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Op vrijdag 16 juni was ik vrij en ben ik gaan varen op de
Kagerplassen. Het was 30 graden en gezellig druk. In de boot
en op het water is het geen probleem om de 1,5 meter aan te
houden. Geen looproutes, geen mondkapjes, alleen maar
ontspannen en af en toe een duik om af te koelen. Want wat is er
veel gebeurd de afgelopen maanden. Vanaf 11 maart werd alles
anders. Geen familiebezoek meer, geen verjaardagen.
Geannuleerde vakanties en lege ruimtes aan de Gantel.
Ondertussen zijn we gelukkig weer opgestart en denken we
voorzichtig weer aan vakanties en terrasjes. Ondanks deze
versoepelingen ben ik ervan overtuigd dat een aantal zaken
blijvend is veranderd. Denk alleen al aan het thuiswerken, en
het besef dat onze maatschappij kwetsbaar is.
Terugverlangen naar de situatie vóór 11 maart is logisch,
maar helpt ons niet. We zullen ons moeten aanpassen.
Dat is ook voor mij best lastig. Maar we hebben laten zien
dat we heel snel kunnen inspelen op veranderingen.
De buitendiensten Groen en Schoonmaak hebben snel
een andere manier van vervoer georganiseerd,
zodat iedereen toch bij zijn werklocatie kon komen.
De assemblageruimtes zijn binnen twee weken volledig
aangepast. Er is nieuwe werkruimte gehuurd, en de intakes
van kandidaten hebben we ‘gewoon’ gedaan met videobellen.
Er zullen ook de komende tijd nog verrassingen zijn die
om aanpassingen vragen. Maar door de nieuwe situatie te
accepteren, vinden we de ruimte om onszelf opnieuw uit te
vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen.
Ik heb het zelf gezien. En dat maakt me onwijs trots op ons
allemaal. Samen vormen we het mooie Werkse! en kunnen we
dagelijks het verschil blijven maken voor mensen. En heb je af
en toe behoefte aan rust: ik kan een tochtje met een boot op
een mooie zomerdag van harte aanbevelen!
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Werken in coronatijd: p
Wat een rare tijd hebben we achter de rug! We zijn
nog niet van corona af, maar toch kijken we hier alvast
terug op de afgelopen maanden.
Tekst en fotografie: Eline Lubberts en Hedwig Zeinstra

Robert America
Werkt bij PostNL
“Met mij gaat het goed. Ik heb gewoon doorgewerkt, ik
ben veel onderweg en heb er niet zoveel last van. Ik
bid veel en heb er vertrouwen in dat het goed komt. Ik
merk wel dat klanten bang zijn en meteen aan de kant
gaan als je eraan komt. Vooral voor oudere mensen is
het moeilijk.”

Esther Hofland
Werkt bij Verstegen
“Ik ben een week thuis geweest. Dat is wel even leuk,
maar niet te lang. Je moet wel een doel hebben.
Dus ik ben al snel weer begonnen. Een beetje stil
was het wel. Veel collega’s durfden het niet aan.
Ook omdat ze met het ov moesten. Ik ben
opgehouden om naar het nieuws te kijken.
Ik probeer gewoon niet bang te zijn.”

Cora van Wijngaarden
Werkt bij Verstegen
“De eerste week was ik thuis. Toen belde Lenie, dat ik
wel weer mocht komen werken als ik wilde. Dat heb ik
vanaf de tweede week weer gedaan. Thuis kwamen
de muren op me af. Boekje lezen, tv kijken dat had ik
allemaal wel genoeg gedaan. Je kon verder ook niet
veel. Hier denk ik er niet zo aan. Je hebt hier afleiding.
Want ik voel me toch best een beetje angstig. Een
beetje kletsen helpt dan wel.”
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roberen niet bang te zijn
Erwin Winkel
Werkt bij Assemblage
“In het begin waren we hier met twee mensen, waar
we normaal met 60 zijn. Zelf ben ik niet bang
geweest. Maar het is wel lastig om iets uit te leggen
aan collega’s en tegelijk ook voldoende afstand te
houden.”

Walid Ush
Werkt bij PostNL
“Als chauffeur van de post doe ik gewoon mijn werk.
De post gaat gewoon door en het moet gebeuren. Ik
let op de veiligheid. Ik houd afstand en ik draag
handschoenen. Dat is voldoende.”

Raymond van Leeuwen
Werkt bij Assemblage
“Ik begon op 1 april. Geen grap. Er waren toen zes
mensen. Op een gegeven moment kregen we te
horen dat er collega’s ziek waren geworden. Toen
werd de sfeer wel echt nerveus. We hebben iedereen
naar huis gestuurd. Best wel rot, want sommige
collega’s zitten in begeleid wonen huizen. En veel van
die huizen gingen op slot. Dan kom je dus helemaal
niet meer buiten. Daarna zijn we de boel langzaam
aan weer gaan opstarten. Zelf probeer ik me geen
zorgen te maken. Want als ik dat doe, breng ik dat
ook over op anderen.”
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Hanneke Bakker
Werkt bij Catering
“Eerst vond ik het wel een beetje eng om naar het
werk te gaan. Want wat is dat corona precies? Thuis
zou ik me niet snel vervelen, maar werk is wel fijn en
het hoort er gewoon bij. Soms is het wel lastig om
afstand te houden, als we bijvoorbeeld broodjes klaar
maken. Maar we zijn toch voorzichtig. Op het moment
is de lunch gratis, dat is om de aanwezigen een hart
onder de riem te steken.”

