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en verder

COR VAN DER WEL

‘Gewoon’ doorgaan

Nadenkend over dit voorwoord kwam ik steeds uit op het 
woord ‘doorgaan’. Dat is voor mij wel hét woord van de 

afgelopen maanden. Ondanks alle gevolgen van corona, 
en de steeds veranderende richtlijnen en maatregelen, 
hebben we als Werkse! ‘gewoon’ doorgewerkt. Ook al 

komt het virus voor veel mensen steeds dichterbij. 
Ja, er zijn collega’s thuis geweest, en ja, de Gantel is 
twee weken dicht geweest. Maar dankzij de inzet van 
jullie allemaal hebben deze periodes steeds maar kort 
geduurd en zijn we bijna allemaal weer aan het werk. 
Sommigen op de nieuwe locatie aan de Vulcanusweg, 
anderen vanuit huis, en veel van ons gelukkig vanaf de 

vertrouwde werkplek.   
Dat we met zijn allen zo hebben doorgewerkt en nog 

steeds onze dienstverlening en productie op peil houden, 
is zeer bijzonder. Het laat zien dat we als Werkse! 

veerkrachtig zijn en dat onze medewerkers betrokken 
zijn. Bij elkaar, én bij het werk dat we doen. Steeds als ik 
collega’s spreek, valt me op hoe hoog het verantwoorde-

lijkheidsgevoel is. Hoe belangrijk we het vinden dat 
iedereen bij Werkse! gezond en goed beschermd is. 

En hoe belangrijk we het vinden dat het werk op hoog 
niveau wordt uitgevoerd. Ik merk en zie dat dit veel 

van iedereen vraagt. 
Net als jullie hoop ik dat we volgend jaar weer alle dingen 

kunnen doen die we deden, vóór corona ons land 
binnenkwam. Ik heb daar ook alle vertrouwen in. 

Wanneer het zo ver is, weten we niet. Maar wat ik wel 
zeker weet, is dat we als Werkse! juist in deze tijd 

betekenisvol zijn. Voor elkaar, en voor veel Delftenaren. 
Dank voor jullie aller inzet!
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Werkse! in beeld
‘Komen we nu in het magazine?’ en ‘Waar zijn de foto’s voor?’ 

Dat waren de twee meest gestelde vragen toen we met de 
fotograaf langskwamen bij Groen, Schoonmaak, Post, Trajecten 

& Projecten en Rora. En ja, alle andere werkleerbedrijven 
van Werkse! worden ook nog op de foto gezet.

Trots
Het kwam mooi uit dat er nieuwe werkkleding is. 
Twee ploegen groenmedewerkers stonden in 
kakelverse Werkse!-kleding klaar voor de fotosessies. 
Iemand bij Trajecten & Projecten had speciaal 
oorbellen in de Werkse! kleur aangedaan. 
Wat opvalt, is dat iedereen er zo trots op staat. 
Terecht trots! Want we staan er toch maar weer, 
corona of geen corona. En er wordt hard gewerkt, zo 
merkten we opnieuw. De meeste medewerkers 
hielden het liefst het tempo erin, ook tijdens de 
fotosessie. Bedankt allemaal, voor jullie inzet en 
medewerking. Samen zijn wij Werkse!.

Omdat er nu op veel plekken mondkapjes worden gedragen, 
komen sommige locaties pas ‘na corona’ op de foto. Want we 
willen de foto’s een paar jaar kunnen blijven gebruiken. Dus 
wordt vervolgd!

De nieuwe foto’s ga je op allerlei plekken tegenkomen. 
Hier in het magazine, maar ook op onze (vernieuwde!) 
website www.werkse.nl, op Facebook, in nieuwsbrieven,
op de schermen en nog veel meer. Met deze foto’s 
kunnen we goed laten zien wat wij als Werkse! allemaal
doen, en welke diensten we kunnen aanbieden aan 
onze klanten. Daarom was er van tevoren door de 
managers goed nagedacht over wat er op moest. 
Veel mensen uiteraard, want daar draait het om bij 
Werkse!. Maar ook moesten de foto’s in beeld brengen
hoe wij werken: schoon, netjes, opgeruimd. Met 
aandacht voor de veiligheidsmaatregelen én voor de 
coronarichtlijnen.

