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1. CHARTER & THEORY OF CHANGE 

 

1.1. Visie 

Jongeren met een migratie-achtergrond, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, moeten alle 

kansen krijgen om een volwaardige plek binnen onze samenleving te verwerven. Sport en 

aangepaste opleiding zijn zinvolle instrumenten, maar een waardevolle job is ongetwijfeld dé 

ultieme hefboom naar persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke realisatie toe. Tegelijkertijd 

stellen we vast dat 1 op 5 werkloze jongeren in Nederland een migratieachtergrond heeft. In de 

vier grote (rand)steden zijn mensen die buiten de EU geboren zijn dubbel zo vaak werkloos als 

autochtone inwoners. Bijna 1 op 3 is werkloos. De weinige jobs die dan nog voorhanden zijn, zijn 

vaak zogenaamde 3-D jobs: dirty, dangerous en demeaning.  

Zonder zicht op zinvol werk, zijn alle inspanningen richting volwaardig burgerschap haast zinloos. 

Het is niet toevallig dat heel wat jongeren gevoelens van zinloosheid en ledigheid ervaren. Het 

‘watervaleffect’ van ons onderwijssysteem zorgt bij allochtone jongeren, nog meer dan bij 

autochtone jongeren, voor een haast structureel gefnuikt potentieel. Onderzoek heeft aangetoond 

dat jonge migranten in het Nederlands onderwijs een problematische achterstand oplopen en 

hogere uitval vertonen. Migrantenjongeren worden vaker en sneller doorverwezen naar technisch 

en beroepsonderwijs, terwijl dat niet altijd terecht is. Er wordt daarbij meer gefocust op 

studieresultaten en minder op talenten. Die achterstand werkt door op de arbeidsmarkt.  

Jonge vluchtelingen waren vaker wel dan niet het slachtoffer van de gruwel van oorlog, 

mensensmokkel en uitbuiting. Niet zelden leven ze gescheiden van familie en moeten ze hier vanaf 

nul een nieuw leven opbouwen. Hen echter eenzijdig als slachtoffers bejegenen is hen onrecht 

aandoen: hun aanwezigheid in onze samenleving is immers het levende bewijs van hun fysieke 

kracht, hun doorzettingsvermogen, hun mentale veerkracht. Het is precies op die krachten dat 

RISING YOUTH waarderend wil inzetten. Jongeren aanspreken en begeleiden vanuit hun 

mogelijkheden, vanuit hun kracht, biedt perspectief en de ervaring van zelfbeschikking en van 

zinvolheid. Op die manier leren jongeren ánders naar zichzelf kijken, en leren wij als samenleving 

ook ánders naar de jongeren kijken. Die manier van kijken schept kansen en mogelijkheden. Precies 

waar RISING YOUTH voor staat. 

1.2. Missie 

RISING YOUTH helpt jongeren met een migratie-achtergrond, en jonge vluchtelingen in het 

bijzonder, aan werk. Niet zomáar werk, maar werk dat uit enthousiasme, uit passie voortvloeit. Een 

geïntegreerd traject waarin de passie voor klimmen centraal staat, speelt in op zowel de 

vrijetijdsbesteding, de opleiding en uiteindelijk ook de tewerkstelling van jongeren. De rode draad 

in onze begeleiding van jongeren doorheen het traject is gebaseerd op een aantal basishoudingen: 

- We focussen op de mogelijkheden en de passie van de jongeren voor het klimmen.  

- We richten in het opleidingstraject onze aandacht volop op die passie, en bouwen er een 

leertraject op maat rond uit. Hoogtewerk met behulp van touwtechnieken staat daarbij 

centraal.  

- We ontwikkelen een netwerk van partnerbedrijven die interesse hebben in het specifieke 

profiel van onze jongeren én die [tijdelijk] nood hebben aan gecertificeerde, opgeleide en 

vooral gepassioneerde hoogtewerkers.  
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Op die manier willen we jongeren helpen om: 

- een positief zelfbeeld te ontwikkelen 

- attitudes die leerbaarheid en kans op waardevol werk verhogen, aanscherpen 

- zelf uit te groeien tot voorbeeldfiguren in het eigen netwerk en tot ambassadeurs binnen 

RISING YOU 

De gecertificeerde hoogtewerkers leiden we actief toe naar [uitzend]jobs bij onze 

partners/werkgevers. Zij verwerven toegewijde, loyale en uiterst gemotiveerde werknemers, die 

degelijk opgeleid zijn en die over de juiste arbeidsattitudes beschikken. Onze klanten winnen op 

die manier aan diversiteit en geven concreet gestalte aan hun MVO-beleid. 

Samen nuanceren we de maatschappelijke perceptie van jonge vluchtelingen, en belichten we hun 

ondernemingszin. 

1.3. Doelstellingen & activiteiten 

 

1. We richten multiculturele klimclubs op, in grote steden, voor jongeren vanaf 14 jaar, met 

focus op jonge vluchtelingen. De club concentreert zich op de beleving en de socialisatie, maar 

leert informeel al een aantal belangrijke vaardigheden en attitudes aan. 

2. We selecteren jongeren (vanaf 18 jaar) uit de klimclubs, op basis van hun vaardigheden, 

attitudes en hun enthousiasme, om ze via een aangepaste opleiding tot Rope Access 

Technician te vormen. 

3. Die stellen we te werk via een partnerschap van bedrijven in de profitsector, werkzaam in 

telecom, energie, facility services en andere. We onderscheiden ons door een geïntegreerd, 

sociaal verhaal, dat bovendien uitmuntende service tegen een marktconforme prijs biedt. 

4. Als geheel zijn we, na een opstart vanuit donaties, financieel onafhankelijk, wat ons een 

duurzaam oogmerk verschaft. 

5. Als concept zijn we repliceerbaar, en dit zowel met andere doelgroepen als in andere steden 

en in andere landen. 

 

If you fall behind, run faster. Never give up, never surrender, and rise up against the odds. 

Jesse Jackson 

  

[The Vertical Club]

climbing club for youngsters 
aged 14+ 

[Academy]

rope access training & 
certification

[Pro]

work at height for trained & 
passionate climbers
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2. OPPORTUNITY ANALYSIS 

 

2.1. Maatschappelijke uitdaging 

In 2018 dienden 4.7451  minderjarige nieuwkomers, afkomstig uit de top-vijf herkomstlanden een 

asielaanvraag in. Meer dan 75% onder hen zijn jongens. De kans op een wettelijke 

verblijfsvergunning wordt voor deze doelgroep op 80% geraamd. Wanneer we de ‘begeleide’ 

kinderen in aanmerkingen nemen, en de jongeren die hier al langer verblijven, komen we al gauw 

tot een geschatte populatie van 10.000 jonge, erkende vluchtelingen tussen de 16 en de 26 jaar 

oud.  

Het onthaal en de participatie van deze jongeren in ons 

maatschappelijk weefsel is een uitdaging van formaat, en dit zowel 

in de opvang, de begeleiding, de vrije tijd, het onderwijs als in onze 

bedrijven. Inspelen op de fysieke capaciteiten en de mentale 

veerkracht, biedt kansen: het zet jonge vluchtelingen in hun kracht. 

We benaderen hen vanuit hun mogelijkheden, eerder dan vanuit 

hun beperkingen of vluchttrauma’s. Tegelijkertijd is 75% van de 

jonge vluchtelingen laaggeschoold. Ook met die realiteit moeten we 

rekening houden. We gaan dus in de eerste plaats op zoek naar low-

technical jobs in de hoogte. Daarnaast werken we met 

opleidingspartners bijkomende opleidingsmodules uit, die onze 

klimmers toelaten om complexere taken op hoogte uit te voeren. 

