
 

 

 
Astrid, medewerker bos- en natuu rbeheer bij Binnenwerk: 
“Eindelijk sta ik niet meer aan de zijlijn en denk ik ‘dat wil ik ook’. Deze baan past bij mij. Na een 

jaar kreeg ik een vast contract, geen vanzelfsprekendheid. Dat betekent veel voor me. Ik werk 24 
uur per week, haal er voldoening uit én krijg er geld voor. Dat werkt door in mijn privéleven. Ik 
hoef niet in een vakje te passen. Ik mag er zijn. 
 
Ik wilde altijd al werken met mijn handen en hoofd, binnen en buiten. Ik heb even kunstzinnige 
therapie en biologische landbouw gestudeerd. Na mijn opleiding bos- en natuurbeheer wilde ik 
graag bij een terreinbeherende organisatie werken. Ik heb veel gesolliciteerd, deed ook 

vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer, maar kwam toch niet echt aan de bak. Ik kan wel werken, 
maar niet 40 uur en niet zoals de meeste mensen.  
 
Ik zocht een organisatie die ruimte maakt voor mij, voor mijn beperkingen. Toen zag ik de 
vacature bij Binnenwerk. Ik twijfelde nog even, maar Binnenwerk bood zoveel. Het begin was 
wennen, maar ik krijg hier de kans om me te ontwikkelen. Bij Binnenwerk zit ik helemaal op mijn 

plek. Want ook al ben ik laag ingestroomd, ik doe wat ik wil. Mooi om alle seizoenen mee te 
maken en om nuttig te zijn. Het is fijn om de oude boerderij waar we altijd opstarten, mooi te 
maken. En leuk om daarvoor weer complimenten te krijgen van wandelaars. In het Lauwersmeer 
liggen eilandjes, geweldig om daarheen te varen. Daar hebben we berenklauw verwijderd, pittig 
werk. Snoeien doen we het hele jaar door, daar kan ik nog in groeien. We ruimen afval op en 
controleren of de borden er goed bij staan. In de zomer maaien we veel en werken we met vee 
zoals Hooglanders en Koningspaarden. We helpen dan met vangen en keuren. Dat is niet altijd 

leuk, soms moet er eentje afgemaakt. Ik weet inmiddels nog beter wat werken met de natuur 
inhoudt. Vaak zijn we het aanspreekpunt voor publiek. Meestal zit ik lekker in mijn vel en vind ik 
dat erg leuk.  
 
Op mijn 22e kreeg ik de diagnose autisme en ADD. Dat had ik natuurlijk mijn hele leven al, ik 
botste vaak in sociale situaties. Vriendschappen liepen niet altijd goed. Ik wist het niet, maar 
merkte wel dat ik anders was. Ik worstel nog steeds met de status van Wajonger. Mensen 

reageren vaak met ‘ik merk niets aan je’. Zo’n opmerking kan me soms onzeker maken. Dit soort 
situaties maken me ook veel zelfbewuster. Soms zit ik nog liever in een rolstoel, dan is duidelijk 
wat je beperking is. Het is ook wel mijn valkuil om normaal te doen. Ik ben geen standaard 

werknemer. Hoe normaal ik ook lijk, hoe zeer ik mijn best doe. Het lukt me niet. Door erover te 
praten, kan ik het steeds beter accepteren. Ook omdat iedereen in het team wel iets heeft, dat 
helpt. Mijn vorige werkgevers hadden ook goede bedoelingen, wilden mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in dienst. Met loonkostensubsidie, dus wat kost je per uur? Maar dan vroegen ze 
soms toch nog meer van me dan ik kon geven. Al deed ik zo mijn best. Waarom was dat niet 
genoeg? Daarom ben ik super blij met Martijn. Hij ziet wat voor mens ik ben en geeft me de 
ruimte. Ik ben echt gegroeid afgelopen jaar. Deze baan maakt me heel trots.” 
 

Martijn, leidinggevende van Astrid: 

“Astrid is onze encyclopedie. Ze weet veel van flora en fauna. Als ze het niet weet, vraagt ze het of 

zoekt ze het op. Daarmee daagt ze anderen ook uit. Ze gaat één dag per week alleen op pad, 

plaatst wildcamera’s. Ze groeit in haar zelfstandig werken en levert een mooie bijdrage aan het 

team. Daarnaast is het goed dat ze ook met collega’s op pad is. Hard werken en deel uitmaken 

van een team, dat is voor Astrid van waarde.  

Astrid heeft soms iemand nodig die met haar meedenkt. Ik heb geduld. Geef haar de ruimte om 

het op haar manier te doen, maar geef haar ook mijn gedachten mee over een klus. Dit maakt dat 

we leuke gesprekken hebben. Als je de tijd neemt om Astrid te zien, dan zie je wat voor 

waardevolle medewerker ze is. Ik word vrolijk van Astrid als we aan het werk zijn. Ze is echt 

fantastisch.” 

 

Kijken naar wat iemand wel kan; dat doet Binnenwerk sinds 2016 als gemandateerd werkgever 
namens opdrachtgevers binnen het Rijk. Mensen met een doelgroepindicatie vinden zo in 
teamverband nuttig en duurzaam werk. Astrid is één van de bijna 500 medewerkers bij 
Binnenwerk, waarvan er ongeveer 200 zijn geplaatst bij partner Staatsbosbeheer.  

Binnenwerk is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, zie ook 

www.ubrijk.nl/binnenwerk. 

http://www.ubrijk.nl/binnenwerk

