
Ik ben een product van de
jaren waarin het credo
’Een slimme meid is op

haar toekomst voorbereid’
gold. Ik kan leren, maar
moest er wel hard voor wer-
ken. Mijn karakter is alles er
uit te halen wat erin zit. Na
de middelbare school wilde
ik gaan studeren. Ik wilde
me breed ontwikkelen en
koos voor sociale geografie.
Ik leerde er hoe we zorgvul-
diger met onze planeet om
kunnen gaan. Niet alleen
voor onszelf, maar ook voor
de generaties na ons. Een
baan in het onderwijs of bij
de overheid lag voor de
hand.

Toen ik mijn studie afge-
rond had, heerste er echter
veel werkloosheid. Ik deed
een vervolgstudie: informa-
tiebeleid en planning. Inge-
wikkelde en complexe infor-
matie toegankelijk maken.
Ik ging aan de slag bij een
adviesbureau. Dat heb ik
drie jaar gedaan. Het was
hard werken en veel onder-
weg zijn. Inmiddels was ik
getrouwd en had ik een
kinderwens. Ik nam ontslag
en solliciteerde bij de ge-
meente Alphen aan de Rijn.
Daar werkte ik als informa-
tiemanager. Ik ben er 25 jaar
gebleven. Na een grote fusie
met omliggende gemeenten
werd het voor mij tijd iets
anders te gaan doen. Na een
loopbaan/ontwikkeltraject
werd duidelijk dat werken
in een kleine organisatie me
beter zou liggen, een rol met
meer maatschappelijke bete-
kenis en dat ik met mijn
handen wilde gaan werken.

Broodbakken
Broodbakken was iets dat
me altijd heeft aangespro-
ken. Thuis bakte ik in het
weekend regelmatig brood-
jes met de kinderen. Ik heb
een poosje in de bakkerij van
een kennis - Hein Raat - in
Alkmaar gesnuffeld en vond

het ongelofelijk leuk. Hij
tipte me te gaan praten bij
de Bakery Institute in Zaan-
dam. Na een leuk en infor-
matief gesprek kreeg ik het
advies om nog eens elders
mee te kijken. Toen kwam ik
uit in IJmuiden bij Boulan-
ger Oscar, daar heb ik veel
geleerd. Ik besloot de oplei-
ding te gaan doen. Het was
er fijn, een warm bad. Er
werd keihard gewerkt. Ook
fysiek was het pittig. In het

begin had ik echt spierpijn.
In negen weken werd ik
opgeleid tot Boulanger.

Ik wilde ook graag meer
betekenen voor mensen,
bijvoorbeeld voor mensen
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Dus niet alleen
brood maken, maar ook
mijn kennis delen. Ik woon
in Heiloo en tijdens een van
mijn fietstochten kwam ik
dit pand tegen in Castricum.
Dat lag op een prachtige

locatie op het landgoed Duin
en Bosch van de GGZ-instel-
ling Dijk en Duin. Er zat een
dagbesteding in waar koek-
jes en taart voor een tweetal
horecaondernemers werden
gebakken. Deelnemers wor-
den geplaatst door Reakt,
een organisatie die mensen
helpt met psychische proble-
men of een verslavingsach-
tergrond.

Ik zocht contact met de
begeleidster van de dagbe-

steding om te kijken of er
belangstelling was om ook
iets met brood te gaan doen.
Al vrij snel ontstond het idee
om er een eigen bakkerij op
te zetten in de vorm van een
sociale onderneming. Ik bied
acht leerwerkplekken per
dagdeel aan de deelnemers.
Zij maken vooral koek en
taart met een vaste begeleid-
ster. Bak’m is mijn onderne-
ming. Ik heb twee medewer-
kers in dienst. Tanja is ban-

ketbakster en Patricia is
broodbakker. Met z’n drieën
vormen we een dynamisch
team en vullen we elkaar
goed aan. Wanneer iedereen
aanwezig is, zijn we met
twintig mensen in de bakke-
rij. De groepsbegeleidster,
deelnemers, vrijwilligers,
stagiaires en onze eigen
mensen. Dat gaat allemaal
heel harmonieus.

Als ik praat over mijn
werk, krijg ik kippenvel. Ik

Dominique
Omes.
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Jarenlang reed Dominique
Omes op de digitale snelweg
en maakte ze er informatie
toegankelijk. Tot ze vastliep
op de rotonde. Ze was toe
aan een nieuwe afslag, maar
welke? Het werd broodbak-
ken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. 