Tekst: Plony van Veldhoven | Fotografie: Jacqueline Spaans

Fenna Hundman

Monica Crama

Grace Okoro en Walter Legierse
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Lisa van den Berg, Arthur van den Kommer 
en André de Booi

Sebas Verhaar

Gary van den Ende

Daniëlle Rueck

Mirella van der Sluis, André Baak en Sebas Verhaar

De foto's ga je terugzien op 
de website van Werkse!, in 

nieuwsbrieven, op social
media en in folders.
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Mirjam Lanz
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We maken alles 
extra goed schoon 

en blijven op
afstand van elkaar. 

Zo houden we 
Werkse! aan de 

gang.

Jacqueline Kikombo

Tomas Vermeulen

Nathan Laros Tonia Fiolet
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We houden de 
straten, pleinen en 
plantsoenen van 
Delft netjes en 
schoon!

Fred Starrenburg

Anton Richel en Abdi Barre

Enver Bozyigit

John Siliakus

Fred Starrenburg
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Gino Schouten
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Jouw 
mening telt!
Bij Werkse! vinden we het belang-
rijk dat je met plezier naar je werk 
gaat. Dat je trots bent op je baan. 
En dat je vertrouwen hebt in de 
leiding. Daarom onderzoeken we 
elk jaar hoe tevreden onze mede-
werkers zijn. Doe jij mee aan het 
onderzoek? Jouw mening is 
belangrijk!

Dankzij het Great Place to Work 
onderzoek weten we bijvoorbeeld dat 
veel collega’s klachten hadden over 
de stoelen bij Assemblage. Die zijn nu 
vervangen. Ook zijn we druk bezig 
met een ander probleem dat veel 
genoemd werd, namelijk de tempera-
tuur op de Gantel. Vertellen waar je 
blij mee bent is ook heel belangrijk, 
dat is net dat extra duwtje in de juiste 
richting.

Tussen 10 en 24 december krijgt 
iedereen de gelegenheid om tijdens 
werktijd een vragenlijst in te vullen. 
Dat kan anoniem: het gaat om jouw 
mening, niet om je naam. Bovendien 
gaan de vragenlijsten niet naar de 
leiding, maar naar een gespeciali-
seerd bureau. Zij verwerken de 
antwoorden in rapporten en adviezen. 
Doe je mee? Je krijgt een uitnodiging 
via je leidinggevende. 
Samen maken we Werkse! nog 
mooier!

Tweehonderd 
geraniums
Wist je dat je een geranium kunt scheuren, waardoor je van één 
volwassen plant drie kleintjes maakt? Dat is precies wat er aan de 
Middelweg gedaan is. Majid Talebian onderhoudt het terrein aan de 
Middelweg en heeft als hobby het kweken van planten. Tomas Drenth 
vroeg hem geraniums te stekken en Majid ging met veel plezier aan 
de slag. Na twee zomermaanden hadden de jonge plantjes genoeg 
wortels om ze uit te planten aan de Phoenixstraat. Tomas: “Sinds vorig 
jaar onderhouden wij de boomspiegels aan de zogenoemde Rode Loper, 
de looproute van station naar binnenstad. De Phoenixstraat is daar 
onderdeel van. Om die boomspiegels mooi te houden, zijn geraniums 
ideaal. Ze vragen weinig onderhoud. Bovendien passen de stekken 
van Majid mooi bij de geraniums die er al stonden.” Majid heeft maar 
liefst tweehonderd geraniums gestekt en gepoot. Mooi werk mannen!
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Nieuw 
‘speelgoed’ bij 
Schoonmaak
Onze collega’s van Schoonmaak 
hebben iets nieuws: elektrostatische 
desinfectiespray. Met een apparaat dat 
nog het meest lijkt op een groot 
waterpistool, kunnen ze hele ruimtes 
en alles wat erin staat in korte tijd 
desinfecteren. Fijn, zo in coronatijd!