Lisa van den Berg
Werkt bij Post
“Het is ontzettend druk. Ik heb het gevoel dat er meer
pakketjes verstuurd worden en we zijn met minder
collega’s. Dus ik doe gewoon mijn werk. Ik heb niet
getwijfeld, want we moeten gewoon door. De meeste
post kan natuurlijk door de bus, maar als ik moet
aanbellen met een pakketje, dan zeggen de meeste
mensen dat ik het gewoon neer mag leggen. Hier bij
Werkse! hangt een vreemde sfeer. Het is hier erg stil
en leeg. Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo leuk
om zo te werken.”

'Ik spreek mensen wel
aan als ze niet genoeg
afstand houden'
Sanel Talic
Werkt bij Beveiliging
“Het zijn spannende tijden, voor iedereen. Op het werk heb ik daar niet zoveel last van. Mijn vrouw werkt
in het ziekenhuis en draait veel nachtdiensten, dus daar hoor ik veel verhalen van. Hier bij Werkse! hangt
een aparte sfeer. Het is natuurlijk veel rustiger dan normaal. Ik werk als bewaker dus ik loop veel rond in
de hal waar de consulenten hun gesprekken houden. Maar die werken nu thuis. Ik spreek wel mensen
aan als ze niet genoeg afstand houden, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat.”
6
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Roel Baars
Werkt bij Assemblage
“Ik maak liever het werk af dan dat ik thuis ga zitten.
We werken voor een fijne klant en die hebben onze
spullen nodig, dus we gaan door. Van ons vaste team
zijn er een aantal niet. Ze zijn ziek of bang om ziek te
worden omdat ze in een risicogroep zitten. Nu zijn we
aangevuld met een reserveploeg, die zijn gewoon
allemaal gekomen om alles af te krijgen. Niemand
dringt aan hoor, dat we moeten komen. Als je je niet
toppie voelt, dan mag je gewoon thuisblijven. We
kregen trouwens nog een compliment van onze klant,
dat het zo fijn was dat we ondanks deze rare tijden
gewoon bleven leveren.”

'Niemand dringt
aan dat we
moeten komen'

René Uijttenboogaard
Werkt bij Werkvoorbereiding
Ron Bokkers
Werkt bij Facilitaire zaken
René: “Gek genoeg hebben we nu ook juist de
gelegenheid om dingen op te pakken. De verhuizing
stond natuurlijk al gepland, maar we hebben het wat
naar voren getrokken omdat we het nu niet zo strak
hoeven te plannen omdat er minder mensen zijn.
Corona is natuurlijk wel het onderwerp van de dag.”
Ron: “Zeker, maar niet de hele dag door. Je bent juist
ook hier om er even niet aan te denken. Even de
gedachten verzetten.”
René: “Een medewerker was net met pensioen, maar
hij stond hier weer voor de deur. De dagbesteding
werd gesloten dus dan kwam hij liever hier weer
werken. Zo geweldig is dat!”
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Wilko van der Drift

‘Een feestje als het
weer schoon is’
Wilko van der Drift (64) werkt al 35 jaar voor Werkse!.
De laatste jaren als schoonmaker aan de Gantel. Met zijn
vrouw, twee dochters en één zoon woont hij in Delft
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels
Pensioen
“Ik ben 64 en moet over twee jaar met pensioen. Eerlijk gezegd zie ik er nu al tegenop. Ik heb het hier
naar mijn zin en ga elke dag met plezier naar mijn werk. Eigenlijk hoop ik dat er straks een uitzondering voor me wordt gemaakt en dat ik wat langer mag blijven. Ik voel me 46 en kan nog jaren mee.”
Persoonlijk
De mensen die ik bij Werkse! tegenkom, noem ik zoveel mogelijk bij de naam. Zo train ik mijn
geheugen op een leuke manier. Bovendien is het contact dan persoonlijk.”
Actief
“Ik zorg dat ik in beweging blijf. Drie keer per week loop ik alle trappen op van een zestien
verdiepingen hoge flat. Ook doe ik aan fitness en zwemmen en ik maak lange wandelingen met
onze hond Zeus. En natuurlijk fiets ik veel, naar het werk of voor de boodschappen.”
Oefenen
“Werkse! organiseert veel leuke activiteiten en als het kan doe ik mee. Zo heb ik al een paar keer
meegedaan aan Werkse! Got Talent. Ik studeer elk jaar een nieuw liedje in. Ik heb al ’t Is weer voorbij
die mooie zomer en Sofietje gezongen. Ik ben alweer aan het oefenen voor de volgende keer, maar ik
hou nog even geheim welk liedje het is. Maar ook Werkse! in beweging, de sportdag, kerststukjes
maken, zijn allemaal een aanrader. Daarnaast heb ik ook de cursussen van Delft voor elkaar gevolgd.”
Kerk
“De kerk vind ik erg belangrijk. Elke week ga ik naar een dienst. Verder breng ik de boekjes rond in de
wijk. Voor de kerk verzamel ik ook kleding. Dan hang ik bij Basalt Revalidatie een briefje op wanneer
ik kledingzakken kom ophalen. Dan breng ik ze naar de Adelbertkerk en til ze de vrachtwagen in.”
Koeien melken
“Mijn werkende leven begon bij een schildersbedrijf. Dat werk paste niet bij mij. Maar voor die tijd
werkte ik al bij mijn vader op de boerderij. Voor schooltijd hielp ik met het melken van de koeien.
Mijn loon: een grote beker verse melk. Na het schildersbedrijf kwam ik via Werkse! terecht bij Sophia
Revalidatie. 32 jaar heb ik daar onderhouds- en schoonmaakwerk gedaan. Ik maakte zelfs het
zwembad schoon.”
Havermoutpap
“Om vijf uur begint mijn dag met een bord havermoutpap. Op de Gantel start ik rustig op: ik loop een
rondje om het gebouw en drink een kop chocolademelk. Om zeven uur start ik met de schoonmaak
van de vergaderzalen op de tweede en daarna doe ik de kantoren op de eerste. Soms gaat er iemand
mee die ik moet begeleiden. Ik geef dan graag de tip dat ze zich moeten voorstellen dat het hun eigen
kantoor of bureau is en dat het een feestje is als het weer schoon is. Om kwart over een fiets ik naar
huis. Als het mooi weer is, met een omweg.”
Complimenten
“Ik kan weinig minpunten verzinnen over Werkse!. Het enige is misschien dat het niet snel gezegd
wordt als je iets goed hebt gedaan. Maar er is bij elk bedrijf wel wat.”
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Weg met
die peuken