 

2.2. Economisch potentieel 

De diversificatie van ons aanbod gaat hand in hand met een hybride financiering. We koesteren de 

ambitie om een duurzame structuur te ontwikkelen, die tegelijkertijd én sterk sociaal gedreven is, 

maar ook financieel rendabel is.  In termen van verdienmodellen zien we de volgende 

mogelijkheden: 

- Subsidiëring en lidgelden (van ‘gewone’ jongeren) in de klimclub 

- Subsidiëring voor opleiding Rope Access   

- Betalend aanbod van opleidingen, certificering en bijscholingen Rope Access in B2B en 

overheid (UWV) 

- Terugbetaling van ‘gratis’ opleiding door pay it forward door cursisten, of door terugbetaling 

in schijven bij aanwerving 

- Finder’s fee voor het recruteren, het opleiden en het selecteren van gepassioneerde 

werknemers, eveneens B2B, in interim- of outsourcingmodel 

- Verdienmodel op het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte, als aannemer, B2B, op een 

termijn van 5 jaar 

 

 

 
1 Bron: Vluchtelingen en Getallen, vluchtelingenwerk Nederland 

Bijna 2 op 3 

asielzoekers 

zullen in 2020 

geen werk 

hebben 
[NBB 2016] 
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2.3. Doelstellingen 

RISING YOU heeft als primair doel om volwaardige tewerkstelling van jonge vluchtelingen te 

realiseren. Financiële onafhankelijkheid moet de organisatie en haar potentiële impact duurzaam 

bestendigen en verhogen. 

We definiëren de stakeholders, het unieke aanbod van RISING YOU en de potentiële return als 

volgt: 

STAKEHOLDER OMSCHRIJVING UNIQUE VALUE PROPOSITION RETURN 

Jongeren Jongeren vanaf 16 jaar, 
met focus op jonge 
vluchtelingen 

- Multiculturele klimclub 
- Geïntegreerd traject dat vanuit 

sportclub naar opleiding en uitdagend 
werk leidt 

- Sociaal weefsel, op basis van gedeelde 
passie voor klimmen 

- Benadering vanuit veerkracht 
- Uitgroeien tot ambassadeurs in eigen 

netwerk en in de werking 

- Lidgeld voor ‘gewone’ jongeren 
- Vrijwilligerswerk 

Cursisten Jongvolwassenen vanaf 
18 jaar, die in de RISE-
opleiding tot rope access 
technician stappen 

- Opleiding in lijn met de persoonlijke 
passie 

- Regelmatige bijscholingen 
- Lerend netwerk 
- Aangepaste methodiek en didactiek 

- Terugbetaling bij aanwerving  
o Door individu of  
o Door bedrijf dat aanwerft  

- ‘normale’ cursisten: cursusgeld 
- ‘pay it forward’ naar de klimclub 

toe 

Bedrijven Bedrijven die 
werkzaamheden op 
hoogte verrichten, aan 
de hand van rope access, 
in de volgende sectoren: 
- Telecom 
- Facility services 
- Montage 
- Maintenance 
- Energy 
- Events & 

Communicatie 

Intrinsiek gemotiveerde, en dus loyale 
werknemers, die over de juiste arbeids–
attitudes beschikken en gecertificeerd 
werden 

- Finder’s fee 
- Opleidingsvergoeding 

 

Tijdelijke terbeschikkingstelling van 
gecertificeerd personeel, via interim-
partner 
 

Premie op loon (werkgever) 

Top notch opleidingen, examinering, 
certificatie en bijscholingen in rope 
access voor personeel 

Vergoeding voor opleiding, 
certificering en bijscholing 

Bedrijven die 
werkzaamheden op 
hoogte laten uitvoeren 

Kwaliteitsvolle dienstverlening mét 
maatschappelijke meerwaarde 

Volgens vastgelegde uurprijs per 
arbeider 

Interimkantoren Interimkantoren op zoek 
naar tijdelijke krachten 
voor werken op hoogte 

Tijdelijke terbeschikkingstelling van 
gecertificeerd personeel 

Finder’s fee 
 

UWV, Gemeentelijke 
sociale werkplaatsen, 
Gemeentelijke 
leertrajecten 

Opleidingscentra gericht 
op werkzoekenden 

Professionele opleiding in rope access 
voor specifieke (knelpunt)beroepen met 
zeer specifieke doelgroepen en dus via 
aangepaste methodiek 

Vergoeding voor de training en 
bijscholing 

Overheid Inburgering, Sport, 
Onderwijs en 
Tewerkstelling 

Geïntegreerd traject dat jonge 
vluchtelingen in verschillende domeinen 
een actieve plek in de samenleving 
verschaft 

Partiële subsidiëring van klimclub, 
integratietraject, opleiding en 
tewerkstelling 

Maatschappij Maatschappelijke 
perceptie van 
vluchtelingen en 
beeldvorming 

Inzoomen op de veerkracht, de 
gedrevenheid en de ondernemingszin 
van jongeren 
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2.4. Rising You Pro:  uniciteit 

In de bedrijven die reeds actief zijn in rope access, onderscheiden we twee categorieën:  

- Enerzijds lokale MKB’s die zich uitsluitend op rope access toespitsen zoals Totalis en Sky-

Access. Zij werken uitsluitend op hoogte, met behulp van touwtechnieken. Sommigen onder 

bieden ook opleidingen aan. En enkele bedrijven, zoals Industrieelklimmen.nl, zijn handelaars 

in veiligheidsproducten, met een daaraan gekoppeld opleidingscentrum.  

- Anderzijds zijn er de grote internationale spelers, zoals VolkerWessels of Ericsson, waarvan 

rope access niet de core business is, maar wel een wezenlijk onderdeel van sommige 

afdelingen, zoals bijvoorbeeld utilities  of telecom. 

We bespreken deze twee afzonderlijke categorieën hieronder verder in detail. 

2.4.1. Het MKB 

De MKB’s werken regelmatig samen op grote projecten, vaak in onderaanneming van grotere 

groepen. Deze bedrijven kunnen we een verhoogde, tijdelijke capaciteit bieden. De reputatie 

van deze bedrijven is heel erg variërend, met een dito veiligheidsbeleid. Eén en ander verklaart 

de onthutsend hoge cijfers inzake arbeidsongevallen ten gevolge van een val van hoogte (zie 

verder). Deze bedrijven zijn ook niet in staat om onze doelgroep, jonge vluchtelingen, zelf aan 

te spreken. Dat levert RISING YOU PRO als sociale onderneming een ontegensprekelijk 

voordeel op, ook in het toeleiden van duurzame werknemers. Zeker als de uiteindelijke klant, 

zoals Tennet of KPN, veel belang hecht aan de maatschappelijke meerwaarde die RISING YOU 

biedt. 

Op het vlak van opleidingen vormen we duidelijk concurrentie. Op basis van een benchmark 

van de bestaande opleidingssystemen2 en -aanbieders3 bieden we de volgende meerwaarde 

voor onze klanten en gebruikers: 

- We bieden didactische ondersteuning onder de vorm van syllabi en bereiden digitale 

leervormen voor 

- Onze opleidingen zijn gespreid over tijd en ruimte; we trainen in reële situaties 

- We hebben geen noodzaak aan eigen (kostbare) infrastructuur, maar gebruiken die van 

partners. Dat levert ons een laag risico profiel op voor de stichting. 

- We zetten een lerend netwerk op, met regelmatige bijeenkomsten, workshops en 

bijscholingen. Dit lerend netwerk biedt meerwaarde voor onze alumni, maar ook voor de 

klanten die RISING YOU bedient. Tot slot wordt ook RISING YOU er beter van: zij tapt in 

op de ervaring en competentieontwikkeling van haar alumni, om het eigen systeem en 

de gebruikte technieken continu te verbeteren. 

 

2.4.2. De internationale spelers 

Op grote bouwplaatsen, waar de grote internationale bedrijven de markt beheren, zien we -

naast de bovenvermelde MKB’s- ook regelmatig bedrijven terug uit het voormalig Oostblok of 

uit Zuid-Europa. De capaciteit van de grote spelers, gecombineerd met die van de lokale MKB’s 

is immers vaak onvoldoende. Alhoewel het veiligheidsbeleid bij de grote spelers sterk 

uitgewerkt is, blijft de veiligheid binnen de sector is zeer wisselvallig: cowboy-verhalen doen 

 
2 De bestaande systemen zijn IRATA en SPRAT, wereldwijd. 
 

https://en.volkerwessels.com/en/activities/telecoms
http://www.ericsson.com/
http://www.irata.org/
http://sprat.org/
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de ronde en de grote klanten die we spraken, zijn beducht voor de aansluitende keten van 

onder-aannemingen: op het laagste niveau hebben zij geen zicht meer op algemene 

arbeidsvoorwaarden, en specifieke veiligheidsmaatregelen. Voor RISING YOU biedt dit de kans 

om de plaats in te nemen van exotische bedrijven: zowel het ethische DNA als de 

veiligheidscultuur maken hier het verschil. Vanuit Tennet en KPN merken we bijvoorbeeld ook 

een actieve toeleiding naar hun ‘favoriete’ aannemers, zoals Spie of Volker-Wessels. De 

samenwerking biedt voor iedereen, naast evidente maatschappelijke impact, ook louter 

economisch voordeel: Tennet biedt door de toeleiding naar haar favoriete aannemer, 

bijvoorbeeld Spie, extra capaciteit en vergewist zich op die manier van de kwaliteit van haar 

favoriete aannemer voor méér projecten. Spie krijgt voor de aanwerving van RISING YOU 

alumni extra opdrachten toegewezen én werft uiterst gedreven werknemers. 