Werkse! heeft twee van deze nieuwe 
apparaten aangeschaft. Ze worden 
ingezet bij klanten als HNK (het 
stadskantoor van de gemeente), VRH 
(Veiligheidsregio Haaglanden) en bij 
Werkse! zelf. “We kunnen er ook 
nieuwe klanten mee aantrekken”, 
denkt Rob Pronk. “Voor professionele 
keukens kan het  bijvoorbeeld heel 
interessant zijn.” 
Rob en de andere voorlieden hebben 
van de leverancier Gelecon geleerd hoe 
ze ermee moeten werken. Zij leggen 
het weer uit aan hun medewerkers. 
“Het werkt heel mooi”, vertelt Rob. 
“Eerst reinig je de ruimte. Dan vernevel 
je een kant en klare spray over alle 
oppervlakten. Dankzij de elektro-
statische lading sluit het laagje zich 
eromheen. Je laat het een paar minuten 
met rust en alles is gedesinfecteerd. 
Waar je voorheen zeker drie verschil-
lende rondes nodig had, en dus ook 
meer mensen, ben je nu veel sneller 
klaar. En het is onschadelijk, voor de 
mensen én voor de spullen.”

JUBILEA

Deze collega’s 
bedanken wij voor
hun trouwe dienst!

WENDY DE HOOG  
Op 1 oktober was Wendy de Hoog 25 jaar in 

dienst bij Werkse!. Wendy is eigenlijk altijd 
gedetacheerd geweest. Toen zij begon, werd ze 

gedetacheerd naar een bejaardentehuis. Tien jaar 
later werd zij gedetacheerd naar de c1000.

Wendy is nooit ziek, en werkt ontzettend hard!

WIM BAZUIN
Wim Bazuin was op 1 november maar liefst 40 

jaar bij Werkse!. Hij is begonnen met het 
inpakken van bloembollen en hout. In 1997 is 

Wim aan de slag gegaan bij Groen en
Omgeving. Hij heeft zich vanaf het begin van 

deze afdeling super ingezet!

FREEK DIJKSMAN 
Op 1 november maakte ook Freek Dijksman de 
40 jaar vol. Freek is begonnen in de Heemtuin 

toen hij nog stage liep voor school. Hij is 15 jaar 
lang gedetacheerd geweest naar de gemeente 

Delft. Nu hij terug is, werkt hij nog steeds bij het 
Delftse Hout, waar hij in zijn tijd bij de gemeente 

ook bezig was.

ANTON RICHEL 
Anton Richel is ook 40 jaar in dienst. Hij heeft 
voor de Gemeente Leiderdorp gewerkt en voor 
de gemeente Delft. Hij is in 2014 naar Werkse! 
gekomen, als een van de eerste die is over-
gekomen vanuit de gemeente.

ARJAN POOT
Op 1 november was Arjan Poot 25 jaar in dienst. 
Hij is onder leiding van Matthieu Kramer drie 
keer gedetacheerd geweest en hij is een hele tijd 
onmisbaar geweest voor Groen en Omgeving. 
Arjan heeft in deze 25 jaar ook zijn heftruck-
certificaat en diploma natuurbescherming 
behaald!
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Lisa van den Berg (27) bezorgt vijf dagen per week de 
post voor Werkse!. Dat doet ze na zeven jaar nog steeds 

met veel plezier.
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

Spannend
“Het was zeker spannend toen ik voor het eerst een postronde mocht doen. Je moet toch de 
buurt en de routes kennen. Gelukkig ging er iemand mee de eerste keren. Zo kreeg ik het 
allemaal snel onder de knie.”

