
1998: De Bolder groeit verder en 
verhuist naar Reijer Keijserstraat
De groei en de ontwikkeling van De Bol-
der zette door. Aan de Reijer Keijserstraat 
opende de sociale werkplaats in 1998 de 
nieuwe behuizing. Daarvoor moest on-
der meer de grote schoorsteen wijken. “In 
veertig jaar tijd is De Bolder uitgegroeid van 
een beschutte werkplaats aan de Burgwal 
tot een moderne sociale werkvoorziening”, 
meldde de Texelse Courant. Wethouder 
Nel Eelman signaleerde een belangrijke 

verandering: “Het interne beschermende 
is totaal veranderd. De Bolder is naar bui-
ten getreden en de gemeenschap naar 
binnen gekomen.” Het aantal activiteiten 
nam toe. Met de stomerij, het opzetten 
van marktkramen en de talrijke producten, 
zoals vloerplaten, damborden, sjoelbakken 
en schilderijlijsten. Op de foto overhandigt 
Dick Witte (links) directeur Leen Noordzij 
bij de opening een zelfgemaakte plant.

1958: start beschutte werkplaats

1969: nieuwbouw op Wezenland

De oprichting van “een beschutte werk-
plaats ten behoeve van de Sociale Dienst 
der gemeente Texel”. Het was in 1958 één 
van de belangrijkste besluiten van de ge-
meenteraad.

Onder leiding van hoofd J. Schot ging 
de werkplaats van start in het gebouw 
van de voormalige landbouwschool aan 
de Burgwal (nu Galerie RAT). De Texelse 
Courant werd met trots rondgeleid. “Het 
werklokaal is voorzien van T.L.-verlichting; 
daar worden momenteel vloermatten ge-
maakt, de bekende, onverslijtbare cocos-
matten. De goede, prettige Texelse sfeer 
zagen wij reliëf gegeven in een groen-
zwarte mat, welke in de hal lag. In een 
aangrenzend lokaal worden boeken, enz. 
enz. ingebonden.” Er was ook een timmer-

afdeling. “Men beschikt in beide appar-
tementen over de benodigde machines, 
waartoe de heer Schot het gehele land 
heeft doorgereisd. Het werk ziet er prima 
uit. Handwerk, in tegenstelling tot wat 
wij onder fabriekswerk verstaan. Van de 
week was daar een team van zeven man 
daar aan de slag. Maar er was wel plaats 
voor twintig personen. Er werd met am-
bitie gewerkt. Iemand merkte op dat hij 
werkelijk al lang naar naar de totstandko-
ming van deze beschutte werkplaats had 
uitgezien. Want nu kan hij zich weer eens 
- na een ernstige ziekte - verdienstelijk 
maken voor de gemeenschap. De drang 
tenslotte van alle sociaal gevoelende 
mensen. De beschutte werkplaats zal in 
een behoefte lijken te voorzien. In alle op-
zichten namen wij een prettige indruk.”

De sociale werkplaats opereerde aanvan-
kelijk zonder naam. Het inspireerde tot een 
rijm, overigens ook naamloos ingezonden. 
“Bij de benaming van de werkplaats kan 
men zich door verschillende gedachten 
laten leiden. Je kunt uitgaan van het doel, 
het werk, de mens, het resultaat wordt 
zeer verscheiden.” Namen als Schaapskooi, 
Schootsveld en Kibboetsj passeerden de re-
vue. De naam De Bolder verscheen in 1969, 
op de gevel van de nieuwe centrale werk-
plaats die op 15 januari van dat jaar offici-

eel werd geopend door minister B. Roolvink 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De 
nieuwe werkplaats aan het Wezenland 
maakte de indruk van “een modern ge-
outilleerde fabriek”. Met een machinehal 
voor houtbewerking met alle benodigde 
machines. Er werden onder meer tent-
haringen vervaardigd, schelpnetten en 
onderdelen voor souvenir molentjes. Veel 
werk werd ook verzet in de meubelmakerij 
annex stoffeerderij. Met als slogan: geen 
opdracht te groot; geen opdracht te klein.

Minister Roolvink (derde van rechts) opent de nieuwbouw van De Bolder aan het Wezenland. 

1959: R. Schaap met een cocosmat van De Bolder op de markt in Den Burg. 