Daarnaast zijn er in het middenveld en vanuit de overheid organisaties actief in het opleiden en/of 

het toeleiden van kansengroepen naar werk. We denken bijvoorbeeld aan de Energie-academie in 

Den Haag, die een opleiding Montage Zonnepanelen aanbiedt. Of Sociale Werkplaatsen, die 

opleidingen verstrekt aan langdurig werklozen. Of gemeentes, die actief op zoek gaat naar 

manieren om de vluchtelingenstroom richting economische integratie te sturen. Uiteraard zijn de 

meeste van deze initiatieven potentiële partners: RISING YOU verschaft opleidingen op hoogte en 

kan, vanuit de 4 jarige ervaring van de “zuster-stichting” Rising You België, met zeer verscheiden 

doelgroepen werken, waaronder jonge vluchtelingen.  UWV en opleidingscentra zijn én potentiële 

klanten (voor de opleidingen in rope access), én partners om onze jongeren bijkomende 

opleidingen aan te bieden (zoals oppervlaktebehandeling, industriële reiniging, montage, etc.: 

kortom de werkzaamheden die op hoogte uitgevoerd kunnen worden).  

Als enige in dit speelveld, biedt RISING YOU een geïntegreerd traject aan, op lange termijn. Dat 

betekent dat we beter dan wie ook onze jongeren kennen, en vanuit die kennis de match kunnen 

maken met onze partners die klimmers willen aanwerven. De tijd die we met de jongeren 

doorbrengen, biedt ons de mogelijkheid om te werken aan arbeidsattitudes en de jongere actief 

op te volgen. Dat relationeel netwerk geven we ook na de tewerkstelling niet op: door in te zetten 

op regelmatige bijscholingen en verplichte her-certificatie, houden we zicht op onze alumni en 

onderhouden we de band. Ons aanbod vertrekt daarenboven niet (alleen) vanuit een marktvraag, 

maar vanuit de intrinsieke passie (en dus motivatie) van de jongere. Een intrinsiek gedreven, 

gecertificeerde klimmer, die bovendien de juiste arbeidsattitude vertoont, is bijzonder gezocht 

op de arbeidsmarkt. Dat is dan ook de kern van onze value proposition voor onze partners. 
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2.6. Marktonderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is gepast om de groeiende populariteit van rope access, zoals hierboven geschetst, door feiten 

te onderbouwen. We citeren daarom een artikel verschenen van de Association of Power 

Producers of Ontario. Daarin beschrijven ze de voordelen van rope access  als volgt: 

- “Flexibility: Rope Access technicians can operate in a wide variety of environments: complex 

steel structures, towers, penstocks and stacks, and hazardous confined-spaces, for 

example. 

- Cost-effectiveness: Rope Access is 50-80% less expensive than scaffolding, cranes and other 

forms of at-height access. Fewer people are required to perform the same work, and the 

project is completed sooner because of the increased mobility and efficiency of rope access 

work. These factors work to minimize downtime, which in turn lowers costs in several ways. 

- Speed and efficiency: Rope Access can improve project completion time by up to 50%. Rope 

Access systems are installed and dismantled quickly, often requiring fewer personnel. 

Because of Rope Access’s minimal interference with other site operations, disruptions and 

loss of production time is kept to a minimum.” 

In verschillende sectoren wint rope access aan populariteit. Zelfs dusdanig dat er bij het ontwerp 

en de bouw van infrastructuren reeds rekening gehouden wordt met inspecties op basis van rope 

access. Zo stelt Raj Bharil in Innovative Bridge Design Handbook: Construction, Rehabilitation and 

Maintenance (2016) dat bruggen vanaf de bouwplaats voorzien moeten worden van ankerpunten 

of leeflijnen. Dit zal immers de toegankelijkheid voor touwtechniekers bij inspectie en onderhouds-

werken faciliteren, hetgeen uiteindelijk tot een gemakkelijkere toegang leidt, en dus tot een betere 

en regelmatigere onderhoudscyclus. 

Diezelfde tendens werd ook door de Europese wetgeving bekrachtigd, door duidelijke richtlijnen 

voor het gebruik van touwtechnieken4 uit te vaardigen. Hetzelfde geldt op Europees vlak, waar het 

Europees Parlement de richtlijn 2001/45/EG (werkzaamheden op hoogte) uitvaardigde. 

 
4 KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 

Rutherford, CEO van Capaxis, over de rope access markt in België (2005): 

Rope access is een groeiende sector. ”Onze grootste concurrenten zijn niet 

onze sectorgenoten, maar wel potentiële klanten die niet weten dat we 

bestaan'', zegt Rutherford. In Londen, qua inwonertal ongeveer even groot 

als België, zijn wel twintig gespecialiseerde bedrijven actief. In ons land is 

het maar een handvol. De verklaring? Er wordt hier meer gebruikgemaakt 

van steigers en glazenwassersschuitjes. “Nochtans zijn wij voor veel klussen 

goedkoper'', zegt Rutherford. “Steeds meer opdrachtgevers ontdekken dat. 

We hebben onlangs in Londen een Hiltonhotel geschilderd. Ook worden we 

vaak ingeschakeld om monumenten uit te rusten met antiduiven-

voorzieningen''. [Bron: http://www.standaard.be/cnt/g7fleqiu] 

http://www.standaard.be/cnt/g7fleqiu
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Tot slot spreekt de exponentiële evolutie5 

van het aantal bedrijven dat lid is van IRATA, 

de grootste internationale beroepsfederatie 

van rope access technicians, boekdelen 

(fig.1). 

We kunnen dus concluderen dat rope access 

een groeiende markt is, die reeds een 

institutionele plaats verworven heeft in het 

domein van werkzaamheden op hoogte. Het 

is vaak de enige manier om welbepaalde 

arbeidsplaatsen te bereiken, en blijkt 

daarenboven vaak efficiënter, veiliger en 

goedkoper te zijn dan de traditionele 

methodes met steigers, hoogtewerkers 

of kranen. 

Rising You heeft een kwalitatief, beschrijvend marktonderzoek verricht. Eén element dat daaruit 

naar voren komt, en dat zeker de moeite is om te belichten, is het aantal arbeidsongevallen op 

hoogte en het veiligheidsbeleid dat daarmee gepaard gaat. Verrassend, maar begrijpelijk, is ook 

de aandacht die de bezochte bedrijven hechten aan de juiste attitudes van de kandidaat-

hoogtewerkers. Of, zoals een COO van een middelgroot bedrijf het verwoordde: “Er zijn drie 

parameters belangrijk wanneer we een nieuwe medewerker aanwerven in ons bedrijf: attitude, 

attitude en attitude. De rest leren wij aan.”  

Daarnaast hebben we ook een kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd. Bedoeling is om enerzijds 

een zicht te krijgen op de vraag vanuit de markt, en anderzijds een inschatting te maken van de 

grootteorde van de markt. 

 

2.7. SWOT-analyse 

STRENGHTS WEAKNESSES 

KENNIS 
- Technieken 
- Veiligheid 
- Doelgroep 
- Methodieken 

 
NETWERK 

- Doelgroep 
- Leveranciers 
- Vrijwillige en prof. medewerkers 
- Funding 
- Training faciliteiten 
- Klanten (CSR & HR) 
- Pers 
 

KENNIS 
- Van de markt 
- Van de werkzaamheden op hoogte (we hebben 

nog nooit een raam gereinigd) 
 
NETWERK 

- Niet aanwezig in sales, contracting of purchase 
 

Geen certificatie (ISO, VCA of dergelijke) 
 
Werving van jongeren voor een onbekende sport of 
professionele activiteit 

 
 

 
5 WASA Report, IRATA Work & Safety Analysis 2014 

Figuur 1 Evolutie van het aantal IRATA-leden wereldwijd 
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Een geïntegreerd, wervend verhaal, met sociale impact 
en economisch potentieel 
 
Financiële slagkracht bij start 
 
Gediversifieerd aanbod 
 
Ervaring in start-up 

OPPORTUNITIES THREATS 

Vluchtelingencrisis is hot topic 
 
Mogelijkheid om trainingspartner te worden bij 
bestaande opleidingscentra. 
 