Twee collega’s van Groen & Omgeving gaan de strijd aan met rondslingerende sigarettenpeuken in de binnenstad. Elke donderdag kun je ze in
de weer zien met een speciale peukenpulker en peukenzuiger. Vooral op
plekken waar veel horeca is, zoals de Markt, de Beestenmarkt en rondom
het stadskantoor. Het is nu nog een proef, waarin we samenwerken met
de gemeente en de horeca. Over een half jaar bekijken we of het de
moeite waard is om mee door te gaan.

Groen wordt
groener
Groen & Omgeving gaat steeds
milieuvriendelijker en duurzamer te
werk. Zo zijn er een paar mooie
elektrische voertuigen in gebruik
genomen om gereedschap en
snoeiafval mee te vervoeren, een
Alke en een Aixam e-truck.
Misschien heb je ze al zien rijden bij
de TU of Woonbron.
Ook zijn er flink wat fietsen gekocht
waarmee de collega’s naar de
werkplek rijden, waaronder een
elektrische bakfiets. Twee vliegen in
een klap: op de fiets kun je goed
afstand houden van elkaar en de
lucht blijft schoon en fris! Schoonmaak blijft natuurlijk niet achter en
heeft onlangs een 100% elektrische
Berlingo in gebruik genomen.

Jubilea!
Deze collega’s zijn al 25 jaar werkzaam bij Werkse! Gefeliciteerd!
01-05-2020 Ludwig Broeder (Beveiliging)
01-06-2020 Arie van Reenen (gedetacheerd bij Bakker Jaap)
01-07-2020 Theo Klein (gedetacheerd bij Hoogheemraadschap)
Zeki Pehlivan (Assemblage) was op 21 april zelfs 40 jaar in dienst.
Zijn feestje is uitgesteld vanwege corona. Bijzonder veel dank
voor je trouwe dienst Zeki!
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Theo Klein werd
op 1 juli bedankt
voor 25 jaar inzet
en toewijding.
Hier staat hij voor
zijn werkplek:
het Hoogheemraadschap
van Delfland.

kort

Afval
scheiden
Wist je dat de collega’s van Groen aan
afval scheiden doen? In winkelgebied
de Klis heeft de gemeente Delft
speciale afvalbakken laten plaatsen,
waarin plastic afval en restafval apart
van elkaar wordt verzameld. Wij halen
de bakken leeg en voeren het plastic
apart af.

Hulptroepen in 't groen
Het onkruid trok zich niks aan van het coronavirus. Dus er was flink werk
aan de winkel voor de mensen van Groen. Collega’s die het wel wat
rustiger hadden, kwamen een handje helpen. Sommige afdelingen
kwamen zelfs wekenlang elke woensdagochtend schoffelen! Een groot
compliment. Zo doen we dat bij Werkse!

De Ondernemingsraad
(OR): dit zijn ze!

De afvalbakken zijn
beplakt met een mooie
oude foto van Delft.

Een paar weken geleden heb je via computerschermen kunnen
luisteren en kijken naar de vergadering van de OR met de directeur.
De OR praat mee over zaken die voor het bedrijf en het personeel
van belang zijn. Eerst met elkaar, en daarna met de directie. In de
Ondernemingsraad zitten collega’s van allerlei afdelingen. Daardoor
zit er altijd wel iemand bij die je kent, en die jouw afdeling kent.
De OR-leden leggen graag uit wat ze doen, en waarom. Ook horen
ze graag van jou wat er beter kan bij Werkse!
Assemblage: Lenie Hoogervorst, Rowan van der Krogt
Groen en Schoonmaak: Hans de Vries Reilingh (voorzitter), Rob
Crijnen, Yvonne van Wijk
Projecten en Trajecten: Jan Willem Kiers
Marketing & Sales: Wim Miezenbeek
BU Werk & Participatie: Inge Bax, Thomas Helderman
Beveiliging: Ismaïl Balyemez
Financiën: Dick Voois
PostNL: Arjan Mens, Carel Kuypers, Leo Belder
Gedetacheerd bij Stadsarchief: Connie Smits

magazine

11

werk in uitvoering

Op bezoek bij
het A-team

Een productielijn opzetten om waterblokken te bouwen voor
koemelkmachines. Dat was de opdracht van Gevasol aan
Roel Baars. Hij vroeg zeven collega’s om hem te helpen.
Intussen is het Gevasol-team lekker ingewerkt. “Zeg maar
gerust het A-team”, lacht Roel, “ik ben heel trots op ze!”
Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heist