Van beschut werk 
tot springplank

“Een professionele organisatie waar men-
sen met trots en plezier elke dag aan het 
werk zijn. Waar kwalitatief hoogwaardige 
producten worden gemaakt. Fantastisch 
om te zien.”

Lovende woorden van wethouder Sander 
van Knippenberg (Sociaal Domein) over 
De Bolder. Een begrip, onderdeel van het 
eiland en van onschatbare waarde voor 
Texel. “Het past zo goed waar wij als sa-
menleving voor staan: dat we het met el-
kaar doen.”
Dit jaar bestaat De Bolder precies zestig 
jaar. Een mooie gelegenheid om de schijn-
werpers te richten op dit bijzondere bedrijf, 
de producten en diensten die worden gele-
verd en de rol die wordt vervuld, nu en in 
de toekomst. Noteer zaterdag 22 septem-
ber alvast in de agenda, dan houdt De Bol-
der open huis.
Zestig jaar, een periode waarin veel is ver-
anderd, ook bij De Bolder. Directeur Jacco 
Mokveld: “Als je bij De Bolder werkte, dan 
bleef je daar vaak. We hebben hier pas nog 
een 45-jarig dienstverband gevierd. Tegen-
woordig staan we steeds dichter bij de be-
drijven op Texel. Er werken hier ongeveer 

honderd mensen bij De Bolder, maar ook 
al zo’n veertig extern. We hebben goede 
contacten opgebouwd met Texelse werk-
gevers. De Bolder vervult in toenemende 
mate voor mensen die minder makke-
lijk zelfstandig werk kunnen vinden een 
springplankfunctie naar de reguliere be-
drijven.”
Trots
Van Knippenberg: “We zijn als gemeente 
trots op De Bolder. Een gezond en prettig 
bedrijf, dat al jaren zwarte cijfers schrijft. 
Een bedrijf met een mooie historie, maar 
dat ook vooruit kijkt. We zijn nu bezig met 
de transitie naar de toekomst. Meer ge-
richt op participatie. Met als doel iedereen, 
ook degenen met een arbeidsbeperking 
op het fysieke, verstandelijke en/of psy-
chische beperking vlak, de mogelijkheid te 
bieden te kunnen werken. Want een baan 
hebben betekent een eigen inkomen, zelf-
standigheid, grip op het leven en perspec-
tief. Aspecten die het leven zinvol maken. 
Wie zelfstandig is, is minder afhankelijk 
van hulpverlening, medicijnen en heeft 
ook minder stemmingsproblemen. De Bol-
der neemt een sleutelpositie in bij deze 

participatie.”
“De Bolder en het Sociaal Team van de 
gemeente vallen sinds een jaar onder de-
zelfde leiding. Daardoor kunnen we veel 
beleid beter op elkaar laten aansluiten. Het 
Sociaal Team is de voordeur. Daar komen 
mensen binnen die een beroep doen op 
de WMO of voor een uitkering komen. We 
moeten daarbij voorkomen dat de onder-
liggende oorzaak niet wordt aangepakt. 
Het is belangrijk om te kijken naar de vraag 
die er achter ligt.”
Sociaal Team
Mokveld: “Stel je hebt een aantal jaren in 
de ww gezeten en komt in de Bijstand te-
recht. Dan meld je je bij de gemeente voor 
een uitkering. Waar je dan eigenlijk om 
vraagt, is een baan. Je komt dan in beeld 
bij het Sociaal Team, dat met je in gesprek 
gaat. Wat kunnen we voor je doen? Wat 
speelt er, waar liggen de interesses, zijn er 
hobby’s, etc. En: welk werk past het beste 
bij hem of haar? Welke vorm van onder-
steuning heeft iemand nodig? Dan kijken 
we naar de rol die De Bolder hierin kan ver-
vullen.
Als je langere tijd uit de running bent ge-
weest, word je onzeker en wordt de drem-
pel om aan de slag te gaan steeds hoger. 
De gemeente faciliteert om vanuit die 
situatie weer zekerheid te bieden. Som-
mige mensen kunnen we direct plaatsen 
bij bedrijven. Bij anderen die daar nog niet 
aan toe zijn starten we een traject bij De 
Bolder. Daarbij wordt tijdelijk werkervaring 
opgedaan, wen je aan het arbeidsproces, 
kom je in een vast ritme en doe je sociale 
contacten op en ervaar je de saamhorig-
heid van collega’s.”
Opleiding
“We kijken ook wat nog ontbreekt aan op-
leiding. We hebben een aantal leerwerk-
trajecten ingericht. Bijvoorbeeld fietstech-
niek, groen- en hovenierswerk, de leerlijn 
schoonmaak en hospitality. Werken en 
leren, met behoud van uitkering instro-
men. Zo maken we mensen sterker, zodat 
ze bij het solliciteren meer zelfvertrouwen 
hebben en betere kans maken. We hebben 
goede contacten met werkgevers en oplei-
dingsinstituten.”
Van Knippenberg: “Het is belangrijk dat 
werkgevers wat ruimer durven kijken naar 
de functies waarvoor ze mensen nodig 
hebben. Het komt voor dat mensen die 
aan het werk willen, niet in een bepaalde 
functieomschrijving passen. Maar met 
wat aanpassingen aan die functie worden 
werknemers ineens wél interessant voor 
bedrijven. De Bolder denkt daarbij mee 
met de werkgevers.” Mokveld: “Zo zijn via 
onze bemiddeling bijvoorbeeld twee men-
sen bij het NIOZ aan het werk. Naast het 
wetenschappelijk onderzoek zijn daar tal 
van ondersteunende functies die met een 
kleine aanpassing aan de functieomschrij-

