IBN toont lef en boekt succes met Stichting de Zorggarage!

De Zorggarage:
Stichting de Zorggarage in Sterksel is een garage die wordt gerund voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Puur, eerlijk en uniek is de vorm. De drijvende kracht achter de stichting is Max
Boogaarts.

Wie is Max:
Max Boogaarts (1970) sleutelde als gepassioneerd autofan op zijn vijftiende jaar aan de eerste auto’s
in Zuid-Oost Brabant. Sinds zijn 19e jaar had hij zijn eerste eigen garage. Expertise van auto’s,
techniek en alles daaromheen bleef in de jaren daarop in rap tempo ontwikkelen.
In 2011 kreeg Max een hevig auto-ongeval, waardoor hij fysiek niet meer kon blijven doen wat hij
deed in zijn garage. Na gedeeltelijk herstel en een goed idee besloot hij andere mensen te willen
helpen met zijn opgebouwde kennis en ervaring.

De doelgroep wist hij altijd al, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moesten het worden. In
2012 kwam Max tot de conclusie dat echt niet iedereen zat te wachten op een zorgboerderij,
sommige jongens en meiden willen liever de techniek in, dat idee heeft hij uitgewerkt tot de
Zorggarage (De Zorggarage heeft een AMBI-status, samen met 3 bestuurders werkt Max momenteel
om de Stichting financieel zelfstandig te maken) .

IBN:
Gerrit Timmerman van IBN sprak in de zomer van 2015 met één van de bestuursleden van de
Zorggarage. Hij werd direct enthousiast en bevestigde dat veel cliënten van IBN juist een technische
omgeving op willen zoeken. Een gesprek met Max, Gerrit en Tim (de cliënt) was dan ook direct
geregeld met een succesvolle proefplaatsing tot resultaat.

Over Tim:
Tim is de cliënt van IBN, een jongen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak boterde het
niet tussen hem en de werkgever / opleider om diverse redenen (meer info bij Gerrit Timmerman).

Toen we Tim na enkele weken Zorggarage vroegen hoe hij nu keek naar dit project zei hij: de
Zorggarage is echt een goed project voor mij, ik krijg hier een luisterend oor van Max. Het werk is
interessant en gebeurt in een fijne omgeving met weinig afleiding (prikkel arm).

Ik leer hier zelf goed na te denken over techniek en kan het eigenlijk nooit fout doen. De sfeer is altijd
ontspannen en ik leer anticiperen op zaken, heel “chill” om te zien dat je zo ergens kunt leren.
Max legt me duidelijk dingen uit, echt stapsgewijs in mijn eigen tempo, zodat dingen ook echt bij
blijven. Ik sta na mijn periode bij de Zorggarage een stuk positiever in het leven.

Het succes:
Na deze ontwikkeling vond Gerrit Timmerman een baan voor Tim en het gaat goed met hem, liet hij
weten aan Max. Hij zal ook een enkele zaterdag nog komen sleutelen voor de lol in Sterksel.

Hoe verder?
De Zorggarage zoekt concreet naar een werkbare modus. De infrastructuur en het bestuur is er, de
financiële middelen nog niet. Het eerste succes is samen met IBN geboekt. De Zorggarage staat open
voor structurele samenwerking.

Contactinformatie:
www.stichtingdezorggarage.org

