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Je leert je collega’s beter kennen bij de activiteiten van 
Sam Sam. Dit was de sport- en spelmiddag in het najaar, 
een zonnige, gezellige boel.
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en verder

COR VAN DE WEL

Als dit magazine op de mat valt is het vlak voor 
kerst. Wat mij betreft altijd een leuke periode.
Nog een paar dagen en dan start de Top 2000.

Ik vind het heerlijke dagen om te werken. Lekker 
rustig, goede muziek op de achtergrond en tijd

om de laatste zaken af te ronden.  

In 2019 is er veel gebeurd binnen Werkse! Veel
dingen gingen goed maar sommige ook niet. Dit geldt 
ook voor mijzelf. Vanzelfsprekend ben ik niet blij met 
zaken die ik niet goed heb aangepakt. En het is nooit 
leuk als je door anderen, terecht, op fouten gewezen 
wordt. Tegelijkertijd ben ik ook ‘blij’ met mijn fouten.

Het geeft aan dat je in beweging bent en nieuwe dingen 
verkent. Door in beweging te zijn, komen er steeds 
nieuwe kansen, nieuwe oplossingen en ontdek je 
nieuwe mogelijkheden. Door in beweging te zijn 

ontmoet je ook nieuwe mensen waar je andere dingen 
van leert. Je zou kunnen zeggen dat fouten maken
niet alleen mag, maar zelfs moet. Als je geen fouten 

maakt, blijf je wellicht te veel op bekend terrein. 

Als Werkse! zijn we ook volop in beweging. Op
elke afdeling zijn nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe werksoorten bij Assemblage, nieuwe diensten 
op de afdeling Trajecten & Projecten en bij Werk & 

Participatie zijn we gestart met multidisciplinaire teams. 
In 2019 zijn veel zaken opgestart. In 2020 gaan we

die verder uitwerken en afmaken. 

Na een jaar met zoveel activiteit wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor zijn en haar inzet. Hele goede feest-

dagen gewenst, en een prettige jaarwisseling!
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Sam Sam agenda
Ook in 2020 organiseert Sam Sam leuke activiteiten 
voor het hele personeel. Noteer alvast in je agenda:

13 FEBRUARI VALENTIJN-FILM MET POPCORN 
EN LIMONADE 2 APRIL PAASBINGO MET MOOIE 
PRIJZEN 21 MEI GOLDEN TEN LOOP Rennen of 
wandelen door de Delftse binnenstad, van 5 tot 
30 km. Inschrijfgeld wordt vergoed door Sam Sam. 
25 JUNI BBQ

Heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit of 
workshop? Meld dat bij Sam Sam: Beer v.d. Zijde, 
Astrid v.d. Berg, Edith Laarse of 
Lenie Hoogervorst. 

Colofon
Jaargang 6, winter 2019 Oplage: 1500 exemplaren Hoofdredactie: 
Hedwig Zeinstra Teksten: Jan Dobbe, Eline Lubberts, Leo van 
Marrewijk en Hedwig Zeinstra Fotografie: Vincent Basler, Alyssa van 
Heyst, Sandra Kuntz, Marco Zwinkels Opmaak: Marco Zwinkels 
Ontwerp: Bureau Karin de Lange Druk: Quantes Artoos Verspreiding: 
Werkse! Kopij zenden naar: werksemagazine@werkse.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te 
korten of niet te plaatsen.
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Jeffrey Merx op de 
banenmarkt, dit jaar 
voor het eerst bij 
KopieKoffie.

Handdoek in 
de hoofdrol
Eén ding is duidelijk: de Werkse! 
handdoek wordt enthousiast 
gebruikt. Dat bleek uit de vele 
foto’s die we ontvingen deze 
zomer, voor de fotowedstijd. Dank 
daarvoor, aan alle inzenders!

De winnende foto is van Yvonne 
Godefroy. Zij fotografeerde haar 
hondje in de handdoek en dat leverde 
een schattig plaatje op. De aanmoedi-
gingsprijs is voor Walter Legierse. Zijn 
foto van de handdoek in de wasma-
chine was heel origineel.
Yvonne en Walter hebben beiden 
inmiddels hun prijs uitgereikt gekre-
gen door Cor van der Wel. Yvonne 
kreeg bioscoopbonnen, wat lekkers 
voor het hondje en wat lekkers voor 
zichzelf. Walter kreeg een wasmiddel-
pakket voor de witte was en een extra 
handdoek. Gefeliciteerd allebei!

Werkse! wil zoveel mogelijk mensen aan een 
passende baan helpen. Dat doen we natuur-
lijk aan de Gantel, maar ook steeds vaker in 
de stad. De banenmarkten zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Iedereen die (weer) aan 
het werk wil, kan gewoon komen binnenlo-
pen. We kijken dan meteen of er geschikte 
vacatures zijn. Of we maken een afspraak 
om later nog eens verder te praten. 

De banenmarkt bij KopieKoffie aan de Chopin-
laan was gezellig druk. De vacatures op het 
bord werden goed bekeken. Sommige mensen 
zagen al meteen iets waar ze warm voor liepen. 
Ook zijn er volop kennismakingsgesprekken 
gevoerd met werkzoekenden. Een mooie stap 
in de richting van een passende, betaalde baan. 
Daar doen we het voor!

Werkse! komt 
naar je toe!
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‘De Werkse!-mensen 
horen er helemaal bij’

Museum Prinsenhof Delft blij met extra medewerkers

Tijdens de Pieter de Hooch-tentoonstelling is 
veel extra inzet van Werkse! nodig voor 
beveiliging en schoonmaak, vertelt Rik: “Omdat 
het veel drukker is en omdat we langer open 
zijn: normaal openen we om 11 uur, nu al om 9 
uur. En we zijn elke dag open, normaal zijn we 
op maandag dicht. Bovendien hebben we voor 
de tentoonstelling op leenbasis uiterst kostbare 
schilderijen in huis - die moeten dag en nacht 
bewaakt worden.” Het beveiligingsteam werd 
daarom bijna verdubbeld. Maar ook het 
schoonmaakteam werd stevig uitgebreid: 
“Onze zalen en sanitair worden nu veel 
intensiever gebruikt, inclusief ruimtes die we 
normaal niet gebruiken.” 

Rik is blij met de Werkse!-mensen: “Je hoeft 
maar met je ogen te knipperen en het werk is al 
gedaan. Mooier kan bijna niet. En ze doen niet 
alleen wat ik vraag, maar ze denken mee. Je 
kunt wel twee uur eerder opengaan, maar dan 
schuift alles twee uur op. Daar houden ze dan 

meteen rekening mee in de planning, bijvoor-
beeld door eerder de luchtbevochtigers bij te 
vullen.” 
Ook over de houding van de medewerkers is 
Rik zeer lovend: “Wij zijn bezig onze gastvrij-
heid te verbeteren, nou, daar gaan de Werk-
se!-beveiligers helemaal in mee. Ze moeten 
natuurlijk op onze spullen passen, maar ze 
moeten ook prettig omgaan met de bezoekers. 
Dat pakken ze heel goed op!” 
Al met al is Rik Köhler een tevreden man: “We 
zien de Werkse!-mensen niet als ‘ingehuurde 
krachten’, maar als eigen personeel. Ze horen 
er helemaal bij!”

Een van hen is Carla Lamers. Zij maakt elke 
ochtend tussen 7 en 9 uur het museum 
schoon. Het bevalt haar goed. “Ik vind het fijn 
om in een kleine groep te werken en dit is een
mooie omgeving. Als de tentoonstelling straks
afgelopen is, hoop ik dat ik ergens anders aan 
de slag kan.”

Museum Prinsenhof Delft werkt al vele jaren prettig 
samen met Werkse! Voor de grote Pieter de Hooch-
tentoonstelling die nog tot 16 februari duurt, werd het 
aantal medewerkers bijna verdubbeld. Het gaat prima, 
vertelt hoofd bedrijfsvoering Rik Köhler. “Je hoeft maar 
met je ogen te knipperen en het werk is al gedaan!”