Goede volgorde
“Ik werk vijf dagen in de week; op zondag en maandag ben ik vrij. Ik start om half negen bij 
Werkse!. Ik sorteer mijn post en leg het op de goede volgorde. Anders lukt het bezorgen niet. 
Na een uurtje of zo ga ik met de fiets op weg. Over mijn ronde doe ik zo’n 2 à 2,5 uur.”

Kopje koffie
“Meestal bezorg ik in mijn eigen vaste wijk in Den Hoorn. Dat vind ik het prettigst. Daar word ik 
leuk aangesproken door de bewoners die blij zijn als ze me weer zien. Soms biedt iemand me 
een kopje koffie aan. Dat kan ik wel waarderen: even een rustmoment. En als het koud of nat is, 
kan ik dan mooi even opwarmen.”

Minder relaxed
“Ik vind mijn werk zwaar als het regent. Soms – vooral in de herfst – heb je van die weken dat 
het niet lijkt te stoppen met regenen. Dan kan ik flink balen. Het is ook minder gezellig op de 
momenten dat we merken dat er een personeelstekort is. Dan zijn we allemaal wat minder 
relaxed en merk je de spanning onderling.”

Topdag
“Een topdag heb ik als collega’s helpen en het een beetje droog is. Kou maakt me niet uit, daar 
kan ik me op kleden. Op een goede dag vliegt de tijd.”

Contact met klanten
“Ik doe dit werk nu zeven jaar. En ik vind het nog altijd leuk. Maar ik heb nog wel een grote 
droom wat betreft werk. Ik zou graag in een winkel staan. Het maakt me niet eens uit wat ze 
verkopen, maar het contact met de klanten lijkt me erg leuk. De post is toch wel wat eenzaam, 
zo nu en dan. Ik had me al aangemeld voor de detachering. Maar het is nu veel te druk bij de 
postafdeling, ze willen ons niet kwijt. Misschien later, als het allemaal wat meer normaal is met 
corona.”

Bijzonder verhaal
“In mijn vrije tijd sport ik niet meer, ik vind dat ik genoeg beweeg op een dag. Ik pak graag – als 
het kan natuurlijk – een terrasje op de Beestenmarkt. Ik woon alleen, dus thuis is er altijd genoeg 
te doen. Soms lees ik de Donald Duck, maar ook kijk ik graag naar Netflix. Ken je de serie 
Narcos? Dat vind ik een aanrader. Het is een bijzonder verhaal over drugsdealer Pablo Escobar.”

Lisa van den Berg

‘Op een goede
dag vliegt de

tijd’
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Aanpakken
in de

schoonmaak!
Nurettin Tasdelen is sinds een jaar in dienst als

schoonmaker bij Werkse!. In dit artikel kijken we
met hem mee als hij schoonmaakt op het Stanislas

College in Pijnacker. ‘Het is best aanpoten!’

Bij aankomst om 16.00 uur verzamelen de schoonmakers van 
Werkse! zich in de docentenkamer van het Stanislas. Daar 
drinken ze koffie, praten bij en krijgen hun eerste instructies van 
werkbegeleider Michael van der Kraan. Nurettin drinkt geen 
koffie maar water.

Michael instrueert Nurettin (op 1,5 meter 
afstand): “Op de eerste etage alle vloeren 
van de lokalen en gangen moppen, wc's 
schoonmaken, in de lokalen tafels en bureaus 
afnemen.” Ze werken altijd in duo's, schoon-
maakmaatje voor vandaag is Omar. “We 
babbelen en werken tegelijkertijd, maar het 
is zoveel werk dat we proberen elkaar niet 
van het werk te houden.”

Nurettin en Omar hebben een duidelijke taakverdeling: Nurettin 
doet de tafels, Omar de vloeren. In een volgend lokaal kan dat 
weer andersom zijn. De tafels en bureaus moeten 'clean desk' 
zijn: “Wij mogen niet aan laptops, papieren, boeken of andere 
losse eigendommen komen. Is een bureau niet leeg, dan wordt 
het dus minder grondig schoongemaakt.”