HYBRIDE FINANCIERING: 

- Subsidiëring 
- Lidgeld 
- Werving & selectie 
- Opleiding 
- Aannemersbedrijf 

 
Uitbating klim- en opleidingszaal in de Randstad, en 
daarmee uitbouwen van een community en verhogen 
van zichtbaarheid 
 
Vrij beweeglijke markt met uitgesproken kansen voor 
interim-arbeid 

Weinig of geen beschikbare kliminfrastructuur in 
Rotterdam en Den Haag 
 
Grote investering voor aannemersbedrijf 
 
Behoefte aan partner(s) 
 
Afstemmen van aanbod op de vraag 
 
Vooroordelen van bedrijven tav vluchtelingen 
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3. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE 

 

Schematisch ziet de gefaseerde ontwikkeling van het aanbod voor klanten en partners er als volgt uit:  

 

We vertalen hieronder deze bewuste keuze naar de ontwikkeling van RISING YOU en haar 

onderliggende structuren (klimclub, opleidingscentrum en jobpartner) in een aantal belangrijke 

beheersdomeinen. 

 

4. Development plan & scale-up strategy 

 

4.1.1. The Vertical Club - climbing club for youngsters aged 16+  

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

In The Vertical Club staat de beleving en de passie van de jongeren voorop. Tegelijkertijd is het 

detecteren en ontwikkelen van talent en passie wezenlijk: RISING YOU levert straks immers 

geen klimmers, maar wel gepassioneerde klimmers. Als attitudes voor werkgevers zo 

belangrijk zijn, dan is dit de plek waar die ontwikkeld en gekoesterd moeten worden. Dat zijn 

we de jongeren ook vanuit ons maatschappelijk engagement verplicht. Oók voor de jongeren 

die straks niet de ambitie koesteren om op hoogte te gaan werken. Als we in een later stadium 

Stichting Rising You Nederland

Gepassioneerde, 
toegewijdt 
opstartteam met 
ervaring op het 
kruisvlak van de 
technische sector en 
klimmen cq werken 
op hoogte.

KLIMCLUB (Climb)

Laagdrempelige 
Klimclubs in de 
grotere randstedelijke 
gemeentes: 
Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag en 
Rotterdam. 
Doelgroep: jonge 
vluchtelingen

TRAINING-PARTNER (Rise)

Op de doelgroep 
toegesneden 
opleiding en 
certificering voor 
personeel van 
partners tav het 
werken op hoogte.

JOBPARTNER (Shine)

Zorgvuldige en veilige 
instroom en 
begeleiding (on the 
job) van de 
opgeleidde werkers 
op hoogte dmv Rope 
Access bij werkgevers.

How does RISING YOU launch and develop? 

 

“In November 2019 startte de klimclub met haar activiteiten in Amsterdam. In 

Juni 2019 wordt de eerste editie van de RISE-opleiding ingericht. We gaan  ervan 

uit dat eind 2020 minstens 12 vluchtelingen/statushouders bij een werkgever 

geplaatst zijn in een niet-gesubsidieerde job”  
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de perfecte match tussen werkgever en werknemer willen maken, impliceert dit dat we de 

jongere zeer goed moeten kennen. Die persoonlijke band, die langetermijnrelatie met elk een 

van onze jongeren, is één van de sleutels van ons toekomstig succes. Daarin moet dus 

zorgvuldig geïnvesteerd worden. Dat betekent dat begeleiders naast sportinstructeurs, in de 

eerste plaats talentontwikkelaars en trajectbegeleiders van de jongeren zijn.  

Sinds 1/9/2015 is The Vertical Club in Brussel operationeel. Sinds die dag hebben we 132 

verschillende jongeren bereikt. Een 20-tal van hen komt regelmatig klimmen. Door een actieve 

en vindplaatsgerichte werving, moeten we tegen 2020 in Amsterdam en Den Haag 40 

regelmatige klimmers kunnen tellen. Dat aantal moeten we richting 2021 gestaag uitbouwen 

tot een groep van een 100-tal klimmers, in de drie grote Randsteden. Bovendien moet dat het 

laboratorium zijn waar we onze deskundigheid en ervaring opbouwen en verder ontwikkelen. 

Aangezien we concreet willen uitgroeien tot talentontwikkelaars en trajectbegeleiders, zit de 

ontwikkeling er met name in om: 

- Technieken en methodieken te verzamelen of ontwikkelen die ons toelaten om talent 

te detecteren en te ontwikkelen 

- Het traject van een individuele jongere vorm te geven, in samenwerking met andere 

actoren uit het middenveld, om tot een gestandaardiseerd en repliceerbaar 

instrument te komen dat de competenties van de jongeren in kaart brengt (bv. een 

applicatie waarbij de jongere zicht krijgt op alle competenties die hij al verworven 

heeft en die hij nog zou kunnen verwerven, met doorverwijzing naar de 

opleidingspartners waar hij die competenties nog kan verwerven → digitale portfolio) 

- Dit alles rekening houdend met de ‘anders-taligheid’ van ons publiek 

Er is een groeiende interesse, zowel van politieke zijde als vanuit de hoek van het 

wetenschappelijk onderzoek, naar de effecten die sport kan hebben op de socialisatie en 

integratie van kansengroepen. Binnen The Vertical Club is het daarom erg belangrijk om de 

ontwikkelde methodiek van bij aanvang te documenteren en te borgen. Het wordt 

ongetwijfeld een belangrijk argument in de afspraken met overheidsinstanties. 

We zien verder de ontwikkeling van de klimclubs hand in hand gaan met het middellange 

termijn inrichten van een kliminfrastructuur, annex opleidingscentrum (zie verder). Enerzijds 

als uithangbord, maar anderzijds ook als concreet zichtbare link tussen sport en werk, voor de 

jongeren. 

 

Kwantitatieve ontwikkeling 

 

Schaalvergroting zien we in de eerste plaats in andere Nederlandse steden, en dan zeker 

steden met migratieconcentratie (Noord-Brabant) én potentieel voor hoogtewerk (zoals 

Rotterdam). RISING YOU moet die gelegenheid te baat nemen om de opgebouwde kennis en 

ervaring te verspreiden naar lokale sportclubs. Dat kan door de sportbegeleiders en trainers 

bij te scholen en zo te zorgen voor een replicator-effect. Uitbreiden gebeurt dus door de 

ontwikkelde kennis in het opleidingscentrum te verspreiden en te delen, via bijvoorbeeld het 

bijscholen van sportkader, om op die manier in andere steden jongeren met een migratie-

achtergrond in de eerste plaats naar de sportclub te loodsen. Van daaruit kunnen lokale 

begeleiders via methodische ondersteuning aan talentdetectie- en ontwikkeling doen, en 

kandidaat-touwtechnici naar het opleidingscentrum doorsturen. Of, in een vrije vertaling: 

“Om mijn sport te beoefenen wil ik niet veel verder gaan dan mijn stad. Maar om een opleiding 



RISING YOU 
Beleids Plan 

 

13 | 25 

 
te volgen in het verlengde van mijn passie, ben ik zeker bereid om verder te reizen én dat 

bovendien in mijn vrije tijd te doen.” Dit is trouwens één van de manieren om de gedrevenheid 

van de jongeren zeer tastbaar te maken. 