MOOIE
BINNENTUIN
Voor het groenonderhoud 
werkt Museum Prinsen-
hof op afroepbasis met 
Werkse! Zo werd voor de 
Pieter de Hooch-tentoon-
stelling de binnentuin 
opnieuw aangelegd. Rik: 
“Dat hebben ze geweldig 
gedaan. Het was een 
grauwe akker, daar 
hebben ze met nieuwe 
beplanting een mooi 
geheel van gemaakt!”
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Collin 
Boxhoorn is 
een topper!
‘Onze’ Collin Boxhoorn is een 
echte, officiële Topper! Hij is een 
van de winnaars van de landelijke 
Topper-verkiezing, die gehouden 
werd onder medewerkers van 
bedrijven zoals Werkse! Collin won 
omdat hij zich heeft ontwikkeld tot 
een betrouwbare en zelfverzekerde 
medewerker schoonmaak, die een 
voorbeeld is voor anderen. 

Kees Meijers is de leidinggevende 
van Collin. Hij gaf hem op voor de 
verkiezing. “Collin is in oktober 2014 
bij ons gestart. Hij was onzeker en 
had veel aandacht nodig. Maar hij is 
enorm gegroeid. Hij is nu een goede, 
zelfstandige medewerker die 32 uur 
per week de schoonmaak verzorgt op 
een sportcentrum. Hij heeft dagelijks 
contact met de klant en heeft weinig 
ondersteuning meer nodig. Hij heeft 
laten zien dat als je de schouders 
eronder zet en wilt leren, je heel ver 
kunt komen en een echte topper kunt 
worden.”
Collin is blij: “Mijn leidinggevende 
dacht dat ik een grote kans maakte, 
maar voor mij kwam het echt als een 
verrassing. Ik vond alle mensen die 
genomineerd waren toppers.”
Gefeliciteerd Collin! Het is je gegund 
en Werkse! is trots op je!    

Wist je dat Werkse! ook voor 
jongeren actief is? Elke week 
zijn Jurjen Dikker en Michiel 
Sebel te vinden op het Grotius 
College. Daar spreken ze 
jongens en meisjes in de 
hoogste klassen van de 
praktijkschool. Michiel en 
Jurjen helpen ze bij het vinden 
van een stageplek of een baan.

Michiel en Jurjen zijn nog maar 
een paar maanden actief op het 
Grotius College. Toch hebben ze 
al mooie resultaten geboekt. 
Jurjen vertelt over twee jongens 
die al een tijdje niet zo lekker 
gingen op school. Inmiddels 
werken ze via Werkse! bij het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken, als toetsenbordreinigers. 
“Ze zijn heel blij met deze kans. 
Ze hebben uitzicht op een vast 
contract en zien het weer zitten!”
 
Michiel en Jurjen vinden het 
belangrijk om met de leerlingen in 
gesprek te gaan. “Veel kinderen 

denken dat ze na de praktijk-
school naar het MBO moeten om 
door te leren. Dat krijgen ze te 
horen van hun ouders, van 
vrienden, en soms ook van 
school. Maar dat lukt lang niet 
iedereen. En dan komen ze 
ineens thuis te zitten. Heel 
vervelend natuurlijk. Dat proberen 
wij te voorkomen, door al vroeg 
met ze te gaan praten. Over wat 
ze leuk vinden, waar ze goed in 
zijn, maar ook over wat er 
allemaal mogelijk is. Dat weten 
leerlingen vaak helemaal niet. Die 
zien alleen dat pad naar het 
MBO.”
Ook leuk: Werkse! komt steeds 
beter uit de verf. “Sommige 
kinderen hebben best een 
negatief beeld van Werkse! Maar 
als ze met ons te maken hebben 
gehad, en we hebben ze goed 
geholpen, dan slaat dat vaak 
helemaal om. Leerlingen zijn nu 
zelfs trots op het feit dat ze bij ons 
stagelopen!”

Werkse! weer naar school
Jurjen Dikker in gesprek met een docent van het Grotius College.
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Werkse! denkt GROOT
Samen zetten we flinke stappen richting werk

Werkse! helpt mensen in de bijstand bij het 
vinden van een goede, passende baan. Dat doen 
we al jaren en dat doen we goed. Maar het lukt 
niet bij iedereen. Sommige mensen zitten al lange 
tijd in de bijstand. Anderen hebben af en toe werk, 
maar het lukt niet om een baan te houden. Juist 
voor die mensen willen we alles op alles gaan 
zetten. We hebben daarvoor een gedurfd plan 
bedacht (in het Engels: een Big, Hairy, Audacious 
Goal, een BHAG dus). Daarin halen we alles uit de 
kast om mensen uit Delft en omgeving een betere 
toekomst te geven. Met een baan, dagelijkse 
contacten, meer geld en meer trots. En met 
minder zorgen en problemen.
 

Wat gaan we doen? 

• Nóg beter kijken naar wat iemand nodig heeft.
  En creatief zijn bij het zoeken naar oplossingen. 
• Het werk dichter bij de mensen brengen. 
  Door op verschillende plekken in de stad  
  werkzaamheden aan te bieden. Je kunt er
  binnenlopen en kiezen: worden het vandaag 
  de zonnepanelen, of de plantsoenen?
• Voorkomen dat mensen een bijstands-
  uitkering moeten aanvragen. Bijvoorbeeld 
  door al in actie te komen als iemand nog op
  school zit. 
• Slimmer en beter samenwerken met andere
  organisaties die er zijn om mensen te helpen.
  Zoals de GGZ, scholen en woningbouw-
  verenigingen. 
• Mensen die via ons een baan vinden, blijven 
  begeleiden. Problemen kunnen we helpen 
  voorkomen of lossen we samen op. 
• Bedrijven vragen om meer mensen uit de 
  bijstand aan te nemen. En zo nodig het werk 
  aan te passen aan de mensen.

Je hebt er hier en daar al over gehoord of 
over gelezen: de BHAG. Maar wat is het 
nu precies? En wat gaan we er bij Werkse! 
van merken? Dat lees je hier.

Wij denken dat werken gelukkiger
maakt. En gelukkige mensen maken

een samenleving mooier!
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Plezier
“Eigenlijk ga ik elke dag met plezier naar mijn werk. Het beveiligingswerk en de 
baliewerkzaamheden passen bij me. Toen ik zelf een uitkering had, zijn we hier bij 
Werkse! gaan kijken welk werk bij me paste. Al snel viel mijn oog op de collega 
achter de balie. Dat zag ik wel zitten. De afwisseling en het onregelmatige vind ik 
prettig. En ook alle verschillende mensen waar ik mee te maken heb.” 

Beweging
“Als ik late dienst heb en moet afsluiten, loop ik wel een uur door het gebouw en 
buitenom. Ik controleer of alle deuren en ramen afgesloten zijn en ik sluit alle hekken. 
En dan op de fiets naar huis. Ik krijg mijn dagelijkse portie beweging dus wel.”

Slechte dag
“Het is net alsof lastige klanten het van elkaar aanvoelen: ze komen allemaal op 
dezelfde dag. Vooral als je je al niet zo lekker voelt. Na zo’n dag kom ik niet vrolijk 
thuis.” 

Altijd leren
“Ik leer elke dag wel iets nieuws. Het vak zelf heeft natuurlijk na zoveel jaren geen 
geheimen meer, maar als het gaat om communicatie met gasten kijk ik graag mee 
met collega’s, of ik overleg met de werkleider. Het leren aanvoelen van mensen is 
nooit klaar.” 

Koninklijk bezoek
“Ik stotterde wel wat toen koning Willem-Alexander en koningin Maxima voor me 
stonden bij de balie van het Prinsenhof. Je probeert het zo goed en netjes mogelijk 
te doen. Gelukkig waren ze heel aardig en geïnteresseerd.” 

Vroegah
“Ik heb gewerkt in de kassen, ik knipte daar de rozen. Ook heb ik bij de Blokker 
gewerkt. Dit werk past veel beter bij me. Meer verantwoordelijkheden en meer 
vrijheid. Nee, ik wil niet meer terug.”