Behalve Roel bestaat het Gevasol-team uit
Thomas, Patrick, Touran, Edselin, Corrie, Ria
en Anneke. Het waterblok dat zij bouwen,
spoelt de leidingen van de melkmachine door
nadat de koeien gemolken zijn. Roel: “Het is
heel precies werk, één haartje ergens tussen
kan lekkage veroorzaken. Gevasol zocht
hiervoor een bedrijf dat heel nauwkeurig werkt.
En omdat wij LEAN zijn, kwamen ze bij ons
uit.”
LEAN wil zeggen dat er heel doelmatig wordt
gewerkt. De werkplek is strak ingericht.
Iedereen weet precies wat hij moet doen en er
wordt niets aan het toeval overgelaten. Roel:
“Alles is heel precies omschreven en alle
spullen hebben een vaste plek. Heb je iets
gebruikt, dan zet je het weer op precies
dezelfde plek terug. Je houdt de werkplek
schoon en opgeruimd.”
Juist door die strakke discipline werken
mensen lekkerder, legt hij uit: “Er ontstaat rust
en vertrouwen in het team, we komen glansrijk
door de stresstest!” Teamlid Anneke Keyzer: “Ik
ga veel rustiger naar huis dan bij mijn vorige
werk. Het is leuk om te doen en de klant is heel
tevreden, dat voelt perfect.” Haar nicht Corrie
Keyzer is ook teamlid: “Toen Roel me vroeg,
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heb ik gezegd dat ik het zou proberen maar dat
ik zou stoppen als het niet lukte. Maar ik vind
het hartstikke leuk: uitdagend en lang niet zo
zwaar als het schoonmaakwerk dat ik hiervoor
deed.”
Veertien stappen
Voorman Roel werd als eerste door Gevasol
ingewerkt op deze lastige klus: “Daarna heb ik
het mijn team stapje voor stapje geleerd”,
vertelt hij. “Het gaat in totaal om veertien
stappen, die moeten we allemaal beheersen.
Wie een stap driemaal foutloos doet, is
geslaagd. Inmiddels kan iedereen elke stap
voor zijn rekening nemen. Daar ben ik
beretrots op!”
Sommige medewerkers twijfelden of ze het wel
konden. Roel moest ze overtuigen toch mee te
doen. “Ze hebben doorgezet en nu zijn ze óók
trots. Ze maken immers een apparaat waarvan
ze nooit gedacht hadden het te kunnen maken.
En dan maar liefst 24 tot 28 stuks per dag!”
Medewerkster Touran Beiragdary was een van
de twijfelaars: “Ik dacht in het begin dat het niet
zou lukken, maar nu gaat het prima. We maken
een belangrijk onderdeel van een machine die
over de hele wereld wordt gebruikt. Dat is toch
prachtig?”

werk in uitvoering
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1 Teamlid Anneke Keyzer zorgvuldig bezig met het eerste
onderdeel, alles past precies.
2 De onderdelen worden bevestigd met speciale lijm.
3 Corrie Keyzer voegt het volgende onderdeel toe.
4 Voorman Roel Baars: “Het is heel precies werk,
één haartje ergens tussen kan lekkage veroorzaken.”
5 Met een speciale mini-pers worden onderdelen in
elkaar geperst.
6 En dit is dus het waterblok als het A-team klaar is...
7 Er wordt steeds nauwkeurig getest of alles waterdicht is.
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succesvol gekoppeld

Max Dupont (22) is webshopbeheerder bij Meer 3D in Delft

‘Wij zijn

heel blij

met Max’
Max Dupont begon middenin
coronatijd aan een mooie baan
als webshopbeheerder. “Ik had
moete om zelf werk te vinden”,
vertelt Max. “Maar ik wilde wel
heel graag aan de slag!” Werkse!
bracht hem in contact met Arjan
van Unen, de directeur van
Meer 3D. Die zag wel iets in de
gemotiveerde Max.
Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Meer 3D is een succesvol Delfts bedrijf in
3D-printtechniek. Als we directeur Arjan van
Unen vragen naar Max, reageert hij enthousiast: “We zijn heel blij met Max. Hij is super
gemotiveerd en dat is heerlijk werken. Ook is
hij stipt met werktijden en komt hij afspraken
goed na.” In de coronacrisis solliciteerde Max
bij Meer 3D en werd gelijk aangenomen. Max:
“De gemeente Delft had me doorverwezen
naar Werkse!. Ik had moeite met het vinden
van werk - te laag niveau en geen papieren. Ik
heb me ingeschreven, maar het duurde me te
lang voordat ik iets hoorde. Toen ben ik zelf op
een zaterdag gaan bellen met Mathieu, omdat
ik heel graag aan de slag wilde. Hij zorgde
ervoor dat ik de week daarna bij Meer 3D op
gesprek kon.”

Praktische ervaring

Arjan: “We zochten iemand die onze webshop
kon inrichten en onderhouden. In de webshop
moeten onze producten worden gepresenteerd
en dat moet er goed uitzien. Voor dit werk
zochten we een slim en precies werkend
iemand, mét webervaring. Max had die
ervaring en was handig met foto- en videobewerking. Dat was precies in de roos!”
Het sollicitatiegesprek ging prima. Max had
voorbeelden bij zich van foto- en videomateriaal dat hij had bewerkt, en dat zag er goed uit.
Arjan: “Diploma's zijn leuk, maar wij waren juist
geïnteresseerd in praktische ervaring en dat
kon Max laten zien. Ook kwam in het gesprek
zijn enorme gemotiveerdheid naar voren. Dat
hele pakketje, daar konden we iets mee.”