 

4.1.2. RY Academy (RISE) – rope access training & certification  

Inhoudelijke ontwikkeling 

In maart 2016 gingen we van start met een eerste pilottraject van RISE in België, het 

opleidings- en certificatiesysteem binnen RISING YOU. Dat is gebaseerd op een benchmark 

van bestaande opleidingssystemen, waarbij we ons op een aantal vlakken onderscheiden (zie 

2.4.1). Het is opgedeeld over drie niveaus: 

- LEVEL 1: de technieken van vorderen op touw en eenvoudige reddingen 

- LEVEL 2: het verankeren van touwen, het superviseren van touwwerk, complexere 

 reddingen, ‘toolboxmeetings’ en last-minute risk analysis (“projectleider”) 

- LEVEL 3: inschatten en plaatsen van ankerpunten, risico-analyse, incidenten-

 rapportage, werfvoorbereiding en –opvolging 

We ontwikkelden het lesmateriaal ‘on the fly’ en beschikken over volledig uitgeschreven 

lesplannen en geïllustreerde syllabi van level 1 en 2. Met level 3, dat midden juni 2016 van 

start ging, beogen we een andere werkvorm: de cursisten moeten daar een werkstuk maken, 

waarbij ze van elk werkstuk een aantal elementen moeten opleveren, zoals een technische 

fiche en/of een lesplan. Dat werkstuk moet ook uitgevoerd worden met deelnemers (RISE 1, 

2 of 3, in functie van de topic en het niveau), zodat het een actieve en repliceerbare bijdrage 

levert aan een lerend netwerk. Op die manier beschikken we over een model dat zichzelf 

telkens van binnenuit vernieuwt en voedt. Daarnaast beschikken we eind 2016, met het 

afstuderen van de RISE 3 – kandidaten, over voldoende lesgevers om nieuwe opleidingen op 

te zetten en de basiskennis en documentatie te delen met Rising You Nederland. 

Inhoudelijk zit de groei er vooral in om ondersteunende didactische materialen in niet-talige 

werkvormen te ontwikkelen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van foto’s, tekeningen en 

video, op een digitaal leerplatform. Ook het inschakelen van de opleiding in het wereldwijd 

verspreide IRATA-systeem, wat ook een zekere certificering van de opleiding behelst, biedt 

potentieel naar verdere schaal–vergroting, vooral naar het buitenland toe. 

Ook het opzetten van een opleidingscentrum, annex kliminfrastructuur, zou een duidelijke 

meerwaarde voor RISING YOU betekenen. In de eerste plaats omwille van de zichtbaarheid en 

de aantrekkingskracht, zowel naar gebruikers als naar klanten toe. Maar ook inhoudelijk, 

aangezien de link voor de jonge klimmers richting potentiële job wel heel erg zichtbaar en 

duidelijk wordt. Tot slot genereert een eigen infrastructuur ook bijkomende mogelijkheden 

richting financiering. 

Kwantitatieve ontwikkeling 

Op kwantitatief vlak is het in de eerste plaats belangrijk om de uitstroom van gecertificeerde 

touwtechniekers af te stemmen op afzetmarkt. Het marktonderzoek toont een, voorzichtig 

geschat, potentieel aan van 50 leerlingen met baangarantie. Dat aantal willen we tegen 2021 

gefaseerd bereiken. Als we daar een doorstroompercentage richting vaste job van 50% aan 

koppelen, moeten we op termijn 25 jongeren op jaarbasis tot certificatie leiden, zodat de pool 

beschikbare leerlingen steeds aangevuld wordt. Daarbij moeten we ook rekening houden met 



RISING YOU 
Beleids Plan 

 

14 | 25 

 
de mogelijke uitval van cursisten. Dat moet echter tot een minimum beperkt kunnen worden, 

aangezien jongeren pas na een langdurig (vrijetijds)traject tot de opleiding uitgenodigd 

worden. Het blijft natuurlijk steeds mogelijk dat cursisten onderweg afhaken, of een andere 

job vinden. We rekenen daarom een slaagpercentage van 80% in: dat betekent dat 8 op 10 

jongeren na het afronden van de opleiding slaagt in het examen en kan doorstromen naar 

(tijdelijk) hoogtewerk. Dat betekent dat we vanaf 2020 jaarlijks ongeveer 30 jongeren moeten 

opleiden, met een gemiddelde opleidings- en examineringsduur van 7 dagen per cursist, met 

8 cursisten per opleider. We houden daarbij ook rekening dat er elk jaar een bijscholing 

ingericht moet worden, en om de drie jaar een her-certificering, telkens van 1 dag per 

touwtechnicus. 

In tweede instantie liggen er opportuniteiten in het aanbieden van opleiden en bijscholingen 

voor het personeel bij onze klanten/partners: aangezien straks 50% van onze 50 uitzend–

krachten op jaarbasis doorstroomt naar een vaste job, betekent dat dat we jaarlijks potentieel 

25 extra alumni mogen bijscholen. Dit aantal telt jaar op jaar bij elkaar op, zodat dit zeker mee 

opgenomen zal worden in het financieel plan, er evenwel rekening mee houdend dat sommige 

partners hun personeel mogelijks zelf zullen bijscholen, of beroep zullen doen op een andere 

aanbieder, en dat uiteraard een aantal touwtechniekers in andere jobs terecht zullen komen, 

die geen bijscholing meer zullen vergen. 

 

4.1.3. Rising You Pro (SHINE) – work at height for trained and passionate climbers  

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

Zoals reeds aangestipt, focussen we in de eerste plaats op het ontwikkelen van een 

gespecialiseerd stichting, dat gedreven en goed opgeleide touwtechnici aan haar partners 

aanbiedt. Het feit dat de touwtechnici zeer diverse oorsprongen hebben, en vaak 

vluchtelingen zijn, is een meerwaarde voor het CSR- en diversiteitsbeleid van de 

partnerbedrijven. Maar de essentie van een kwalitatief aanbod garandeert een duurzame en 

marktconforme prijszetting. Gekscherend: de herkomst van onze jongeren hoeft geen excuus 

te zijn om uit filantropische overwegingen toch maar met RISING YOU samen te werken. De 

kwaliteit van ons aanbod maakt dat partnerbedrijven voor ons kiezen. Op het ogenblik dat de 

herkomst van de klimmers minder belangrijk is, zijn we per definitie in ons opzet geslaagd: de 

vluchteling is een klimmer geworden, en maakt als dusdanig, door zijn of haar job, volwaardig 

deel uit van onze samenleving. 

De instrumenten die in The Vertical Club ontwikkeld werden, blijven ook hier relevant. Zo is 

de digitale portfolio een manier om het traject en de verworven competenties en attitudes 

van elkeen van onze klimmers, duidelijk in kaart te brengen. Zo wordt het gemakkelijker om 

de specifieke vereisten van elke job en van elke (tijdelijke) opdrachtgever te matchen met de 

ervaring, de verwachtingen en de (technische) mogelijkheden van onze klimmers. Ook de 

gepersonaliseerde aanpak concretiseert in deze fase haar meerwaarde: de trajectbegeleider, 

die aanwezig is doorheen het hele traject van de jongere, staat garant voor de perfecte match 

tussen de uitzendkracht en de opdracht/klant. 
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Kwantitatieve ontwikkeling 

Zoals bleek uit het marktonderzoek, en zoals reeds uitvoerig besproken in de ontwikkeling van 

het opleidingsluik, streven we tegen 2020 naar de tewerkstelling van 50 leerlingen, met een 

jaarlijkse doorstroom van 25 touwtechniekers richting vaste job. Het partnerschap met 

potentiele werkgevers is daarbij cruciaal om snelheid en schaalvergroting te faciliteren. Maar 

ook de steun vanuit de CSR afdelingen van grote afnemers van hoogtewerkers, zoals Tennet 

en KPN, is een doorslaggevend element: zij sturen hun contractors aan op samenwerking met 

Rising You Nederland.  

4.1.4. Development plan: summary 

  

Year 2020 2021 2022 2023 2024 Total

# climbers 25 50 80 115 150

# beneficiaries 
in training 19 16 24 32 40 131

# beneficiaries 
@ work

[temporary]
6 3+13 8+19 14+26 20+32

# beneficiaries 
@ work

[permanent]
3 +8 +13 +20 +26 70

# customers 
in training 8 16 40 72 96

# trainingdays 
[customers] 100 200 400 700 1.000

# recert days 
[beneficiaries 
+ customers]

- 16+6 26+15 37+39 50+77

LEGENDE:

80% van de interne trainees slagen in de opleiding en worden naar een interim-job toegeleid

50% of interims stromen na één jaar door naar een vaste job

recertification geldt voor aantal opgeleide interne cursisten van vorig jaar, aan het werk in interim of 
als opleiders (aan 100%), + aantal opgeleide externe cursisten (aan 70%)
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4.2. Economic model 

Het economisch model bestaat uit verschillende inkomstenkanalen. Van bij het opzetten van 

RISING YOU is er erg bewust gezocht naar diverse mogelijkheden, vanuit de overtuiging dat een 

gezonde financiële organisatie meer en beter toegevoegde waarde kan leveren naar haar 

doelgroepen toe. We streven daarbij naar een evenwichtige mix van diverse kanalen, die het 

duurzame karakter van de stichting moeten garanderen. We bieden hieronder een schematisch 

overzicht van de verschillende kanalen, opgesplitst per onderdeel. In het financieel plan 

hernemen we deze kanalen met hun respectievelijke potentiële bijdrage tot het volledige model. 