Droombaan
“Ooit wil ik graag een café hebben. Ik weet dat het hard werken is, maar het zal ook 
veel voldoening geven. Dat je iemand blij kan maken met kop koffie en een praatje. 
Ik spaar voor mijn droom en kijk welke opleidingen ik nodig heb.”

Leeg hoofd
“Als ik me gestrest voel, ga ik graag paardrijden. Er is geen betere manier om je 
hoofd leeg te maken. Vroeger deed ik het veel. Gelukkig heb ik een vriendin met 
een paard waar ik altijd terecht kan. Ook lees ik graag, vooral fantasy. Mijn topper: 
De Hobbit, Lord of the Rings. Lekker wegdromen.” 

Nicole van Campenhout

‘Elke dag iets
nieuws leren’

Nicole van Campenhout (36) begon via Werkse!
in 2012 aan de opleiding beveiliging. Ze werkte

een tijdje bij Werkse!, daarna bij Securitas en
sinds een half jaar is ze terug op het oude nest.

Werkse! helpt mensen in de bijstand bij het 
vinden van een goede, passende baan. Dat doen 
we al jaren en dat doen we goed. Maar het lukt 
niet bij iedereen. Sommige mensen zitten al lange 
tijd in de bijstand. Anderen hebben af en toe werk, 
maar het lukt niet om een baan te houden. Juist 
voor die mensen willen we alles op alles gaan 
zetten. We hebben daarvoor een gedurfd plan 
bedacht (in het Engels: een Big, Hairy, Audacious 
Goal, een BHAG dus). Daarin halen we alles uit de 
kast om mensen uit Delft en omgeving een betere 
toekomst te geven. Met een baan, dagelijkse 
contacten, meer geld en meer trots. En met 
minder zorgen en problemen.
 

Wat gaan we doen? 

• Nóg beter kijken naar wat iemand nodig heeft.
  En creatief zijn bij het zoeken naar oplossingen. 
• Het werk dichter bij de mensen brengen. 
  Door op verschillende plekken in de stad  
  werkzaamheden aan te bieden. Je kunt er
  binnenlopen en kiezen: worden het vandaag 
  de zonnepanelen, of de plantsoenen?
• Voorkomen dat mensen een bijstands-
  uitkering moeten aanvragen. Bijvoorbeeld 
  door al in actie te komen als iemand nog op
  school zit. 
• Slimmer en beter samenwerken met andere
  organisaties die er zijn om mensen te helpen.
  Zoals de GGZ, scholen en woningbouw-
  verenigingen. 
• Mensen die via ons een baan vinden, blijven 
  begeleiden. Problemen kunnen we helpen 
  voorkomen of lossen we samen op. 
• Bedrijven vragen om meer mensen uit de 
  bijstand aan te nemen. En zo nodig het werk 
  aan te passen aan de mensen.
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Op 24 oktober was het weer zover: Werkse! got talent. 
Het plezier spatte er vanaf, zowel bij de artiesten als 
het publiek.

Maar liefst 13 acts hadden zich aangemeld. We zagen zangers 
en zangeressen, rappers, (lucht)gitaristen en zelfs een 
nagespeelde videoclip op het podium.  
Het was gezellig vanaf het eerste optreden tot de polonaise 
op het eind van de avond. Het publiek leefde intens mee met 
de artiesten.

De eerste prijs ging dit jaar naar Angela Bloom voor haar 
originele vertolking van Isn’t it ironic van Alanis Morissette. 

Tweede werd Sabrine Bodrij met België van Clouseau. 
Het dak ging eraf!

De derde prijs was voor Frenkie Jeminez met Dance the night
 away van The Mavericks. Na zijn optreden gaf hij nog even 
een gitaarsolo ten beste.  

Veel dank aan de deelnemers, de jury, de presentator, de 
catering en iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt. 

Was je er niet bij? Je hebt iets gemist! 
Zien we je volgend jaar?

Werkse!
got talent!

2e

3e
1e
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Lekker bakkie
van Merle 

Naar goede barista’s (mensen die een écht lekkere 
espresso of cappucino kunnen maken) is veel vraag. 
Dat bracht het management op een idee: als wij onze 
medewerkers nu eens opleiden tot barista? In onze 
eigen koffiekar? Merle werd de eerste. Zij is nu drie 
dagen per week barista. “Ik zat bij productie toen ik 
hoorde dat er zo’n mooi espressoapparaat zou 
komen. Het leek me wel wat. Ik heb hiervoor zes jaar 
in een supermarkt gewerkt, dus ik ben wel gewend 
aan klanten.”

Overheerlijk
Van leidinggevende Jim Bazuin leerde ze de fijne 
kneepjes, en inmiddels serveert ze overheerlijke 
espresso (€1,50) en cappucino (€1,75). Het is nog 
niet zo druk, “want veel mensen vinden het duur”, 
weet Merle. Toch heeft ze het prima naar haar zin. 
“Het is de bedoeling dat je hier wordt opgeleid tot 

barista en ervaring kunt opdoen. Dat wil ik graag, 
want ik wil op termijn weer een gewone betaalde 
baan.”

Positieve reacties
Merle leert veel van het koffiekarretje. “ik maak uit 
mezelf niet zo snel een praatje, maar hier komen 
mensen vanzelf naar je toe.” Ze krijgt veel positieve 
reacties van klanten. Jim Bazuin vertelt dat meer 
medewerkers aan de slag kunnen met de koffiekar. 
“Dat betekent niet alleen een overheerlijk ‘bakkie’ 
serveren, maar ook de kar schoonmaken.” 
Als er straks enkele opgeleide barista’s zijn, kan de 
kar worden gebruikt op evenementen. Merle kijkt er 
nu al naar uit: ‘Waarschijnlijk mogen we binnenkort 
met de kar naar de banenmarkt!’

De koffiekar is geopend op maandag, woensdag en 
donderdag van 9 tot 13.30 uur.

Je koopt er heerlijke ko�ie en het ziet er ook nog eens heel 
leuk uit. Maar het ko�iekarretje is méér dan dat. Kersvers 

barista-in-opleiding Merle Zeegers vertelt.
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Assemblage
maakt kennis

met Bob 

Nadat de materialen met een paklijst bij Werkse! zijn 
afgeleverd, doet werkvoorbereider Yvette Kleinveld 
een eerste check. Daarna geeft zij de klus in handen 
van voorvrouw Joyce Noordhuizen. De provincie 
Zuid-Holland is een nieuwe klant, en daarom zet 
Joyce twee ervaren krachten in: Mirjam Happé en 
Wilma Guijt - beiden al lange tijd in dienst van 
Werkse! 

De dames hebben er zin in. Mirjam: “Een nieuwe klant 
is altijd leuk, dan doen we extra ons best. En omdat 
het nieuw is, moeten we puzzelen om de beste 
werkwijze te vinden. Ook leuk.” Een puzzel is het 
zeker, weet Wilma, die het voorbereidende sorteer-
werk heeft gedaan. Het pakket bevat wel vijftien 
artikelen: bierviltjes, een dienblad, een vlag, een 
poster, pennen, blocnotes, een fietsbord voor in het 
fietsenhok en een wedstrijdformulier waarmee je een 
fiets kunt winnen. “Het was een rommeltje. Alles stond 
door elkaar. Maar nu heb ik alles gesorteerd en 
kunnen we aan de slag.”

Voor het zover is, moet nog een hobbel worden 
genomen: de geleverde dozen zijn te groot. Joyce: 
“Als we dat zo laten, beschadigen de dozen en rolt 
alles door elkaar heen bij transport. Dat willen we 
natuurlijk niet, daarom kijk ik nu met de klant hoe we 
dat oplossen.”

De dames pakken de dozen in aan de hand van de 
paklijst. Daarbij zoeken ze uit hoe de dozen optimaal 
ingedeeld kunnen worden en schuiven wordt voorko-
men. En dat doen ze met veel enthousiasme en 
concentratie. Het is geen haastklus, dus ze nemen er 
de tijd voor. Als ze de beste indeling hebben, maken 
ze een ‘voorbeelddoos’. Wilma: “Dan kun je checken 
hoe het moet. Uiteindelijk weet je het wel, en is het 
voorbeeld niet meer nodig.” 