Arjan van Unen,
directeur van Meer 3D,
in gesprek met zijn nieuwe
aanwinst Max Dupont.
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Leuk bedrijf

En zo begon Max op 14 april aan
zijn eerste echte baan. Max: “Mijn
belangrijkste taak is het beheer
van de webshop: ik voeg producten
toe en zorg dat de webpagina's er
mooi uitzien. Omdat ik handig ben
met machines, help ik soms met
het opstarten van de 3D-printers,
en het bijwerken van 3D-prints
zodat ze er nog mooier uitzien.
Heel soms monteer ik een hele
printer. Dat gaat goed. Ik leer snel
en ik ben heel gemotiveerd om dit
werk te doen.”
Max heeft het prima naar zijn zin:
“Het is een leuk bedrijf, ik heb
collega's met wie ik het goed kan
vinden. Zo gaan we elke donderdagmiddag met elkaar naar de
Markt om te lunchen. Van de
coronacrisis heb ik geen last
gehad, ik heb mijn werk goed
kunnen doen en we konden
onderling goed afstand houden.”

Talenten ontdekt

De baan bij het 3D-printerbedrijf
doet Max meer dan goed: “Ik ben
zelfverzekerder geworden. Ik had
nog nooit zelfstandig gewerkt met
machines die ik nog niet kende en
ik doe het nu gewoon. Ook heb ik
talenten van mezelf ontdekt,
waarvan ik niet wist dat ik ze had.
Bijvoorbeeld dat ik best goed ben
in technische klussen, zoals het in
elkaar zetten of repareren van een
3D-printer. Het lijkt me interessant
om me meer te verdiepen in
metaaltechniek en computers.
Ik kijk nu of ik later dit jaar een
opleiding kan gaan volgen die ik
kan combineren met mijn werk.”

Tevreden

Meer 3D heeft al eerder medewerkers via Werkse! geworven. De
eerste werknemer die via Werkse!
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bij hen werd aangenomen was
Gawein. Arjan had hem gespot bij
Post.nl en wilde hem graag in
dienst nemen. “Toen we hem
vroegen of hij bij ons wilde komen
werken, bleek dat we bij Werkse!
moesten zijn. Zo kwamen we met
elkaar in contact, en dat bevalt
prima. Werkse! vindt leuke
matches, een lastige sport lijkt me.
Inmiddels hebben we al vier
medewerkers via Werkse! en we
zijn zeer tevreden.” Of hij nog
meer mensen via Werkse! gaat
werven, weet hij nog niet. “We
zoeken nu vakspecialisten. Ik denk
niet dat dat gaat lukken met
Werkse!. Maar misschien hebben
we straks nog iemand nodig voor
het nabewerken van 3D-prints.
Iemand met passie voor het mooi
maken van dingen, zou dan
welkom zijn.”

Duidelijkheid

Arjan zou collega-bedrijven zeker
aanraden om met Werkse! in zee
te gaan en medewerkers met een
beperking aan te nemen: “Je moet
dan wel zorgen voor een duidelijke
taak en werkomgeving. Gooi
mensen niet in het diepe maar
zorg dat ze duidelijkheid hebben
over waar ze werken en wat ze
precies moeten doen. Dan heb je
geen omkijken meer naar dat
werk, want dat kunnen ze uitstekend. Kijk maar naar Max: hij
begon in april als part-timer voor
drie dagen per week, maar dat
hebben we al snel omgezet in een
fulltime dienstverband. Dat zegt
wel genoeg.”

Ondersteuning
Consulent Mathieu Kramer
heeft Max en Meer 3D bij
elkaar gebracht. Hij coacht
Max door regelmatig met hem
te bespreken hoe het gaat,
geeft tips en advies en
ondersteunt zo veel als nodig.
Dit gaat uiteraard in nauw
overleg met Meer 3D.

succesvol gekoppeld

Het financiële plaatje
Werkgevers zoals Meer 3D
betalen het eerste halfjaar
slechts 50 procent van het
wettelijk minimumloon als zij
medewerkers zoals Max in
dienst nemen. Na dat halfjaar
doet Werkse! een zogeheten
loonwaardemeting, waarbij
wordt bekeken hoeveel
verschil in productiviteit er is
met een reguliere medewerker
op dezelfde functie. Het
verschil wordt dan door de
gemeente Delft gecompenseerd met een zogeheten
loonkostensubsidie.

Max:
‘Ik heb
talenten
van mezelf
ontdekt,
waarvan ik
niet wist
dat ik ze
had’
magazine
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Nieuwe fiets
met korting!
Kun jij wel een nieuwe fiets gebruiken? Of misschien je kind, of je
partner? Werkse! geeft je korting op een nieuwe fiets. Oók op een
elektrische. Je hoeft er niet eens op naar je werk te komen. Al is
dat natuurlijk wel mooi meegenomen!

Werkse! vindt het belangrijk dat werknemers
lekker kunnen fietsen. Goed voor de gezondheid
én het milieu. Daarom is er een nieuwe fietsregeling. Daarmee kun je met korting een nieuwe
fiets kopen. En wat ook fijn is: je hoeft hem niet
in één keer te betalen. Werkse! schiet het je voor,
en jij betaalt elke maand een stukje terug.

Hoeveel korting krijg je?
De meeste collega’s bij Werkse! zullen zo’n 37%
korting krijgen op de prijs van een fiets. Je krijgt deze
korting tot een aankoopprijs van € 749,- voor een
gewone fiets, en € 1000,- voor een elektrische
fiets. Op het bedrag dat je méér uitgeeft dan dat,
krijg je geen korting.
Je krijgt ook 37% korting op een op een driejarige
verzekering voor de fiets. En op onderhoudsbeurten en accessoires, zoals een extra slot of fietstassen. De korting op onderhoudsbeurten en accessoires
geldt tot een bedrag van € 240,-.
Je betaalt de fiets met je salaris. Je verdient dan elke
maand een beetje minder dan je gewend bent. Je
kunt ervoor kiezen om het bedrag uit te smeren over
12 maanden, over 24 maanden of zelfs over 36 (drie
jaar.) In één keer betalen mag ook. Bijvoorbeeld met
je vakantiegeld. Je kunt de mogelijkheden bespreken
met HRM Support.
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Voorbeeld 1

Prijs van de fiets:
Prijs van de verzekering:
Totaal:
Korting:
JE BETAALT:

€ 500,€ 120,€ 620,€ 229,40 (37% van 620)
€ 390,60

Je kunt de fiets meteen gebruiken. Jij betaalt ervoor
door elke maand wat minder loon te ontvangen. Als je
ervoor kiest om in 12 maanden af te betalen, dan krijg
je elke maand ongeveer € 32,50 minder loon (390:12
= 32,50).