SEGMENT SOURCE NATURE SERVICE 

The Vertical Club 
klimclub 

Overheid (Sport/jeugd), 
zowel op regionaal als op 
lokaal niveau 

- Subsidie 
- Projectsubsidie 

- Sport en vorming voor kansen-groepen 
- Ontwikkelen methodiek “sport als 

middel” 

Overheid (Fedasil) en 
lokale besturen 

Bijdrage/deelnemer/sessie Vrijetijdsbesteding voor jongeren die in 
centra verblijven 

Filantropie, crowdfunding Giften ‘Voor 200 EUR klimt een jongere een jaar 
lang’ 

Bedrijven Sponsoring CSR 

Leden Lidgeld Sport, begeleiding, verzekering 

Verenigingen Fee per sessie Klimsessie voor scholen en verenigingen 

RY Academy (RISE) 
opleidingscentrum 

Overheid (tewerkstelling) Subsidie Opleiding van specifieke doelgroep 
binnen werkzoekenden 

Opleidingscentra Opleidingskost/deelnemer/dag Opleiding rope access, eventueel in 
combinatie met voortraject rond attitude 

Filantropie, crowdfunding Giften ‘Voor 950 EUR verzekert u een 
vluchteling van werk ’ 

Bedrijven - Sponsoring 
- Fee per deelnemer per dag 

 
- Abonnement 

- CSR 
- Opleiding en bijscholing van eigen 

personeel 
- “For 50 cent a day, you keep the 

accidents away”: voor 175 EUR per 
werknemer per jaar  krijg je 1 dag 
bijscholing en het systematisch 
bijhouden van opleidingsgegevens 

Cursisten - Deelname fee 
- Pay-back fee 
- Pay-it forward (vrijwilligerswerk) 
- Lidgeld 

- Opleiding rope access 
- Al dan niet met toeleiding naar werk 
- Bijscholingen 
- Lerend netwerk 

RY Pro 
interim, outsourcing & 
contracting op hoogte 

Overheid (sociaal 
ondernemen en innovatie) 

Projectsubsidie Opzetten van innovatief traject voor 
doelgroep 

Bedrijven - Selectie- en recruteringsfee 
- Fee per dag per man 
- Fee per job 

- Vaste aanwerving 
- Outsourcing van teams 
- Werken dmv rope access 

 

 

Sinds de start van RISING YOU, November 2019, werden de volgende middelen toegezegd: 

 

Financierder Opdracht Bedrag 

Regiodeal Zuidwest The Vertical Club, van 1/1/2020 tot 31/12/2020 7.500 EUR 

Oranjefonds The Vertical Club, van 13/11/2019 tot 12/11/2020 45.000 EUR 

Private-sponsor Ontwikkelen Academy (materialen en lesgever) 49.000 EUR 

Public sector sponsor Opstart Nederlandse klimclubs 7.500 EUR 

 TOTAAL: 75.000 EUR 
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4.3. Strategic partnerships 

Strategische partnerschappen situeren zich op verschillende niveaus: 

- Op het vlak van de instroom is het wezenlijk om stevige relaties uit te bouwen met de 

organisaties die jonge vluchtelingen opvangen of waar jongeren met een migratie-

achtergrond nadrukkelijk aanwezig zijn. We denken daarbij aan de AZC’s,  

Vluchtelingenwerk, UWV, scholen en meer bepaald de BBL-klassen, 

inburgeringsopleidingen, etc. Zij moeten ons aanbod kennen en het via structureel 

ingebedde acties aanbieden aan de doelgroep.  

- Om de kosten te drukken een laagdrempelig instap te bestendigen, is het belangrijk om 

prijsafspraken te bedingen in de Nederlandse Klimcentra.  

- Ook de klimfederaties zijn belangrijke partners: enerzijds om in hun netwerk van 

aangesloten clubs vrijwilligers aan te spreken, maar anderzijds ook om ruchtbaarheid te 

geven aan het initiatief. Bovendien zijn zij in een volgende fase klimclubs en –federaties 

mogelijks partners of zelfs klanten: RISING YOU moet de ambitie hebben om sportclubs in 

het algemeen, en klimclubs in het bijzonder op te leiden en bij te scholen op twee vlakken: 

enerzijds bij het vindplaatsgericht werven van diverse doelgroepen, zeker op het moment 

dat dat vanuit de overheid financieel beloond wordt. En anderzijds bij het ontwikkelen van 

sociale en culturele vaardigheden doorheen sport, zodat sport gehanteerd kan worden als 

hefboom naar maatschappelijke integratie. 

- In het economische model zijn de afnemers en de leveranciers van rope access werken 

onze klanten en partners. De strategie is dubbel en eenvoudig: 

- Het CSR-beleid van de grote afnemers stuwt ons in de richting van de leveranciers 

van hoogtewerken. 

- Binnen de leveranciers halen we bijkomende opdrachten en opleidingen binnen 

aan de hand van onze uitstekende dienstverlening. 

- Tot slot is de overheid een zeer belangrijke partner. Zij is bv. erg op zoek naar de manier 

waarop sport ingezet kan worden in verschillende sectoren, richting integratie of richting 

sociale ontwikkelingsprojecten in achterstandswijken. We moeten duidelijk én waar 

maken dat RISING YOU daarin kan helpen. Maar ook op het vlak van het werken met 

bijzondere doelgroepen, en zeker in het opleidingsluik, bouwt RISING YOU expertise op 

die het in samenwerking met bijvoorbeeld het UWV, kan inzetten. 

 

 

4.4. Organisation & resources 

Zowel naar financiering toe, als naar relaties met de verschillende stakeholders toe, lijkt het 

geëigend om te werken met één juridische structuur, waarin de klimclub en het 

opleidingscentrum samen één geïntegreerd verhaal vormen. Daarbij worden de niet-commerciële 

activiteiten ondergebracht de stichting Rising You Nederland, de organisatie waaruit het concept 

is ontstaan en die het merendeel van de middelen ontvangt voor het opstarten van RISING YOU. 

Die activiteiten beslaan uiteraard de sportclub, maar ook de opleiding van kansengroepen. 

Mogelijk toekomstig winstgevende activiteiten (interim, detachering, outcourcing, contracting) 

worden alsdan in een “sociale ondernemingsstructuur” gegoten, mogelijk een bv, waar een divers 

aandeelhouderschap mogelijk is. Om de maatschappelijk doelstellingen te borgen in de 

commerciële structuur, en de link tussen de verschillende bestanddelen te bewaken, zijn we 
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voornemens de stichting een belangrijke invloed binnen de nieuwe sociale onderneming te laten 

hebben.  

Schematisch stellen we de structuur en de verschillende merknamen als volgt voor: 

 

 
 

We kiezen bewust voor een lage kostenstructuur, zonder vaste kosten die niet afgedekt worden 

door subsidies of inkomsten (de bovengenoemde donatie-inkomsten waarborgen de kosten van 

huur, werving en trainers voor 2020). Alle specifieke touwmaterialen worden aangehuurd, de 

opleidingen betaald, en we hebben nauwelijks kosten voor het huren van infrastructuur. Ook een 

kantoor is niet nodig, en als het dat wel is, dan kunnen we terecht in de kantoorruimtes van de 

oprichters. Ook kunnen we daar het materiaal opbergen. 

 

De belangrijkste kostenpost is de personeelskosten, die we deels lenigen door het inzetten van 

vrijwilligers (in de klimclub). Tot eind 2020 zijn evenwel alle loonkosten gedekt door subsidies. 