De dames hebben ervaring genoeg. Wilma werkt al 
sinds 2002 bij Werkse! en Mirjam sinds 2005. Het 
bevalt ze prima. Wilma: “Deze klus doen we nu met 
zijn tweeën, maar soms zijn we wel met vijftien 
mensen bezig. Zoals laatst, toen 14.000 pakketten 
snoepgoed moesten worden gemaakt.” Tijdens zulke 
klussen kan het erg gezellig zijn. Mirjam: ”Als je weet 
wat je moet doen en in een flow zit, kun je onderling 
best babbelen of grappen maken.”

Begin november klopte de provincie Zuid-Holland bij de
afdeling Assemblage aan met een mooie klus: Bob-campagne-

materialen inpakken voor 250 sportkantines.
Werkse! magazine liep een ochtendje mee.

1  Yvette brengt de order met paklijst bij Joyce.
2  Joyce levert de paklijst in bij het magazijn.
3  Wilma sorteert de artikelen en brengt orde in de chaos.
4  Puzzelen met alle artikelen, hoeveel van elk moet er in de doos?
    Dan dozen indelen en vullen op de werkplek. Uitzoeken hoe het moet.
5  De dames maken een voorbeelddoos om op terug te vallen.
6  Als alles erin zit: dichtplakken met tape, BOB-stickers erop en klaar!

De BOB-campagne wijst erop dat autorijden 
onder invloed van alcohol levensgevaarlijk is.
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Route
De inwerkperiode was ultrakort. 
Martin: “De eerste ochtend heb ik 
de route zelf gereden met Arie 
naast me. De tweede dag ging Arie 
zelf rijden en zat ik ernaast. En op 
dag drie zag ik dat het goed was.”
Arie knikt. “Rijden in zo’n grote 
Mercedes-bus met allemaal 
parkeersensoren, dat was even 
wennen. Maar dat ging eigenlijk 
heel snel, en ik vind het hartstikke 
leuk werk. Om half acht ’s 
ochtends laden we het brood in en 
dan begin ik aan mijn route, langs 
horecazaken en kantoren. Vooral 
de horeca-zaken willen hun brood 
voor tien uur hebben, omdat ze 
dan open gaan.”
En nee, Arie laat zich niet gek 
maken. Ook niet als er files staan. 
Grijnzend: “Ik vind altijd wel een 
gaatje. Tijd voor een praatje als je 
aflevert is er niet: je moet gewoon 
door. Het varieert per dag hoe lang 
ik onderweg ben; ik werk hier 
maximaal 20 uur per week, van 
maandag tot en met donderdag. 
En ’s middags werk ik nog bij 
Werkse!."

Waardering
In zijn rol als chauffeur vindt Arie 
vooral het gevoel van vrijheid 
belangrijk. “Het voelt alsof je eigen 
baas bent, dat er niemand is die in 
je nek zit te hijgen. Ik heb eigenlijk 
altijd wel een antwoord klaar, en 
dat wordt niet overal gewaardeerd, 
maar met Martin gaat het prima. 
We doen alles in overleg.” 
Daar komt nog iets belangrijks bij, 
zegt Martin. “Bij mijn eerste 
gesprek met Werkse! heb ik direct 
gezegd dat ik geen concessies 
doe aan kwaliteit. Alles moet 

gewoon top zijn. Het leveren aan 
horeca en kantoren is een belang-
rijke inkomstenbron voor me. Als 
chauffeur moet je flexibel zijn en 
kunnen meedenken. Dat doet Arie 
gelukkig: zo heeft hij inmiddels een 
andere route bedacht, die een 
tijdwinst van een half uur kan 
opleveren. Dat is fijn voor onze 
klanten en dus ook fijn voor mij.”
Kortom: Arie voelt zich gewaar-
deerd. Dat hij daarvoor om half 6 
uit de veren moet, vindt hij niet erg. 
Bakker Martin werkt elke dag van 
twee uur ’s nachts tot twee uur ’s 
middags. “Ik ga elke avond om 
19.30 uur naar bed.”

In de ogen kijken
Nog meer werk uitbesteden bij 
Werkse!? Daar heeft Martin allang 
aan gedacht. Hij sluit niks uit. Want 
ja, de overeenkomst met Arie 

smaakt naar meer. “We hebben 
eigenlijk altijd goede mensen 
nodig, dus wie weet. We staan hier 
zeven dagen per week te bakken. 
En dus is er elke dag schoon-
maakwerk te doen. Dat doen we 
nu vooral zelf, maar het zou 
kunnen dat we daar iemand voor 
aannemen.” 
En nee, daarbij laat Martin zich 
niet leiden door idealisme. Hij moet 
als ondernemer gewoon geld 
verdienen en kwaliteit leveren. “Ik 
ben best kritisch en niet snel 
tevreden. Het kan altijd beter. Maar 
ik ben ook iemand die niet op 
prachtige cv’s of ronkende 
verhalen let: ik wil iemand in de 
ogen kunnen kijken en zien of het 
klikt. Als dat zo is, kunnen we 
samenwerken.”
Arie knikt: “Zijn we nu klaar?”

‘Dit is

leuk werk’ 

Arie van Reenen (58) werd chauffeur bij Bakker Jaap

Achterin de bakkerij is eigenaar Martin Rietveld 
nog druk bezig, terwijl de werkdag er voor 
chauffeur Arie net opzit. Na de openingsvraag 
van de interviewer kijkt Martin het bezoek 
grijnzend aan. “Zo, dat was het? Mooi, dan kan 
ik weer verder.” Een bulderende lach van Arie 
en Martin volgt. 
In de ambachtelijke familiebakkerij blijkt dat 
eigenaar Martin en chauffeur Arie het prima 
met elkaar kunnen vinden. “We houden allebei 
van een geintje, maar altijd met respect voor 
elkaar”, zegt Martin. En ook niet onbelangrijk: 
ze zijn allebei doeners. 
Arie ging na 25 jaar bij Werkse! opeens iets 
heel anders doen. “Ik heb lang bij Vacuvin 
gewerkt en dat ging prima, maar daar was 
steeds minder werk. Daarna moest ik naar het 
archief. Dat beviel – hoe zal ik het eens netjes 
zeggen – duidelijk minder.”

Kantoren
Gelukkig voor Arie kwam er een oplossing uit 
onverwachte hoek. Iedere Delftenaar kent 
Bakker Jaap van de winkel aan de Wijnhaven. 
Niet iedereen weet dat de bakkerij ook iedere 
ochtend vers brood levert aan horecabedrijven 
en kantoren in de regio. Martin: “Toen mijn 
oom, die lange tijd chauffeur was, wegviel, heb 
ik het een tijdje zelf gedaan. Dat was niet te 
doen.” Martin plaatste dus een vacature via het 
UWV. Die kreeg Nico Nederpel van Werkse! 
onder ogen, en toen ging het snel. Martin: 
“Nico vertelde dat hij me kon helpen, dat hij 
iemand wist. Om eerlijk te zijn: ik had een 
bepaald beeld van Werkse!. Maar toen Arie hier 
op gesprek kwam, klikte het meteen. Mijn beeld 
bleek niet te kloppen.”hartstikke

Als chau�eur voor een 
oer-Delfts familiebedrijf ziet het 
leven van Arie van Reenen er 

opeens anders uit. Arie van 
Reenen (58) werkte al 25 jaar 
bij Werkse!, maar is sinds kort 

20 uur per week onderweg 
voor Bakker Jaap. En ja, dat 
bevalt uitstekend. Bij Arie én 
bij eigenaar Martin Rietvelt.
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Route
De inwerkperiode was ultrakort. 
Martin: “De eerste ochtend heb ik 
de route zelf gereden met Arie 
naast me. De tweede dag ging Arie 
zelf rijden en zat ik ernaast. En op 
dag drie zag ik dat het goed was.”
Arie knikt. “Rijden in zo’n grote 
Mercedes-bus met allemaal 
parkeersensoren, dat was even 
wennen. Maar dat ging eigenlijk 
heel snel, en ik vind het hartstikke 
leuk werk. Om half acht ’s 
ochtends laden we het brood in en 
dan begin ik aan mijn route, langs 
horecazaken en kantoren. Vooral 
de horeca-zaken willen hun brood 
voor tien uur hebben, omdat ze 
dan open gaan.”
En nee, Arie laat zich niet gek 
maken. Ook niet als er files staan. 
Grijnzend: “Ik vind altijd wel een 
gaatje. Tijd voor een praatje als je 
aflevert is er niet: je moet gewoon 
door. Het varieert per dag hoe lang 
ik onderweg ben; ik werk hier 
maximaal 20 uur per week, van 
maandag tot en met donderdag. 
En ’s middags werk ik nog bij 
Werkse!."