Voorbeeld 2

Prijs van de elektrische fiets:
€ 2000,Prijs van de verzekering:
€ 200,Prijs van fietstassen en een
extra slot:
€ 150,Totaal:
€ 2350,Korting:
€ 499,50
(37% van 1000+200+150)
JE BETAALT:
€ 1850,50
Je kunt de fiets meteen gebruiken. € 1000,- betaal
je meteen na de aanschaf van de fiets. De rest,
€ 850,50, betaal je door elke maand wat minder loon
te ontvangen. Als je ervoor kiest om in 36 maanden af
te betalen, dan krijg je elke maand ongeveer
€ 23,- minder loon (850,50:36 = 23,63).

Hoe je meedoet
Stap 1: Vul het Aanvraagformulier Fietsplan in.
Je vindt het bij Documenten op Afas Insite.
Vraag je leidinggevende als je er zelf niet bij kunt.
Stuur het digitaal in via de tegel Support HRM
(kies voor ‘vraag’).
HRM support bekijkt of je kunt meedoen. Er moet
voldoende loon overblijven om van te leven. Ook
moet je het bedrag op tijd kunnen terugbetalen.
Schuldsanering, loonbeslag of een lening bij Werkse!
kunnen redenen zijn om je aanvraag te weigeren.
Je krijgt binnen 14 dagen bericht of je mee mag
doen. Bij toestemming krijg je alle informatie en een
Fietsformulier thuisgestuurd. Bij weigering word je
gebeld en krijg je de reden te horen.
Stap 2: Zoek een fiets uit bij een NFP fietsenwinkel.
Bedenk ook of je andere dingen nodig hebt, zoals
een verzekering, onderhoudsbeurten of accessoires.
Vul het Fietsformulier in en stuur het met de
antwoordenvelop op naar HRM Support.
Je kunt ook terecht bij een fietsenwinkel die niet
aangesloten is bij NFP. Dan moet je alles eerst
zelf betalen. Stuur de aankoopbon in de antwoordenvelop naar HRM Support.

BELANGRIJK OM TE WETEN
Je kunt elk jaar een nieuwe fiets kopen. Fijn als je
kinderen bijvoorbeeld naar de middelbare school
gaan! Maar: je moet de fiets wel hebben terugbetaald voor je een nieuwe kunt kopen. Dus als je
ervoor kiest om af te betalen in drie jaar tijd, kun je
pas ná die drie jaar een nieuwe kopen.
Als je wilt weten welke rijwielhandelaar meedoet
aan Nationale Fietsprojecten (NFP), kijk dan op
www.nationalefietsprojecten.nl.
Koop je de fiets bij bijvoorbeeld een bouwmarkt of
supermarkt, dan betaal je alles eerst zelf. Let er
goed op dat je een aankoopbon krijgt met je naam
en adresgegevens erop, en een omschrijving van
de fiets. Alleen een kassabon is niet genoeg.
Ook als je een jaarcontract hebt, mag je meedoen
aan de fietsregeling. Je moet dan wel aflossen
vóór je contract afloopt.
Een fiets leasen is niet mogelijk met deze regeling.
Je moet alles in één keer kopen. Je kunt niet eerst
een fiets kopen, en een paar maanden pas de
verzekering, of de waardebonnen voor onderhoud
of accessoires. Alles moet op één kassabon staan.
Je mág meer geld uitgeven dan € 749,- voor een
gewone fiets, € 1000,- voor een elektrische fiets en
€ 240,- voor onderhoud en accessoires. Maar
boven deze bedragen krijg je géén korting.
Bovendien betaal je deze bedragen in één keer,
meteen na aanschaf van de fiets. Alleen de
bedragen waar je korting over krijgt, betaal je
maandelijks via je loon.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Je mag ook je vakantiegeld, je eindejaarsuitkering
of je IKB gebruiken om voor de fiets te betalen.
Bespreek de mogelijkheden met HRM Support.
Als je nog aan het aflossen bent en je gaat uit
dienst, dan houdt Werkse! het bedrag dat je nog
moet terugbetalen, in op je laatste loonstrook.

HOE HET PRECIES ZIT
Het aankoopbedrag van je fiets en
toebehoren wordt van je brutoloon
afgehaald. Over dit bedrag betaal
je dus geen loonbelasting. En daar
zit het voordeel in. Je voordeel is
dus even groot als het percentage
belasting dat je over je loon
betaalt. Bij Werkse! is dat voor de
meeste mensen 37,35%.