We voorzien een ontwikkeling in het takenpakket van het personeel: 

- Het aandeel van de wervingsuren moet aanzienlijk verminderen naarmate het project 

aan ruchtbaarheid wint 

- Eerst dient de sportieve begeleiding, en vervolgens de educatieve geleidelijk 

overgedragen te worden aan vrijwilligers 

- Het aandeel in trajectbegeleiding en talentontwikkeling stijgt 

- Eens de opleiding volledig op punt staat kunnen we opteren om te werken met 

zelfstandige lesgevers 

 

 

 

 

 

 

RISING YOU

RY Vertical Club

klimclubs in 
bestaande 

lokaties

Klim en 
Trainings-
centrum

RY Academy

Opleidingen 
aan 

doelgroepen        

Opleidingen 
voor bedrijven              

[Height Potential]

RY PRO

Outsourcing, 
training & 

work at 
height

Commerciële 
structuur: 

detachering



RISING YOU 
Beleids Plan 

 

19 | 25 

 
We zetten het personeel in een organigram: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.5. Communication plan 

De verschillende entiteiten van RISING YOU, met hun onderscheiden aanbod en doelgroepen, 

vereisen een gedifferentieerde communicatiestrategie. We willen dit volledige aanbod vatten in 

één website, die de voordelen van het geïntegreerde traject in kaart brengt, én tegelijkertijd 

verschillende boodschappen in aangepaste stijlen brengt: www.risingyou.nl 

Daarnaast moeten we maximaal gebruik maken van de troeven die we in handen hebben. Dat is 

in de eerste plaats de langetermijnrelatie die we met jongeren aangaan. Dat biedt een interessant 

perspectief voor een kwaliteitsvolle reportage. Verder hebben we een visueel een erg 

aantrekkelijke werkvorm in handen. We vermelden een paar voorbeelden: 

- Reportage op lokale TV-zenders zoals www.verticalclub.be 

- Foto's van opleidingsdagen via de Facebookpagina 

RISING YOU

RY Vertical Club RY Academy RY PRO

file:///C:/Users/Nature/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.verticalclub.be
https://www.facebook.com/risingyouth.be/
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Als onderdeel van de communicatie zal de stichting Rising You NL op haar website zich op zo 

transparant mogelijke wijze verantwoorden voor: 

• Het bestuur en daarmee samenhangende bezoldiging (geen is voorzien) 

• Het financieel plan (vanaf Januari 2020) alsmede de jaarrekeningen en 

verantwoording miv het eerste boekjaar (gecombineerd 2019/2020) in Q1 2021 

 

4.5.1. The Vertical Club - climbing club for youngsters aged 16+  

Voor The Vertical Club zetten we vooral in op een communicatie via doorverwijzers, oftewel 

de mensen die beroepshalve in contact staan met onze doelgroep (opvoeders in 

verblijfcentra, leerkrachten in concentratiescholen, sporttrainers, maatschappelijk werkers, 

belangenverenigingen, etc.). Dat betekent dat de werving op termijn via die kanalen moet 

kunnen verlopen, met minimale tussenkomst van personeel op onze payroll. De jongeren zelf 

betrekken en bereiken we via sociale media, met verwijzingen naar de website. Daarnaast 

zetten we actief alumni uit de doelgroep in de sportclub en in de wervingsactiviteiten in: zij 

kunnen in de taal van herkomst meer uitleg verschaffen en op die manier zetten we hen als 

rolmodellen in een kwetsbare gemeenschap neer. 

De communicatietoon is jong, avontuurlijk, dynamisch, positief en warm. Vaste en vrijwillige 

begeleiders ontwikkelen een persoonlijke en nabije relatie met de jongeren, als veilig 

fundament voor groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor experiment. 

 

4.5.2. RY Academy – rope access training & certification  

De opleidingen worden vooral relationeel aangeprezen, wat betekent dat dit vooral via een 

persoonlijk contact bij de partnerbedrijven en –organisaties gebeurt. Het accent ligt op 

technische en didactische deskundigheid, attitudes en veiligheid. Met onze alumni 

ontwikkelen we doorheen regelmatige bijscholingen, artikels en workshops een lerend 

netwerk. Dat krijgt vorm in, bijvoorbeeld, een online leerplatform en een besloten alumni-

groep op sociale media. De relatie met de cursisten is professioneel, duidelijk en eerlijk. 

Attitudes die niet gepast zijn in een werk- en opleidingscontext worden benoemd en 

gecorrigeerd. Dat sluit overigens aan bij de toewijding om de cursisten aan het werk te krijgen. 

We zijn ons zeer bewust van ons imago naar de buitenwereld toe, als bepalende factor in ons 

beleid. 

 

4.5.3. RY PRO - work at height for trained & passionate climbers 

De communicatie in het B2B-segment ademt professionalisme en deskundigheid. We kennen 

onze ‘gasten’ als geen ander en de (veiligheids)materie door en door. Bedrijven doen géén 

beroep op onze maatschappelijke dienstverlening, maar wél op de degelijkheid van ons 

aanbod. De maatschappelijke impact is de kers op de taart. De communicatie verloopt via key 

accountmanagement, waarbij de bevoorrechte relatie met de klant onderhouden wordt. Dat 

gebeurt niet alleen in de verkoopgesprekken, maar ook door de opvolging op werven. We 

gebruiken onze zichtbaarheid op sociale en andere media om onze klanten expliciet te 

vernoemen. Deze activiteit zal ingevuld worden door danwel partners, danwel in een aparte 

sociale onderneming ondergebracht. 
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5. FINANCIAL FORECAST 

In bijlage is een financiële begroting opgenomen, welke vertrekt van de hypothese dat we er tegen 

2022  in slagen om een 50-tal krachten in de arbeidsmarkt te zetten. Zowel de marktstudie, de ervaring 

van de zusterstichting in België als de veelvuldige contacten met potentiële werkgevers bieden 

voldoende grond voor deze eerder voorzichtige aanname. Op dat cijfer baseerden we het aantal 

jongeren die we jaarlijks mogen opleiden. We gaan er ook van uit dat we op basis van cross selling 

erin zullen slagen om elk jaar een aantal hoogtewerkers bij klanten op te mogen leiden. Dat levert 

recurrente business op, aangezien elke gecertificeerde klimmer ook jaarlijks bijgeschoold moet 

worden. 

We stellen drie scenario’s voor, een pessimistisch, een realistisch (uitgewerkt in de begroting) en een 

optimistisch. We stellen hieronder samenvattend voor hoe de verschillende parameters zich in de drie 

scenario’s tot elkaar verhouden: 

 Pessimistisch Realistisch Optimistisch 

Slaagpercentage van de beneficiaries in de opleiding 70% 80% 90% 

Aantal dagen dat een beneficiary jaarlijks werkt 100 150 180 

Gemiddeld bruto uurloon waarop de selectiefee 
berekend wordt 

13 15 17 

Verkoopprijs per opleidingsdag per persoon (zowel 
voor beneficiaries als voor klanten) 

75 100 150 

Percentage van opgeleide klanten dat jaar na jaar 
herschoold 

60% 70% 80% 

 

Daarnaast houden we in onze modellen geen rekening met subsidiëring of giften, tenzij die al 

verworven werden. Dat betekent dat de modellen ervan uitgaan dat we vanaf 2022 volledig 

onafhankelijk van giften opereren. Ook andere, maar minder substantiële inkomsten, zoals 

bijvoorbeeld bijdragen van leden, worden niet in rekening gebracht. Tot slot houden we ook geen 

rekening met opdrachten die onder ‘outsourcing van teams’ vallen, en ook niet met opdrachten die 

we als detacheerder zouden uitvoeren. Dit blijft dus al bij al een voorzichtige inschatting, die geen 

rekening houdt met het volle potentieel.  

Verder onderstrepen we dat voorlopende investeringen niet nodig zijn en dat bijgevolg risico’s 

grotendeels ingedekt zijn. 

Wanneer het financieel plan niet gevolgd kan worden en de stichting Rising You Nederland mogelijk 

liquideert, zullen de resterende fondsen in de afsluiting overgedragen worden aan de 

zusterstichting(en) van Rising You. Dit is in de huidige vorm Rising You VZW te België. 
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6. IMPACT MEASUREMENT 

 

Om de maatschappelijke impact naar de overheid en de andere stakeholders in kaart te brengen, 

willen we gebruik maken van een aantal indicatoren die een aantal sleutelelementen binnen de 

werking van RISING YOU zichtbaar maken. Tegelijkertijd willen we een set indicatoren hanteren die 

ons ook een overzicht bieden over de globale kwaliteit van de werking, en haar verschillende 

bestanddelen. Dat is immers niet alleen relevant voor de maatschappelijke impact, maar ook 

bijvoorbeeld voor het behalen van certificatie-standaarden of de duurzaamheid van de organisatie.  