Waardering
In zijn rol als chauffeur vindt Arie 
vooral het gevoel van vrijheid 
belangrijk. “Het voelt alsof je eigen 
baas bent, dat er niemand is die in 
je nek zit te hijgen. Ik heb eigenlijk 
altijd wel een antwoord klaar, en 
dat wordt niet overal gewaardeerd, 
maar met Martin gaat het prima. 
We doen alles in overleg.” 
Daar komt nog iets belangrijks bij, 
zegt Martin. “Bij mijn eerste 
gesprek met Werkse! heb ik direct 
gezegd dat ik geen concessies 
doe aan kwaliteit. Alles moet 

gewoon top zijn. Het leveren aan 
horeca en kantoren is een belang-
rijke inkomstenbron voor me. Als 
chauffeur moet je flexibel zijn en 
kunnen meedenken. Dat doet Arie 
gelukkig: zo heeft hij inmiddels een 
andere route bedacht, die een 
tijdwinst van een half uur kan 
opleveren. Dat is fijn voor onze 
klanten en dus ook fijn voor mij.”
Kortom: Arie voelt zich gewaar-
deerd. Dat hij daarvoor om half 6 
uit de veren moet, vindt hij niet erg. 
Bakker Martin werkt elke dag van 
twee uur ’s nachts tot twee uur ’s 
middags. “Ik ga elke avond om 
19.30 uur naar bed.”

In de ogen kijken
Nog meer werk uitbesteden bij 
Werkse!? Daar heeft Martin allang 
aan gedacht. Hij sluit niks uit. Want 
ja, de overeenkomst met Arie 

smaakt naar meer. “We hebben 
eigenlijk altijd goede mensen 
nodig, dus wie weet. We staan hier 
zeven dagen per week te bakken. 
En dus is er elke dag schoon-
maakwerk te doen. Dat doen we 
nu vooral zelf, maar het zou 
kunnen dat we daar iemand voor 
aannemen.” 
En nee, daarbij laat Martin zich 
niet leiden door idealisme. Hij moet 
als ondernemer gewoon geld 
verdienen en kwaliteit leveren. “Ik 
ben best kritisch en niet snel 
tevreden. Het kan altijd beter. Maar 
ik ben ook iemand die niet op 
prachtige cv’s of ronkende 
verhalen let: ik wil iemand in de 
ogen kunnen kijken en zien of het 
klikt. Als dat zo is, kunnen we 
samenwerken.”
Arie knikt: “Zijn we nu klaar?”

Achterin de bakkerij is eigenaar Martin Rietveld 
nog druk bezig, terwijl de werkdag er voor 
chauffeur Arie net opzit. Na de openingsvraag 
van de interviewer kijkt Martin het bezoek 
grijnzend aan. “Zo, dat was het? Mooi, dan kan 
ik weer verder.” Een bulderende lach van Arie 
en Martin volgt. 
In de ambachtelijke familiebakkerij blijkt dat 
eigenaar Martin en chauffeur Arie het prima 
met elkaar kunnen vinden. “We houden allebei 
van een geintje, maar altijd met respect voor 
elkaar”, zegt Martin. En ook niet onbelangrijk: 
ze zijn allebei doeners. 
Arie ging na 25 jaar bij Werkse! opeens iets 
heel anders doen. “Ik heb lang bij Vacuvin 
gewerkt en dat ging prima, maar daar was 
steeds minder werk. Daarna moest ik naar het 
archief. Dat beviel – hoe zal ik het eens netjes 
zeggen – duidelijk minder.”

Kantoren
Gelukkig voor Arie kwam er een oplossing uit 
onverwachte hoek. Iedere Delftenaar kent 
Bakker Jaap van de winkel aan de Wijnhaven. 
Niet iedereen weet dat de bakkerij ook iedere 
ochtend vers brood levert aan horecabedrijven 
en kantoren in de regio. Martin: “Toen mijn 
oom, die lange tijd chauffeur was, wegviel, heb 
ik het een tijdje zelf gedaan. Dat was niet te 
doen.” Martin plaatste dus een vacature via het 
UWV. Die kreeg Nico Nederpel van Werkse! 
onder ogen, en toen ging het snel. Martin: 
“Nico vertelde dat hij me kon helpen, dat hij 
iemand wist. Om eerlijk te zijn: ik had een 
bepaald beeld van Werkse!. Maar toen Arie hier 
op gesprek kwam, klikte het meteen. Mijn beeld 
bleek niet te kloppen.”
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Route
De inwerkperiode was ultrakort. 
Martin: “De eerste ochtend heb ik 
de route zelf gereden met Arie 
naast me. De tweede dag ging Arie 
zelf rijden en zat ik ernaast. En op 
dag drie zag ik dat het goed was.”
Arie knikt. “Rijden in zo’n grote 
Mercedes-bus met allemaal 
parkeersensoren, dat was even 
wennen. Maar dat ging eigenlijk 
heel snel, en ik vind het hartstikke 
leuk werk. Om half acht ’s 
ochtends laden we het brood in en 
dan begin ik aan mijn route, langs 
horecazaken en kantoren. Vooral 
de horeca-zaken willen hun brood 
voor tien uur hebben, omdat ze 
dan open gaan.”
En nee, Arie laat zich niet gek 
maken. Ook niet als er files staan. 
Grijnzend: “Ik vind altijd wel een 
gaatje. Tijd voor een praatje als je 
aflevert is er niet: je moet gewoon 
door. Het varieert per dag hoe lang 
ik onderweg ben; ik werk hier 
maximaal 20 uur per week, van 
maandag tot en met donderdag. 
En ’s middags werk ik nog bij 
Werkse!."

Waardering
In zijn rol als chauffeur vindt Arie 
vooral het gevoel van vrijheid 
belangrijk. “Het voelt alsof je eigen 
baas bent, dat er niemand is die in 
je nek zit te hijgen. Ik heb eigenlijk 
altijd wel een antwoord klaar, en 
dat wordt niet overal gewaardeerd, 
maar met Martin gaat het prima. 
We doen alles in overleg.” 
Daar komt nog iets belangrijks bij, 
zegt Martin. “Bij mijn eerste 
gesprek met Werkse! heb ik direct 
gezegd dat ik geen concessies 
doe aan kwaliteit. Alles moet 

gewoon top zijn. Het leveren aan 
horeca en kantoren is een belang-
rijke inkomstenbron voor me. Als 
chauffeur moet je flexibel zijn en 
kunnen meedenken. Dat doet Arie 
gelukkig: zo heeft hij inmiddels een 
andere route bedacht, die een 
tijdwinst van een half uur kan 
opleveren. Dat is fijn voor onze 
klanten en dus ook fijn voor mij.”
Kortom: Arie voelt zich gewaar-
deerd. Dat hij daarvoor om half 6 
uit de veren moet, vindt hij niet erg. 
Bakker Martin werkt elke dag van 
twee uur ’s nachts tot twee uur ’s 
middags. “Ik ga elke avond om 
19.30 uur naar bed.”