Sluit je geen verzekering af en wordt je fiets
gestolen, dan blijf je aflossen via je loon tot je
schuld is afbetaald. Pas daarna kun je een nieuwe
fiets kopen met korting.
Meedoen aan de fietsregeling verandert niets aan
je reiskostenvergoeding.
Je kunt geen korting krijgen op een tweedehands
fiets.
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Records verbroken
bij Post
Bij Post is het al maanden druk. Alsof het kerst is! Er zijn dan ook
weer heel wat records gesneuveld. In de laatste week van april
werden in één uur 8997 pakketjes verwerkt. Een week later werd
op één dag een gemiddelde snelheid behaald van 8394 stuks
per uur. Het dagelijkse aantal ligt al maanden op zo’n 50.000 à
53.000. En dat terwijl er ook nog moest worden gelet op afstand
houden, handen wassen en andere coronaregels. Knap werk! Dat
vonden PostNL en Bol.com ook. Daarom trakteerden zij af en toe
op een aardigheidje. Gelukkig staken collega’s van andere
afdelingen ook regelmatig een helpende hand toe. En zo bleef
de sfeer er goed in. De verwachting is dat online winkelen
populair blijft. Daarom is het aantal shifts verhoogd van 9 naar
10. Een shift bestaat uit ongeveer 20 tot 25 ritten.

Nieuwe
gedragscode
Werkse! vindt een prettige, veilige
werksfeer heel belangrijk. Daar zijn we
samen voor verantwoordelijk. Daarom
spreken we met elkaar af hoe we met
elkaar willen omgaan. Denk aan zaken
als beloftes nakomen, initiatief nemen,
zorgvuldig zijn, luisteren naar collega’s.
Maar ook: persoonlijke hygiëne, discriminatie, het gebruik van social media. Alle
afspraken zijn gebundeld in een boekje,
zodat iedereen het na kan lezen. Dit is
onze gedragscode. Je krijgt hem
binnenkort uitgereikt. Lees het goed door.
Want alleen samen maken we van
Werkse! een plek waar het voor ons
allemaal fijn werken is.

Nieuwe opdrachten
bij Assemblage
Bij Assemblage rollen weer mooie opdrachten binnen. Zo gaan
we het maandblad van de Donald Duck onder handen nemen.
Daar is een verkeerde sticker op geplakt. Die moet eraf en een
nieuwe erop. 100.000 keer maar liefst! Hopelijk blijft er tijd over
om af en toe een stripje te lezen. Ook gaan we de agenda’s van
de Postcodeloterij inpakken.
20
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Schoonmaak geeft
glans aan oude
stadhuis

Wandelen tijdens
de lunch
Het heeft even stilgelegen, maar nu beginnen we
weer: wandelen tijdens de lunch. Cor, Jacqueline,
Beer, Sander, Marja en Kirsten nemen je graag mee
voor een uur lekker doorstappen door het mooie
gebied rondom de Gantel. Trek makkelijke schoenen
aan en neem een flesje water mee als het warm is.
We wandelen ongeveer 5 km. Enige conditie is dus
wel nodig.
Wanneer: kijk op het rooster in de kantine
Hoe laat: van 12 tot 13 uur
Vanaf: de hoofdingang

Si-Woon van Dongen, Ahmad Arab en Simon
Bokretsion hebben de burgerhal van het oude
stadhuis een ware make-over gegeven. De vloer
glansde niet meer en daarom vroeg de gemeente
Delft ons om een plan. Dat hoef je de mannen van
Schoonmaak geen twee keer te vragen. Samen
bekeken ze hoe ze dit project zo mens- en milieuvriendelijk konden aanpakken. Daar kwam de
Twistermethode uit. Daar komt geen enkele chemische stof aan te pas, alleen maar warm water, grote
machines en natuurlijk veel zorg en aandacht. De
gemeente was blij! En wij ook, want dit is mooi werk
dat we bij nog veel meer klanten kunnen gaan doen.

Nieuw pand aan
de Vulcanusweg
Werkse! krijgt er een nieuw pand bij! De komende
twee jaar gaan we bedrijfsruimte huren aan de
Vulcanusweg 281. Het is een groot pand met veel
mogelijkheden. We gaan er werkplekken maken voor
Assemblage. Daardoor kan iedereen weer aan het
werk en houden we toch voldoende afstand tot
elkaar. Zo ontstaat er ook weer ruimte voor Re-integratie (mensen die ziek zijn geweest en weer
opstarten) en nieuwe collega’s uit de regeling
Beschut Werk, om aan de slag te gaan op de Gantel
of de Vulcanusweg. Het pand staat in een wijk waar
veel mensen wonen met een bijstandsuitkering. Met
deze mensen zijn we graag in contact, om ze te
helpen een passende baan te vinden. Daarom gaan
er ook consulenten werken vanuit het nieuwe pand.
De komende tijd wordt het pand verbouwd en
ingericht. De eerste mensen gaan er nog deze zomer
aan de slag. De collega’s die er komen te werken,
krijgen dat te horen van hun leidinggevende.

Samen sterk
Schoonmaak en Groen & Omgeving trekken steeds
meer met elkaar op. En dat werkt! Een mooi
voorbeeld is de verhuizing van de schrobzuigwagens
van Schoonmaak. Deze moesten verplaatst worden
van de Prinsenhofgarage naar de Zuidpoortgarage.
Een makkie voor de wagens van Groen. Daar heb je
collega’s voor!
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Leren wat jij wilt,
in je eigen tempo
Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Fred Wosgien en Hedwig Zeinstra

Werkse! vindt dat alle medewerkers
de kans moeten krijgen om nieuwe
dingen te leren, of ergens beter in
te worden. Niet op school, maar
gewoon op je eigen werkplek, in
je eigen tempo. Michael Koevoet
deed het al.
22

magazine

Iedere medewerker van Werkse! kan een training
of workshop doen om verder te komen. Zit je nu
bijvoorbeeld in de schoonmaak en wil je je specialiseren in vloerreiniging? Zit je bij verpakken maar
ga je liever naar assembleren? “Daar kunnen we het
allemaal over hebben” zegt Wim Kiers van Trajecten
& Projecten. Wim Kiers: “Vertel je wensen aan je
leidinggevende, dan kijken we wat de mogelijkheden
zijn. En wat je aan kennis en vaardigheden nodig
hebt om het nieuwe werk te gaan doen.”