◆
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carrièreswitch. Vandaag Dominique Omes.

word er emotioneel van. Dit
is zo fantastisch om te doen.
Er zit zoveel energie in mij
en ik voel me zo betrokken.
Ik ben geland. Ik doe nu
echt iets wat bij me past. Het
was er de tijd voor. In juli
vierden we ons eenjarig
bestaan. Ik hoop dat er hier
meer ondernemingen ko-
men die dit avontuur durven
aan te gaan.

Patricia Jimmink

’Brood
past 

bij mij’
Simco Kruijer
Leidinggevende cu4it: „Mee eens. Het is belang-
rijk dat elke Nederlander zichzelf blijft ontwikke-
len. Banen veranderen snel van inhoud en de
flexibilisering van de arbeidsmarkt zal verder
toenemen. Als er dan een ’doelspaarrekening
leren’ voor je klaar staat wordt dit enorm gestimu-
leerd. Het signaal wat de overheid en werkgevers
hiermee geven is daarnaast erg positief. Het zou
mooi zijn als iedereen (in loondienst, als zelfstan-
dige, maar ook als niet-werkende) hier zelf ook

fiscaal vriendelijk aan mee zou kunnen sparen.”

Daphne de Wild
Jurist CNV Vakmensen: „Als vakbond vinden wij
scholing enorm belangrijk. Op het eerste gezicht
lijkt het AWVN-plan een verfrissend idee. Toch
zijn wij er niet enthousiast over. De uitvoering met
vouchers wordt erg ingewikkeld, er zitten te veel
haken en ogen aan. We zien het gewoon niet
gebeuren. Veel meer heil zien wij in een persoon-
lijke leerrekening voor werknemers, waarover we
trouwens nu al in steeds meer cao’s concrete
afspraken maken. Werknemers bouwen hiermee
meteen een eigen budget op, dat ze naar eigen
inzicht kunnen besteden aan scholing. Zo houden ze zelf regie over hun
loopbaan.”

Dick Pieters
Organisatiedeskundige Ignius: „In mijn vak
komt het soms voor dat mensen naar een training
gaan omdat dat moet van hun leidinggevende. Zij
snappen dat een leven lang leren noodzaak is om
bij te blijven in een snel veranderende arbeids-
markt maar liever niet via een opgelegde keuze
van iemand anders. En al helemaal niet als deze
bijscholing niet aansluit bij hun eigen weg voor
groei. Als trainer en coach merk ik dat mensen het
belangrijk vinden om zelf regie te hebben over
hun leerproces omdat persoonlijke ontwikkeling
juist gaat over eigen vrijheid en verantwoordelijk-

heid. Een persoonsgebonden ontwikkelbudget kan hierin uitstekend voor-
zien.” 

Jan Schriefer
Lid Ledenparlement FNV: „Een leven lang leren,
zodat werknemers zich kunnen bijscholen of om-
scholen, prima. Maar dat hoort meer in cao-af-
spraken van werkgevers en werknemers. De over-
heid er voor op laten draaien, zonder er wat aan
bij te dragen lijkt mij geen goed plan. Werkgevers
betalen al steeds minder aan belastingen. De bur-
ger mag er dan voor op gaan draaien en dat kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is net zo goed
het belang van de werkgever dat werknemers
goed bijgeschoold worden. Dat geldt ook voor
mensen met een tijdelijk contract.”

Marijke Steensma
HR-professional Poort HR: „Een heel goed idee!
Het mooie van dit idee is dat het stimuleert en
faciliteert om zelf de regie over je werkzame leven
te pakken. Mensen leggen soms de regie over hun
loopbaan volledig bij hun werkgever neer. De baas
moet maar zorgen voor bijscholing en eventuele
omscholing. Dat is niet meer van deze tijd. Denk
na wat je wil en wat je kunt met je werk en maak
er wat van! Door de invoering van deze individuele
scholingsvouchers zou dit enorm gestimuleerd
kunnen worden.”

Iedereen eigen leerbudget
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft een plan
opgesteld met tien ideeën voor ’de wereld van werk’. Een voorstel is een
leerbudget, dat van overheidswege wordt verstrekt en dat iedereen op elk
moment in zijn of haar leven kan inzetten. Aan het begin van je carrière of
verspreid door de tijd. Wat vindt ons panel?

Stelling van de maand

Profiel
Naam: Dominique Omes
Leeftijd: 55 jaar
Woonplaats: Heiloo
Vorige baan: Beleidsadviseur
informatievoorziening
Huidige baan: bakker en coach
van mensen met psychische
problematiek