In de ogen kijken
Nog meer werk uitbesteden bij 
Werkse!? Daar heeft Martin allang 
aan gedacht. Hij sluit niks uit. Want 
ja, de overeenkomst met Arie 

smaakt naar meer. “We hebben 
eigenlijk altijd goede mensen 
nodig, dus wie weet. We staan hier 
zeven dagen per week te bakken. 
En dus is er elke dag schoon-
maakwerk te doen. Dat doen we 
nu vooral zelf, maar het zou 
kunnen dat we daar iemand voor 
aannemen.” 
En nee, daarbij laat Martin zich 
niet leiden door idealisme. Hij moet 
als ondernemer gewoon geld 
verdienen en kwaliteit leveren. “Ik 
ben best kritisch en niet snel 
tevreden. Het kan altijd beter. Maar 
ik ben ook iemand die niet op 
prachtige cv’s of ronkende 
verhalen let: ik wil iemand in de 
ogen kunnen kijken en zien of het 
klikt. Als dat zo is, kunnen we 
samenwerken.”
Arie knikt: “Zijn we nu klaar?”

Martin
Rietvelt: 

‘Ik had een 
bepaald 

beeld van 
Werkse! dat 
niet blijkt te 

kloppen’

Achterin de bakkerij is eigenaar Martin Rietveld 
nog druk bezig, terwijl de werkdag er voor 
chauffeur Arie net opzit. Na de openingsvraag 
van de interviewer kijkt Martin het bezoek 
grijnzend aan. “Zo, dat was het? Mooi, dan kan 
ik weer verder.” Een bulderende lach van Arie 
en Martin volgt. 
In de ambachtelijke familiebakkerij blijkt dat 
eigenaar Martin en chauffeur Arie het prima 
met elkaar kunnen vinden. “We houden allebei 
van een geintje, maar altijd met respect voor 
elkaar”, zegt Martin. En ook niet onbelangrijk: 
ze zijn allebei doeners. 
Arie ging na 25 jaar bij Werkse! opeens iets 
heel anders doen. “Ik heb lang bij Vacuvin 
gewerkt en dat ging prima, maar daar was 
steeds minder werk. Daarna moest ik naar het 
archief. Dat beviel – hoe zal ik het eens netjes 
zeggen – duidelijk minder.”

Kantoren
Gelukkig voor Arie kwam er een oplossing uit 
onverwachte hoek. Iedere Delftenaar kent 
Bakker Jaap van de winkel aan de Wijnhaven. 
Niet iedereen weet dat de bakkerij ook iedere 
ochtend vers brood levert aan horecabedrijven 
en kantoren in de regio. Martin: “Toen mijn 
oom, die lange tijd chauffeur was, wegviel, heb 
ik het een tijdje zelf gedaan. Dat was niet te 
doen.” Martin plaatste dus een vacature via het 
UWV. Die kreeg Nico Nederpel van Werkse! 
onder ogen, en toen ging het snel. Martin: 
“Nico vertelde dat hij me kon helpen, dat hij 
iemand wist. Om eerlijk te zijn: ik had een 
bepaald beeld van Werkse!. Maar toen Arie hier 
op gesprek kwam, klikte het meteen. Mijn beeld 
bleek niet te kloppen.”
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Route
De inwerkperiode was ultrakort. 
Martin: “De eerste ochtend heb ik 
de route zelf gereden met Arie 
naast me. De tweede dag ging Arie 
zelf rijden en zat ik ernaast. En op 
dag drie zag ik dat het goed was.”
Arie knikt. “Rijden in zo’n grote 
Mercedes-bus met allemaal 
parkeersensoren, dat was even 
wennen. Maar dat ging eigenlijk 
heel snel, en ik vind het hartstikke 
leuk werk. Om half acht ’s 
ochtends laden we het brood in en 
dan begin ik aan mijn route, langs 
horecazaken en kantoren. Vooral 
de horeca-zaken willen hun brood 
voor tien uur hebben, omdat ze 
dan open gaan.”
En nee, Arie laat zich niet gek 
maken. Ook niet als er files staan. 
Grijnzend: “Ik vind altijd wel een 
gaatje. Tijd voor een praatje als je 
aflevert is er niet: je moet gewoon 
door. Het varieert per dag hoe lang 
ik onderweg ben; ik werk hier 
maximaal 20 uur per week, van 
maandag tot en met donderdag. 
En ’s middags werk ik nog bij 
Werkse!."

Waardering
In zijn rol als chauffeur vindt Arie 
vooral het gevoel van vrijheid 
belangrijk. “Het voelt alsof je eigen 
baas bent, dat er niemand is die in 
je nek zit te hijgen. Ik heb eigenlijk 
altijd wel een antwoord klaar, en 
dat wordt niet overal gewaardeerd, 
maar met Martin gaat het prima. 
We doen alles in overleg.” 
Daar komt nog iets belangrijks bij, 
zegt Martin. “Bij mijn eerste 
gesprek met Werkse! heb ik direct 
gezegd dat ik geen concessies 
doe aan kwaliteit. Alles moet 

gewoon top zijn. Het leveren aan 
horeca en kantoren is een belang-
rijke inkomstenbron voor me. Als 
chauffeur moet je flexibel zijn en 
kunnen meedenken. Dat doet Arie 
gelukkig: zo heeft hij inmiddels een 
andere route bedacht, die een 
tijdwinst van een half uur kan 
opleveren. Dat is fijn voor onze 
klanten en dus ook fijn voor mij.”
Kortom: Arie voelt zich gewaar-
deerd. Dat hij daarvoor om half 6 
uit de veren moet, vindt hij niet erg. 
Bakker Martin werkt elke dag van 
twee uur ’s nachts tot twee uur ’s 
middags. “Ik ga elke avond om 
19.30 uur naar bed.”

In de ogen kijken
Nog meer werk uitbesteden bij 
Werkse!? Daar heeft Martin allang 
aan gedacht. Hij sluit niks uit. Want 
ja, de overeenkomst met Arie 

smaakt naar meer. “We hebben 
eigenlijk altijd goede mensen 
nodig, dus wie weet. We staan hier 
zeven dagen per week te bakken. 
En dus is er elke dag schoon-
maakwerk te doen. Dat doen we 
nu vooral zelf, maar het zou 
kunnen dat we daar iemand voor 
aannemen.” 
En nee, daarbij laat Martin zich 
niet leiden door idealisme. Hij moet 
als ondernemer gewoon geld 
verdienen en kwaliteit leveren. “Ik 
ben best kritisch en niet snel 
tevreden. Het kan altijd beter. Maar 
ik ben ook iemand die niet op 
prachtige cv’s of ronkende 
verhalen let: ik wil iemand in de 
ogen kunnen kijken en zien of het 
klikt. Als dat zo is, kunnen we 
samenwerken.”
Arie knikt: “Zijn we nu klaar?”

Achterin de bakkerij is eigenaar Martin Rietveld 
nog druk bezig, terwijl de werkdag er voor 
chauffeur Arie net opzit. Na de openingsvraag 
van de interviewer kijkt Martin het bezoek 
grijnzend aan. “Zo, dat was het? Mooi, dan kan 
ik weer verder.” Een bulderende lach van Arie 
en Martin volgt. 
In de ambachtelijke familiebakkerij blijkt dat 
eigenaar Martin en chauffeur Arie het prima 
met elkaar kunnen vinden. “We houden allebei 
van een geintje, maar altijd met respect voor 
elkaar”, zegt Martin. En ook niet onbelangrijk: 
ze zijn allebei doeners. 
Arie ging na 25 jaar bij Werkse! opeens iets 
heel anders doen. “Ik heb lang bij Vacuvin 
gewerkt en dat ging prima, maar daar was 
steeds minder werk. Daarna moest ik naar het 
archief. Dat beviel – hoe zal ik het eens netjes 
zeggen – duidelijk minder.”