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst



werk in uitvoering

15magazine

Het schoonmaken van de gangen en de trappenhuizen vindt 
Nurettin het leukste werk: “Het is er licht en je hebt er de ruimte 
om je werk te doen. Vooral de trapleuningen maken we nu 
extra schoon, wegens corona. Resten van plakband op het 
glas van tussendeuren halen we alleen weg als er genoeg tijd 
is. Meestal is die er niet.”

Het is hard werken voor Nurettin en zijn collega's. Elke dag begint hij al 
om 6.30 uur met het schoonmaken van een gymzaal in Delft. Daarna van 
8.00 tot 11.00 uur naar de Delftse Zuidpoortgarage. “Dan heb ik pauze. 
Om 15.30 uur word ik opgehaald door het Werkse!-busje om naar het 
Stanislas in Pijnacker te gaan.”

Het werk zit erop! Om 18.00 uur met het Werkse!-busje terug naar 
Delft en dan met de tram naar huis. “Dan ben ik wel moe hoor, het 
is best aanpoten!”

In verband met corona krijgen nu vooral de zogenaamde 
‘tastobjecten’ zoals deurkrukken, lichtschakelaars en 
trapleuningen extra aandacht.

De schoonmaakkar staat op een vaste plek in 
de school achter slot en grendel. Hij bevat 
doekjes, moppen, schoonmaakmiddelen en 
twee emmers voor warm water. Nurettin moet 
zorgen dat de wagen altijd op orde is. Op 
maandag en donderdag doet Nurettin de 
schoonmaakdoeken in de was en krijgt hij 
weer schone spullen 
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‘Dit is het

nieuw
leven’

Shirovan Jadoenathmisier is aan de slag bij ABN AMRO

begin van een

Shirovan Jadoenathmisier (29) 
zorgde na de middelbare 

school zes jaar lang intensief 
voor zijn ernstig zieke moeder. 

Toen zij stierf, viel hij in een 
gat. Met de hulp van Werkse! 

wist hij daar weer uit te 
komen. Nu wordt hij opgeleid 

tot adviseur bij ABN AMRO. 

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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leven’

Shirovan is enig kind van een alleenstaande 
moeder. Zij kreeg in 2011 te horen dat ze 
ongeneeslijk ziek was. In 2017 overleed zij. 
Shirovan: “Ik heb zes jaar voor haar gezorgd, 
haar alles uit handen genomen. Ik wilde voor 
haar doen wat zij mijn hele leven voor mij had 
gedaan. Toen ze stierf, viel ik in een gat. 
Ik had alleen maar voor haar gezorgd, niet 
voor mezelf. Wat moest ik met mezelf aan?”

Bodem van de put
Shirovan was onzeker, had weinig zelfvertrou-
wen: “Ik had alleen een Havo-diploma, verder 
niets. Ik had geen idee wat ik wilde en wat ik 
kon.” Shirovan had het moeilijk na de dood van 
zijn moeder, maar hij was te trots om professio-
nele hulp te zoeken. Hij vond een parttime 

