessies
voor bedrijven en particulieren..

Op de werkvloer richten we een e-learning in met
modules waarin je leert hoe je de winkel en
productie en al het andere draait en werkt. Ook
starten we met een pilot en online module
'Werken aan je Loopbaan' wat helpt bij het vinden
van perspectief op de toekomst.
Onderliggend doel is om het bedrijf zelfsturend en
effectief te laten draaien. Met een team van 15
reintheegranten en een faciliterend team op de
achtergrond voor coaching en aansturing is Het
Theezaakje eind 2021 de eerste winstgevende
onderneming in Nederland die volledig wordt
gerund door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt!

Het Theezaakje Coöperatie U.A,
6511 CL Lange Hezelstraat 56
Nijmegen

www.het-theezaakje.nl.
klantenservice@hettheezaakje.nl.

IMPACTCIJFERS

316.476 KOPPEN

kopjes vrolijke thee zijn er
geschonken aan bedrijven
en horeca en
enthousiastelingen door
heel Nederland.

ZAKELIJKE
KLANTEN

18
2

VROLIJKE THEE
GESCHONKEN

56
bedrijven, winkels en
horecaplekken kozen
voor vrolijke thee om als
cadeau of aan gasten te
schenken.

MENSEN AAN HET WERK
MEDEWERKERS UITGESTROOMDMEDEWERKERS IN
konden hierdoor aan de slag
bij Het Theezaakje en twee
mensen stroomden door naar
regulier werk.

FINANCIËLE
SUPPORT

REINTHEEGRATIE

€85K
Sitchting Doen en het
Anton Jurgen Fonds
hielpen ons de touwtjes
aan elkaar te knopen en
impact te maken.
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De omzet steeg in het najaar significant door de
kerstpakketten en bestellingen van winkels en particulieren
van de website. De begeleidingsvergoedingen voor de
reintegratie bleven het hele jaar door constant. De piek in
het midden is te verklaren door de facturering van de
zorggelden van de voorgaande periode.
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