Kantoren
Gelukkig voor Arie kwam er een oplossing uit 
onverwachte hoek. Iedere Delftenaar kent 
Bakker Jaap van de winkel aan de Wijnhaven. 
Niet iedereen weet dat de bakkerij ook iedere 
ochtend vers brood levert aan horecabedrijven 
en kantoren in de regio. Martin: “Toen mijn 
oom, die lange tijd chauffeur was, wegviel, heb 
ik het een tijdje zelf gedaan. Dat was niet te 
doen.” Martin plaatste dus een vacature via het 
UWV. Die kreeg Nico Nederpel van Werkse! 
onder ogen, en toen ging het snel. Martin: 
“Nico vertelde dat hij me kon helpen, dat hij 
iemand wist. Om eerlijk te zijn: ik had een 
bepaald beeld van Werkse!. Maar toen Arie hier 
op gesprek kwam, klikte het meteen. Mijn beeld 
bleek niet te kloppen.”

NICO NEDERPEL: 
‘SCHOT IN DE ROOS’
Nico Nederpel, productieleider bij 
Werkse!, bracht Arie van Reenen en 
Bakker Jaap bij elkaar. Nico: “Als 
lid van het ‘doorstroomteam’ zie ik 
alle vacatures uit de regio voorbij 
komen. Toen ik zag dat Bakker 
Jaap een parttime chauffeur nodig 
had, moest ik meteen aan Arie 
denken. Ik had hem kort daarvoor 
gesproken, en toen vertelde hij dat 
hij interesse had in koerierswerk. 
Samen met accountmanager 
Eveline Koster ben ik direct naar 
Martin van Bakker Jaap gestapt. 
Dat was een kort, positief gesprek. 
En nu is het natuurlijk de verdien-
ste van Martin en Arie dat ze zo 
goed samenwerken. Mooi om te 
zien hoe ze met elkaar omgaan: dit 
is een schot in de roos.”
Nico vertelt dat Werkse! vaker op 
deze manier wil optreden. “Er zijn 
veel ondernemers die parttime 
vacatures hebben die ze moeilijk 
kunnen vervullen. Wij kunnen daar 
bij helpen.”

Martin Rietvelt van Bakker 
Jaap en Arie van Reenen 
hebben een goede klik met 
elkaar.
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Meesterschilders óók 
fan van Werkse!

Kijkje achter de schermen

Werkse! heeft immers goud in handen: de medewerkers! En dat mag heel Delft weten. 
Zo pakken wij de gouden klinkers in, waarmee de Jozefstraat (naast de Maria van 
Jessekerk) wordt bestraat. En hebben we Museum Prinsenhof geholpen om zich voor 
te bereiden op de hordes toeristen die op de Pieter de Hooch tentoonstelling afkomen. 
Daar zijn we best trots op! En dat geldt voor al onze medewerkers, én voor de mensen 
die we bij andere werkgevers hebben geplaatst: jullie zijn goud!

In de huid van
Twee medewerkers kropen voor de campagne in de huid van beroemde Delftse schilders 
uit de Gouden Eeuw: Johannes Vermeer en Pieter de Hooch. Dankzij de mooie pakken 
en de goede visagie van Judith van Dongen zijn ze bijna onherkenbaar.
 

Ze zijn niet te missen, de grote portretten van 
‘Johannes Vermeer’ en ‘Pieter de Hooch’ bij de ingang 
van Werkse! En waarschijnlijk ben je ze ook in de stad 
tegengekomen. De levensgrote foto’s laten zien dat 
ook Werkse! meedoet aan het vieren van de Gouden 
Eeuw in Delft.

Roy de Vries en 
Jean Schouten 
worden omgetoverd 
tot Delftse meesters. 



kort
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Groen & Omgeving
vernieuwt

Zo worden diesel- en tweetaktmotoren worden 
vervangen door elektrische aandrijving.  “Alles wat 
elektrisch kan, wordt vervangen”, vertelt uitvoerder 
Tomas Drenth. “Bladblazers, heggenscharen, 
bosmaaiers. Het is schoner, lichter en goedkoper in 
gebruik. Voor het legen van vuilnisbakken hebben we 
vier elektrische bedrijfswagens aangeschaft. Je rijdt 
van vuilnisbak naar vuilnisbak – met diesels sta je de 
hele dag roet te verspreiden. Dat bouwen we nu af.” 
Drijfafval verwijderen en klein onderhoud van 
steegjes wordt nu met een elektrische bakfiets 
gedaan. Reinigingsmedewerker Patrick Spaans is 
enthousiast: “Met de bakfiets komen we makkelijk 
aan de gracht en in smalle steegjes. Hij is licht en 
handig, het werkt perfect!” 

Slimme vuilnisbakken
Een ander mooi voorbeeld is de proef met ‘slimme 
vuilnisbakken’. Tomas: “De gemeente heeft gezorgd 
voor sensoren in vuilnisbakken, zodat je op afstand 
kunt zien dat de bak geleegd moet worden. In elke 
wijk staat één zo’n vuilnisbak. Als wij zien dat die vol 
is, weten we dat die hele wijk geleegd moet worden 
en gaan onze mensen eropaf. We testen nu in de 
praktijk hoe dat werkt.” 
De aanpak van spinnenwebben in fiets- en looptun-
nels is ook het vermelden waard. “Fietsers klaagden 
over vieze en enge spinnenwebben”, vertelt Tomas. 
‘Daar moest iets aan gebeuren. Wij doden de spinnen 
niet, maar spuiten in maart en september een 
milieuvriendelijk, spinwerend middeltje. Daarmee 
houd je ze een maand of drie, vier weg. Het werkt 
uitstekend!”

Groen & Omgeving is volop aan 
het vernieuwen en verduurzamen. 
Goed voor mens, dier én milieu.

Patrick Spaans met zijn bakfiets bij de Oude Kerk.



Een tekening van 
de plek waar de 
werkcoaches straks 
komen te zitten.
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Bij Werken & Leren komt er een
verbouwing aan. De afdeling
Trajecten & Projecten wordt
opnieuw ingericht. 
Er komt meer ruimte voor kandidaten om nieuwe dingen te leren en om makkelijker 
contact te hebben met werkcoaches. 

Er worden drie nieuwe ruimten ingericht:
• Een ruimte met werkplekken, waar kandidaten kunnen laten zien waar zij goed in zijn en 
  waar ze nog hulp bij nodig hebben;
• Een ruimte waar de werkcoaches zitten en waar zij gesprekken kunnen voeren met kandidaten;
• Een ruimte die op meerdere manieren is te gebruiken. Voor extra werkplekken als het druk is, 
  of als een ruimte waar kandidaten in alle rust een opdracht kunnen uitvoeren of een training 
  kunnen volgen. 

De afdeling Trajecten & Projecten gaat zich dankzij de verbouwing meer onderscheiden van de 
afdeling Assemblage. Trajecten & Projecten richt zich vooral op de ontwikkeling van mensen, met 
als doel om ze voor te bereiden op een baan buiten Werkse! De afdeling Assemblage is er vooral 
op gericht om opdrachten van klanten zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. 
De verbouwing vindt plaats in de eerste helft van 2020.

We gaan
verbouwen!



kort
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Diensttijd

Great Place 
to Work
Heb jij plezier in je werk en met je 
collega’s? Ben je trots op wat je 
doet? Heb je vertrouwen in het 
bedrijf en in de managers? Of kan 
het hier en daar wel wat beter? Kom 
dan in actie. Samen maken we van 
Werkse! een Great Place to Work. 

Afgelopen zomer hebben 460 mede-
werkers meegedaan aan een onder-
zoek naar medewerkerstevredenheid. 
Daar kwam uit dat 61% van de 
medewerkers vertrouwen, trots en 
plezier ervaart bij Werkse! 

Dat moet en kan beter!
Het is belangrijk dat alle medewerkers 
het naar hun zin hebben, en Werkse! 
een mooie, fijne plek vinden om te 
werken. Daar kunnen we met elkaar 
voor zorgen. Zijn er dingen die beter 
kunnen? Ga ermee aan de slag! 

Wat kun je doen?
• Laat je manager weten dat jij wilt
  helpen om van Werkse! een Great
  Place to Work te maken. 
• E-mail je idee(en) naar werkse-
  magazine@werkse.nl
• Kijk op www.toffeperenvanwerkse.nl 
  om te ontdekken waar al aan 
  gewerkt wordt, en door wie. 
  Jouw hulp is welkom!
• Schrijf je ideeën op een briefje en 
  plak die op het perenbord in de 
  kantine.