baan bij de bloemenveiling, maar dat hield in 
2019 op. Opnieuw viel hij in een gat: “Ik zat op 
de bodem van de put, was somber. Voor de 
afleiding nam ik een baantje in een fabriek, 
maar dat was helemaal niets voor mij. Het werd 
alleen maar erger.”
Shirovan nam ontslag en vroeg een bijstands-
uitkering aan. “Ik had een sollicitatieplicht, maar 
omdat ik de lat te hoog legde, werd ook het 
zoeken naar werk spannend en eng.” Zo kwam 
hij bij Werkse! terecht, waar Sander van Geene 
zijn begeleider werd. “Sander ging hard voor 
me aan de slag. Hij zorgde dat ik op gesprek 
kon bij het opleidingskantoor van ABN AMRO 
in Dordrecht. Daar werken ze vaker met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
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Enthousiast en 
leergierig
Tamara Kuijper is opleidingscoör-
dinator bij het opleidingskantoor 
van ABN AMRO. “Shirovan heeft 
bij ons gesolliciteerd en is bij mij 
in het opleidingsteam gekomen. 
Hij volgt hier een opleiding van 
zestien weken om adviseur 
personal banking (zie kader) 
te worden.”
Na vier weken is Tamara heel 
positief over Shirovan: “Hij was 
vanaf het begin een zeer enthou-
siaste en gemotiveerde kandidaat. 
Hij is heel leergierig – stelt veel 
vragen – en toont veel initiatief, 
ook op de werkvloer. Hij spreekt 
mensen aan, deelt het met 
collega’s als hij zich ergens over 
verbaast. Hij is netjes, presenteert 
zich goed en communiceert heel 
helder. Dat is voor deze baan heel 
belangrijk.” 
De opleiding die Shirovan volgt is 
pittig. Hij moet in elk geval twee 
belangrijke certificaten behalen 
die hij nodig heeft om financieel 
advies te mogen geven over 
leningen en schadeverzekeringen. 
“Het is best zwaar”, vertelt 
Tamara, “hij krijgt allerlei trainingen,
moet veel opdrachten uitvoeren 
en hij draait mee op de werkvloer, 
want het is hier ook een gewoon 
bankfiliaal.” Als hij de opleiding 
goed afrondt, kan Shirovan 
ergens in de regio aan het werk in 
een filiaal van ABN AMRO. 

Spannend
Als Shirovan zijn certificaten niet 
behaalt, valt hij alsnog af. 
Shirovan: “Dat is best spannend, 
maar ik vertrouw erop dat het gaat 
lukken. Ik denk dat ik de goede 

eigenschappen en talenten heb 
om dit werk te doen. Ik ben 
communicatief sterk, kan dingen 
helder uitleggen, snel overschake-
len van zakelijk naar persoonlijk 
en ik kan me goed inleven in een 
ander. Ik zie klanten als mensen, 
niet als een nummer, en ik vind 
het oprecht leuk om mensen te 
helpen.” 
Heeft hij ook nog wat te leren? 
“Natuurlijk, ik moet mijn gesprek-
ken met klanten misschien wat 
zakelijker houden, niet al te lang 
over persoonlijke zaken praten. 
En wat meer letten op de tijd, 
zodat ik niet te lang uitweid.” 
Voor begeleiding vanuit Werkse! 
kan Shirovan zo nodig terugvallen 
op Sander van Geene. “Hij houdt 
me op afstand in de gaten, dat 
voelt best goed. Sander heeft veel 
voor me geregeld en mij als het 
ware gelanceerd. Als er iets 
haperde, zocht hij het voor me uit 
en stelde me gerust. Daar ben ik 
heel dankbaar voor.” 

Nieuw leven
Shirovan vindt ABN AMRO een 
leuk bedrijf. “Ik verwachtte een 
zakelijke en formele sfeer, maar in 
de praktijk gaan ze hier heel 
open en informeel met elkaar om. 
Iedereen is betrokken, behulp-
zaam en collegiaal.” De coronacri-
sis gooit wel wat roet in het eten, 
vindt hij: “Het menselijke, sociale 
contact wordt minder. We moeten 
letterlijk afstand houden van 
elkaar en de klanten. Geen hand 
op de schouder van iemand die 
het moeilijk heeft, bijvoorbeeld. 
Dat vind ik wel moeilijk. Jammer, 
maar het is niet anders.” 
Dat hij nu serieus met een baan 

bezig is, betekent veel voor 
Shirovan: “Voor mij is dit het begin 
van een nieuw leven. Of anders 
gezegd: mijn leven begint nu echt, 
ik kan nu wat van mezelf maken 
en mijn doelen nastreven!” 
Heeft hij nog een tip voor mensen 
met afstand tot arbeidsmarkt? 
“Blijf in jezelf investeren en jezelf 
ontwikkelen. Ga praten met 
mensen die je kunnen helpen. 
Vraag ze waar je jezelf nog kunt 
verbeteren. Kom in beweging, blijf 
positief, word geen slachtoffer.” 
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ADVISEUR 
PERSONAL BANKING
houdt in dat je klanten van de 
bank adviseert over zaken als 
betalen, sparen, lenen en 
verzekeren. Ook mag je 
informatie geven over 
hypotheken en beleggen. 
Daarnaast kun je als floor-
manager (een soort gastheer) 
worden ingezet in de bankhal 
om klanten welkom te heten 
en te zorgen dat alles op 
rolletjes loopt. En soms kun je 
klanten telefonisch benaderen 
om te vragen of je ze ergens 
mee kunt helpen.