 

Aangezien de hoofdfocus ligt op het begeleiden en toeleiden naar werk, gebruiken we voor deze 

doeleinden de JET Pack6. We overlopen de verschillende activiteiten [The Vertical Club, Academy & 

PRO] en de daaraan gekoppelde intermediaire en ultieme doelstellingen. Per activiteit bespreken we 

bondig de doelstellingen in het licht van de 7 factoren7 die volgens de NFC bijdragen tot een 

succesvolle jobuitkomst bij jongeren. Vervolgens duiden we met een de meest kritieke parameters 

aan, die we in een volgend stadium consequent willen meten en opvolgen. 

 

In The Vertical Club  focussen we voornamelijk op de ontwikkeling van emotional capabilities, 

attitudes en employability skills. In minder mate hebben we ook oog voor personal circumstances, 

vooral als het over het omgaan met negatieve gevoelens [sociaal aanvaardbaar uiten van woede bvb.] 

en het gebruik van softdrugs gaat. Ook voor qualifications hebben we al wat oog, maar dat wordt pas 

in de volgende activiteit het middelpunt van onze belangstelling. Gezien de nadruk die onze 

toekomstige partners leggen op de juiste attitudes van de toekomstige werknemers, is het absoluut 

prioritair om dat consequent op te volgen. 

We merken ook op dat de doelstelling van deze activiteit primair is om jongeren naar de opleiding toe 

te leiden. Daarnaast is het ook belangrijk om oog te hebben voor de jongeren die wel klimmen, maar 

niet de goesting of ambitie hebben om daar hun werk van te maken. Ook voor hen willen we een 

sociale meerwaarde betekenen.  

 
6 Journey to EmploymenT (JET) framework which identified factors that influence young peoples’ transition 
into work, developed by New Philanthropy Capital, London, 2013. 
7 Zie http://a11b33241074ad7c8b57-39b413f607f21619e48c208257352b0c.r48.cf3.rackcdn.com/wp-
content/uploads/2013/05/Updated-JET-poster-April-2014.pdf . Het gaat concreet over personal circumstances, 
emotional capabilities, attitudes to work, employability skills, qualifications, education and training, experience 
and involvement, and career management skills. 
  

http://www.thinknpc.org/publications/the-jet-pack/
http://a11b33241074ad7c8b57-39b413f607f21619e48c208257352b0c.r48.cf3.rackcdn.com/wp-content/uploads/2013/05/Updated-JET-poster-April-2014.pdf
http://a11b33241074ad7c8b57-39b413f607f21619e48c208257352b0c.r48.cf3.rackcdn.com/wp-content/uploads/2013/05/Updated-JET-poster-April-2014.pdf
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Doorheen de RISE-opleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van qualification doorheen training & 

education in het gebied van rope access, maar ook op het gebied van veiligheid. Daarnaast diepen we, 

gezien het belang dat werkgevers hieraan hechten, de attitudes en de employability skills verder uit. 

Door het creëren van een lerend netwerk, zetten we ook in op de experiences and involvement-luik. 

Tot slot willen we ook nagaan in welke mate onze alumni tevreden zijn en blijven over hun job 

(satisfaction with employment). 

 

Climbing 
activities for 
youngsters 
aged 14+

Improve mental well-being

Youngsters develop to 
well-balanced, 

independant and happy 
young adults, with a 

healthy social network. 
They are aware of 

cultural differences and 
able to deal with them. 

Young adults 
are 

emotionally 
able to enter 

education, 
training or 

employmentExperience feelings of happiness & flow

Develop friendships & learn to interact

Facilitating integration and intercultural 
dialogue

Enhance self-confidence and confidence in 
others

Youngsters become 
ambassadors in the 

community as a 
volunteer

Improve physical fitness
Youngsters are 

physically fit [for the job]

Develop attitudes preparing for succesfull 
training (f.i. arriving on time)

Youngsters achieve 
important soft skills to 
succeed in professional 

training

Young adults 
enter rope 

access training 
program

Develop ability to work with feedback

Learn to deal with fear (of heights)

Be able to ensure own and others security

Knowledge of climbing techniques & 
materials

Youngsters achieve basic 
technical skills to 

transfer to the RISE-
training program



RISING YOU 
Beleids Plan 

 

24 | 25 

 

 

 

In het laatste luik staat alles in het teken van het toeleiden naar werk, al dan niet over een 

tussenstation van tijdelijk werk. We zijn dus vooral gericht op career management en employment + 

enterprise, waar we een actieve link leggen tussen de alumni en partnerbedrijven. We zijn in de eerste 

plaats geïnteresseerd in het aantal alumni die we naar [tijdelijk] werk kunnen leiden, maar moeten 

ook oog hebben voor de tevredenheid van de werkgevers. Daar zit immers de meeste informatie 

vervat over de kwaliteit van onze opleiding en aanpak.  

 

 

Rope 
Access 

Training

Achieve personal proficiency in rope 
progression & rescue

Earn a rope access 
certificate

Increase probability towards 
employment by achieving necessary 

qualification

Take care/responsibility over own 
and others safety

Meet social and 
behavioural 

requirements of 
potential 

employers Demonstrate adequate behaviours 
and attitudes to work in team and 

at height

Get involved in and contribute tot a 
learning network of rope access 

practinioners

Alumni 
continuously 
develop rope 
access skills

Permanent 
monitoring of 

alumni

Alumni follow 
extra-curriculum 
training courses

Alumni further 
develop their 

carreer path and 
are satisfied with 

the quality of 
employment

[temporary] work at 
height

Introduce alumni to 
employers

Alumni experience the 
opportunity of a (first) 

challenging job

Young adults find their 
way to permanent 

employment

Societal cost of 
unemployment is 

reduced
Learn how to have a 

job interview

Delight customers 
with the quality of our 

alumni

Create more jobs for 
next generation of 

alumni

Change the perception 
of refugees amongst 

employers
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We beschrijven tot slot hoe we deze verschillende doelstellingen willen operationaliseren, en, met 

andere woorden wat we precies zullen meten. Daar koppelen we ook een meetinstrument aan vast, 

en tot slot ook een frequentie. Dit alles wordt jaarlijks in een verslag gegoten. 

 Objective Parameter[s] Instrument Frequency 

Th
e

 V
e

rt
ic

al
 C

lu
b

 

improve mental being set of indicators survey8 yearly 

facilitating integration and 
intercultural dialogue 

? ? ? 

become an ambassador number of volunteers in 
the climbing club 

statistic yearly 

develop attitudes for successful 
training 

success rate in RISE-
examination 

statistic yearly 

enter RISE rope access training 
program 

number of candidates statistic yearly 

R
IS

E 
Tr

a
in

in
g 

P
ro

gr
am

 

earn a rope access certificate pass/fail ratio statistic yearly 

evaluation of training 
course by beneficiaries 

evaluation 
form 

at the end of every 
training course 

demonstrate adequate 
behaviours and attitudes to work 
at height 

set of quantitative and 
qualitative indicators: 
times on time, attendance 
frequency, ability to 
receive feedback, 
teamwork, etc. 

score card at the end of every 
training course 

alumni are satisfied with the 
quality of their employment 

satisfaction online survey yearly 

H
e

ig
h

t 
P

o
te

n
ti

al
 

alumni experience of (first) job number of jobs realised 
(also IBO) 

statistic yearly 

alumni get in permanent job number of regular, 
permanent jobs 

statistic yearly 

reduce societal cost of 
unemployment 

cost of unemployment * 
number of jobs realised 

calculation yearly 

customer delight set of qualitative 
parameters: attitude, 
behaviour and training of 
alumni 

personal 
interview 

yearly 

 

Voor de volledigheid voegen we hier nog aan toe dat we op dit ogenblik verschillende routes 

onderzoeken om met de hulp van een stagiair[e] de meetinstrumenten vanaf juni 2020 verder te 

ontwikkelen en aan te passen aan onze doelgroep. 

 

 

BIJLAGE(N): 

- Financial forecast 2019-2023 

 

 
8 http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/engage/survey.html  

http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/engage/survey.html