  

Wie gaat er weg, wie komt 
erbij en wie verdient een pluim 

vanwege trouwe dienst?

Edward Mouthaan was op 3 december van dit jaar maar liefst 40 jaar 
in dienst bij Werkse! Hij is begonnen in 1979 en kwam eerst op de 

metaalafdeling terecht. Daarna wilde hij graag naar de afdeling 
elektro. Dick Hoogmoed was toen al zijn leidinggevende.

 
Edward heeft bij Werkse! op veel afdelingen gewerkt en veel 

verschillende dingen gedaan. Hij is schoonmaker en chauffeur geweest, 
heeft gewerkt bij de Makro, in de kwekerij, bij Post NL, op de 

afdeling Verpakken... en dan vergeten we vast nog wat! In 2005 
werd Edward medewerker Groen en Omgeving en sinds mei 2019 

is hij werkzaam bij Assemblage. 

Ondertussen heeft hij zijn diploma VCA behaald en de cursussen 
werkleiding en elektrisch booglassen gevolgd. 

Edward, van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum.
En grote dank voor jouw betrokkenheid en inzet!

De volgende collega’s zijn binnenkort 12,5 jaar in dienst: 
Astrid van den Bergh - Notenboom; Yvonne van Wijk; Sanel Talic;

Otto Snoek; Daisy Negado; Michiel van Dijk; Jettie Baldew - 
Jagbandhan; Mehmet Kocak; Ali el Morabet; Ayse Uguz - Ekiz;

Virgil Troenowongso; Patrick van der Lee; Mustafa Arslan; Kamal Asnafy.
Gefeliciteerd en hartelijk dank voor jullie trouwe inzet!

Oproep: Ken jij iemand die Werkse! de komende tijd gaat verlaten?
Of komt er een nieuwe collega aan? Leuk als je dat laat weten door een e-mail

te sturen naar werksemagazine@werkse.nl.  



VOEL JE
THUIS

Welkom bij Werkse!. Tof dat je ons team komt versterken.  
Met trots, vertrouwen en plezier werken we iedere dag aan onze 
missie: Ieder�n doet ertoe en is door werk kansrijker! Jouw bijdrage 
maakt het verschil. Jouw expertise is waardevol voor mensen die 
onze hulp goed kunnen gebruiken. Een geweldig m ie klus en �n 
nieuwe stap in je carrière. Tot snel!WELKOM BIJ WERKSE!
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Kom aan boord!
Warm welkom voor nieuwe medewerkers

Een welkomstkaartje in de week vóór je eerste 
werkdag. Het lijkt misschien een eenvoudig gebaar, 
maar het wordt enorm gewaardeerd, zo blijkt in de 
praktijk. Ook al is het slechts een klein onderdeel 
van het totale ‘welkomstpakket’. Joyce: “We hebben 
een enquete gehouden onder nieuwe medewerkers 
met de vraag wat ze missen. Er bleek vooral 
behoefte te zijn aan informatie over wetten en regels, 
zoals de Participatiewet. Er waren ook veel vragen 
over wie wat doet. Daarom hebben we nu een 

naslagwerk gemaakt met algemene informatie. 
De kernwaarden van Werkse! - betrokken, 
resulaatgericht en ondernemend - komen daar 
natuurlijk ook duidelijk in naar voren.”
 

Best ingewikkeld
Vier nieuwe medewerkers hebben het onboarding 
programma inmiddels gevolgd. Hun ervaringen 
worden gebruikt om het verder te verbeteren, vertelt 
Joyce: “Werkse! is best een ingewikkeld bedrijf met 
verschillende doelgroepen en wetten en regelingen. 
Het werkt niet als je nieuwe collega’s op hun eerste 
werkdag overvoert met alle informatie. Dat doen we 
dus in stappen. Zo is er een rondleiding door het 
pand, je krijgt de huisregels uitgelegd en je krijgt een 
maatje toegewezen die je helpt bij het inwerken. 
Ook is er een kennismakingslunch met het MT en 
krijg je een training over psychische handicaps en 
licht verstandelijke beperkingen.”

Het is de bedoeling dat de welkomstkaart straks 
naar elke nieuwe medewerker wordt gestuurd 
(dus ook naar nieuwe collega's bij Werken & Leren). 

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe 
collega’s zich snel thuis voelen? 
En hoe maak je duidelijk wat er 
van hem of haar wordt verwacht? 
Met die vragen ontwikkelde 
HRM-adviseur Joyce Oosterbaan 
een onboarding programma voor 
kantoorpersoneel.
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4 januari, 11 - 12 uur
BOEREN SPREEKUUR
Ga met al je vragen naar boer Jan van 
Hoeve Biesland. Hij vertelt je alles 
over het boerenleven en de producten 
van zijn boerderij. Bovendien geeft hij 
een rondleiding over het erf. Aanmel-
den is niet nodig. De koffie en thee 
staan klaar bij de ingang van de 
winkel.
Hoeve Biesland, Bieslandseweg 1, 
Delfgauw

4 januari, 20.30 uur
STADSBAL DE VESTE
Begin het nieuwe jaar goed en kom 
naar de wintereditie van Stadsbal 
Delft. Een sfeervolle uitgaansavond, 
waarop iedereen de dansvloer onveilig 
kan maken in verschillende dansstij-
len. Naast dat je zelf heerlijk kan 
dansen in één van de drie dansarea’s, 
zijn er workshops vooraf en presenta-
ties door professionals. Nieuwtjes, de 
laatste updates en presentaties 
worden allemaal bekend gemaakt via 
deze website en online via: 
www.facebook.com/stadsbaldelft
Asvest 1, Delft

12 januari, vanaf 11 uur
DE KOPJESLOOP 
Loop mee met De Kopjesloop, 
georganiseerd door AV De Koplopers. 
Je kan kiezen uit 5, 10 of 15 kilometer. 
De rondes van vijf kilometer zijn 
uitgezet door en om het Delftse Hout. 
De route is geasfalteerd en bijna 
verkeersvrij. Check de website voor 
het parcours en de inschrijfprijzen. 
Ook vind je hier meer informatie over 
de kinderloop. 
www.dekoplopers.nl

1 februari, reparaties 
aanmelden tussen 11 en 
14 uur  
REPAIR CAFÉ
Gun je spullen nog een tweede kans 
en repareer wat kapot is. In het Repair 
Café is gereedschap en materiaal 
aanwezig om de reparaties uit te 
voeren. Er is deskundige hulp aanwe-
zig, zoals een elektricien, een naaister, 
een timmerman en een fietsenmaker.
Science Centre: Mijnbouwstraat 120
Delfshove: Vorrinkplein 99

9 februari   
GLUREN BIJ DE BUREN
Houd je van podiumkunst, dan ben je 
op 9 februari welkom in verschillende 
huiskamers in Delft. Huiskamers 
worden die dag omgetoverd tot een 
podium voor lokale talenten, zoals 
rappers, dichters, muzikanten en 

theatermakers. Geniet van de unieke 
kans om lokale talenten van dichtbij te 
bewonderen. Bovendien leer je zo op 
een ongedwongen manier buurtgeno-
ten kennen. Wie weet hoor je een 
optreden van een nieuw talent die over 
een paar jaar een vol Ahoy-trekt. Je 
kan gratis naar binnen, wel wordt een 
kleine donatie op prijs gesteld. 
Ga naar https://glurenbijdeburen.nl/-
delft voor het programma.

14 t/m 16 februari  
DELFT BLUES FESTIVAL
Tijdens dit festival zijn er meer dan 70 
optredens in alle bluesstijlen, versterkt 
en akoestisch. In ruim 30 locaties is 
het genieten van een gevarieerd 
programma. Maar er is meer: traditie-
getrouw staan er op de donderdag 
voorafgaand al een paar bands op het 
programma. Ook is er een filmverto-
ning, twee theatervoorstellingen, een 
gospel- en mondharmonica-workshop. 
Ga naar www.delftblues.nl voor het 
programma.

uit agenda