vnig een prima plek bieden. En zo werken 
via onze bemiddeling al mensen bij vakan-
tiepark De Krim, Kaap Noord, de TESO, op 
school, bij de gemeente en nog op tal van 
andere plekken. “
Sociaal ondernemen
Van Knippenberg: “Het is mooi dat wij 
daarbij een rol kunnen spelen. Maar het 
past ook bij maatschappelijk verantwoord 
en sociaal ondernemen”, richt de wet-
houder zich tot bedrijven. Van de hele be-
roepsbevolking vindt gemiddeld één op de 
vijftien mensen minder makkelijk werk. 
Iedereen kent wel een Texelaar die daar 
mee worstelt. Het is mooi als je als werk-
gevers zo’n Texelaar, samen met ons, toch 
een plek kunt geven.” Mokveld: “We zien 
veel bereidheid bij ondernemers, maar we 
snappen ook dat ze het druk hebben. En 
de regelgeving is best ingewikkeld. Daarin 
bieden wij ondersteuning. Alice Reijnders 
is als trajectcoach en bemiddelaar bij het 
Sociaal Team het gezicht naar buiten en 
aanspreekpunt voor bedrijven en organi-
saties.”
Beschut werk
Zo lukt het veel mensen om een plekje te 
vinden bij Texelse bedrijven. Maar ook zal 
altijd behoefte zijn aan beschut werk bij 
het werkbedrijf van De Bolder. Mokveld: 
“We zijn ontzettend trots op wat we hier 
doen. We hebben in de afgelopen jaren 
miljoenen vierkante meters ondervloeren 
gemaakt voor marmoleum die in kantoren 
in heel West-Europa liggen. Ook wassen 
we in het hoogseizoen per week zestien 
ton linnengoed voor linnenverhuurders 
en de horeca. Onze kwaliteitsnormen lig-
gen hoog, en terecht, want wij moeten 
gewoon concurreren met andere commer-
ciële bedrijven. Onze groenploeg houdt 
Den Burg keurig netjes, we verzorgen de 
marktkramen en legen de ondergrondse 
vuilcontainers.”
Meer op www.deboldertexel.nl.
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Mensen zijn hier met 
trots en plezier elke 
dag aan het werk
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60-JARIG DE BOLDER LEER-WERKBEDRIJF IN BEWEGING

Jacco Mokveld, directeur van De Bolder (links) en Sander van Knippenberg, wethouder Sociaal Domein. 
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De Bolder bestaat zestig 

jaar. Van een - in 1958 ge-

start - bescheiden sociale 

werkplaats die beschut 

werk bood, tot een mo-

dern Leer-werkbedrijf dat 

mensen helpt doorstro-

men naar duurzaam werk 

in het bedrijfsleven.
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