Tamara Kuijper 
is heel positief 
over Shirovan: 
‘Hij was vanaf 
het begin zeer 
enthousiast en 
gemotiveerd. 

Hij is heel leer-
gierig en stelt 
veel vragen.’
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Binnenkijken bij 
Werkse! Voorhof

Werkse! is tegenwoordig ook midden in Delft te vinden. 
Aan de Vulcanusweg zit sinds enkele weken Werkse! 
Voorhof. Benieuwd wat daar allemaal gebeurt, en 

nog gaat gebeuren? Hierbij een inkijkje.

Assemblage
Al in september verkasten de eerste collega’s van 
Assemblage naar Werkse! Voorhof. Een mooi 
moment, want daardoor ontstond er aan de Gantel 
plek voor mensen die nog thuis zaten. Er was 
immers geen ruimte om iedereen op anderhalve 
meter afstand te laten werken. Vanaf dat moment 
zijn er steeds kleine groepjes collega’s bijgekomen 
aan de Vulcanusweg. Op dit moment zijn er zo’n 
40 à 50 mensen aan de slag. Ze werken er aan de 
zonnepanelen voor Van der Valk, aan de machines 
van Gevasol en ander assemblage- en inpakwerk.

Open Werk
De oude autoshowroom – een aparte ruimte 
tegenover de kantine - wordt ingericht voor Open 
Werk. Bij Open Werk kun je ervaring opdoen met 
werk, zonder dat je meteen elke dag en de hele dag 
aanwezig moet zijn. Het is bedoeld voor mensen 
die nog nooit, of heel weinig hebben gewerkt. 
Zij kunnen hier een paar uurtjes komen ‘proeven’ 
hoe dat gaat. Het gaat om alle soorten werk die 
ook op de Gantel worden uitgevoerd. 
Verder worden hier trainingen en cursussen 
gegeven, óók voor medewerkers van Werkse! 
Zo kun je bijvoorbeeld je schoonmaakdiploma 
halen. Of je computervaardigheden verbeteren. 
Wil je daar meer over weten? Vraag het aan 
Jan-Willem Kiers. 
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Ontmoetingsplek
Net als aan de Gantel ontvangen we bij 
Werkse! Voorhof ook mensen die in de 
bijstand zitten, om ze op weg naar werk 
te helpen. Maar nu veel dichter bij huis! 
We hopen dat mensen daardoor vaker 
even komen binnenlopen als ze een 
raag hebben, of nieuwe vacatures willen 
bekijken. Er zijn acht werkplekken voor 
consulenten, plus een paar ruimtes waar 
kleine groepjes mensen workshops 
kunnen volgen, bijvoorbeeld over 
solliciteren. 

Nieuwe bedrijven
Achter op het terrein is nog een flinke 
ruimte beschikbaar, die we willen verhuren 
aan kleine, beginnende bedrijven. Wij 
bieden hen niet alleen werkruimte aan, 
maar ook onze medewerkers. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten: nieuw, 
interessant werk voor onze mensen en de 
mogelijkheid voor bedrijven om te groeien 
zonder meteen hoge kosten te maken. 
Werkse! zorgt ervoor dat de medewerkers 
op de juiste manier worden opgeleid en 
begeleid.

Hier kunnen consulenten in gesprek
met mensen in de bijstand.

Hier komen straks heel wat meer collega's 
van Assemblage te werken.