Op maat

“Voor iedereen die heeft aangegeven graag een
volgende stap te zetten, maken we een leerwerktraject op maat”, vertelt Kiers. “Dat doen we sinds een
jaar met het systeem Werkstap. Je kunt bijvoorbeeld
opdrachten krijgen waardoor je iets nieuws leert
doen. Maar het kan ook zijn dat je leert hoe je moet
samenwerken. We kijken samen met jou naar wat je
wilt, wat je al kan en weet, en wat de mogelijkheden
zijn bij Werkse! Zo krijgen we duidelijk wat je gaat
leren. Je hoeft dus niet een hele opleiding te doen.
Je werkt aan de vaardigheden die je nodig hebt voor
de baan die je wilt of die bij je past.”

‘NEEM ZELF INITIATIEF!’

Michael Koevoet werkt al 28 jaar voor Werkse!, in
allerlei verschillende functies. Sinds 2016 werkt
hij in het Magazijn. Michael: “Dat bevalt goed,
maar na een tijdje heb ik gezegd dat ik ander werk
wilde doen. Ik heb toen gepraat met werkcoach
Jurjen Dikker, mijn chef John Kuijpers en mijn
vrouw. Ik wilde wel iets doen in de zorg, maar het
leek hen beter voor mij om het praktijkcertificaat
Logistiek medewerker op MBO1-niveau te halen.
De stage daarvoor liep ik gewoon hier. Dat was
heel prettig.”
Michael is de eerste die deze nieuwe vorm van
praktijkleren heeft gedaan. Het beviel hem goed:
“In het begin was het makkelijk, maar het werd
steeds moeilijker. Soms moest ik drie keer lezen
voor ik het doorhad, maar het lukte en ik vond het
leuk. In de logistiek kun je alle kanten op, dus ik
heb straks veel meer mogelijkheden. Tegen
collega’s zeg ik: Ga niet zitten wachten tot het
naar je toe komt, neem zelf initiatief. Bij Werkse!
is heel veel mogelijk.”

Reuze enthousiast

Je leerwerktraject wordt afgestemd op jouw situatie.
Wim: “We gaan vaak wel uit van standaardopleidingen, maar passen die voor jou aan. Zo nodig combineren we trainingen of we zetten een compleet
nieuwe training in elkaar.”
Vorig jaar zocht iemand een assertiviteitstraining om
te leren beter met mensen om te gaan. Er was een
standaard training, maar die moest aangepast
worden. Wim: “Toen we wisten wat deze collega
nodig had, hebben we zelf een trainingsprogramma
gemaakt. Iedereen was reuze enthousiast. Zo doen
we dat dus.”

Eigen tempo

Michael Koevoet heeft zijn opleiding
met succes afgerond en kreeg op
6 juli het praktijkcertificaat Logistiek
medewerker op MBO1-niveau uitgereikt.
Hij is de eerste in de regio, en daarom
werd hij extra in het zonnetje gezet.
Directeur van ROC Mondriaan Philip
Nijgh was erbij, en wethouder Stephan
Brandligt. Michael is best een beetje
trots op zichzelf. En dat is terecht, vindt
zijn begeleider John Kuipers.

De trainingen vinden bijna allemaal bij Werkse!
plaats. “Gewoon op de eigen werkplek, prettig en
vertrouwd, in je eigen tempo”, aldus Wim. Gaat het
goed, dan is dat mooi. Gaat het niet goed, dan helpen
de praktijkbegeleiders van Werkse! je om het de
volgende keer wel goed te doen. Wim: “Het mag best
een paar keer fout gaan, je krijgt alle tijd.”
Het eindresultaat is een praktijkverklaring op lbo- of
mbo-niveau, waarmee je kunt laten zien voor welke
taken je ingezet kunt worden. In principe gaat het om
functies binnen Werkse!. Maar wil je graag naar
buiten, dan is dat ook bespreekbaar. Want naast
Werkse! zijn ook andere bedrijven blij met goed
opgeleide mensen die plezier hebben in hun werk!
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And… action!
Vijf filmsterren in actie voor het Sociaal jaarverslag
Tekst: Plony van Veldhoven | Fotografie: Mamascreen

Met vijf medewerkers - en een reserve, want je weet
maar nooit - rijden we in de stromende regen naar
Rotterdam/Den Haag Airport. Geen vliegreisje maar
wel iets spannends: naar een filmstudio om een
filmpje op te nemen.
Het filmpje gaat over wat Werkse! heeft gedaan in 2019:
hoeveel mensen we aan een nieuwe baan hebben
geholpen, en hoeveel geld er is verdiend door de
werkleerbedrijven.
De Werkse! filmsterren zijn Corina, gedetacheerd bij
een hovenier in Lansingerland, Zelia van Schoonmaak,
Tim van Catering, Nicole van Beveiliging, Joey van Post
en Jean Paul van Verpakken als reserve.

Muisstil

Bij de studio is er koffie, thee en wat lekkers. Tim en
Nicole zorgen voor de vrolijke noot. Vanuit de kantine
kun je de opnamestudio inkijken. In die studio moet het
muisstil zijn. Om beurten komt iedereen voor de camera.
Ze doen het allemaal heel goed, vindt Jeroen, die de film
heeft bedacht. “Iedereen luistert goed naar de aanwijzingen
van de filmer.”
Het werk van de filmsterren zit erop. Jeroen kiest de
mooiste beelden uit en voegt er teksten aan toe. Je kunt
de film zien op www.werkse.nl/jaarverslag. Daar kun je
ook de leesversie van het Sociaal jaarverslag vinden.
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