Er zijn acht werkplekken voor consulenten gemaakt.
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Soms zit het financieel even flink tegen. De wasmachine gaat stuk, 
de rekening van de dierenarts valt tegen... Dan kan het lastig zijn 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Als je een Wsw-of beschut werk 
indicatie hebt, kun je hulp vragen bij het Sociaal Voorzieningsfonds. 
Zo kun je bijvoorbeeld een gift krijgen voor de aanschaf van een bril. 
Of een lening afsluiten van maximaal 1500 euro. Zonder rente, dus 
veel verstandiger dan rood staan bij de bank. Vraag je leiding-
gevende hoe het werkt, en wat de mogelijkheden zijn.

Leningen
• Max 1500,- per aanvraag
• Rentevrij
• Maximaal eens in de drie jaar
• Lening moet binnen 2 jaar worden 
 afgelost met het salaris
• Medewerker vraagt de lening aan bij 
 de leidinggevende. Hij/zij hoeft niet 
 te zeggen waar het geld voor nodig is  
• Leidinggevende schakelt bedrijfsmaat-
 schappelijk werker Mariska de Jong in
• Mariska bespreekt de aanvraag met de 
 medewerker 
• Medewerker krijgt per brief de beslissing
 van het Sociaal Voorzieningsfonds 
 te horen
• Werkse! keert het bedrag uit en houdt 
 de aflossingen in op het salaris.

Giften
• Maximaal eens in de drie jaar voor een  
 bril, maximaal eens in de twee jaar 
 voor steunzolen, orthopedisch schoeisel
  en een hoorapparaat
• Bij een bril krijg je 70% vergoed met een 
 maximum van € 150,-
• Bij een hoorapparaat krijg je een bedrag
 van € 100,- vergoed
• Bij steunzolen of orthopedisch schoeisel 
 krijg je een bedrag van € 75,- vergoed
• Medewerker moet 1 jaar in dienst zijn 
 bij Werkse!
• Medewerker geeft de bon aan de leiding- 
 gevende, leidinggevende handelt de 
 aanvraag af op Afas
• Het geld wordt samen met het salaris 
 uitgekeerd

Krap
bij kas?
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Wat is een Ondernemingsraad?
Een Ondernemingsraad (OR) bestaat uit personeelsleden 
die namens alle collega’s overleg voeren met de directie 
over het beleid van een bedrijf en de personeelsbelangen. 
Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is elk 
bedrijf in Nederland met 50 werknemers of meer verplicht 
een Ondernemingsraad te hebben. 

OR tijdens corona
De OR heeft regelmatig overleg met de directeur over de 
situatie rondom corona. Het gaat dan over welke regels 
er gelden bij Werkse! en op welke manier deze worden 
gecommuniceerd naar de collega’s. OR-lid Jan Willem 
Kiers is ook onderdeel van het corona crisisteam.

Documenten OR
Wil je weten welke onderwerpen de OR 
bespreekt? Kijk dan eens bij de vergaderstukken 
van de OR. Ze zijn te vinden op het Intranet 
onder Documenten/Ondernemingsraad. Hier 
staan ook verslagen van vergaderingen. 

De OR van Werkse!
Een belangrijk doel van de OR van 
Werkse! is samen met de directeur te 
blijven groeien naar een bedrijf waar 
iedereen met plezier, vertrouwen en 
trots werkt. 
Eén keer in de zes weken vergadert 
de OR met de directeur. Deze 
vergadering is openbaar, iedereen 
mag erbij aanwezig zijn.

Contact met de OR
Wil jij iets aankaarten bij de OR of wil je een vergadering met de directeur 
bijwonen? Stuur een e-mail naar orsecretariaat@werkse.nl of maak gebruik 
van de OR brievenbus onder het mededelingenbord in het Atrium. 
Natuurlijk kun je ook een van de OR-leden aanspreken: 
Hans de Vries-Reilingh Thomas Helderman Yvonne van Wijk
Dick Voois Rob Crijnen  Inge Bax
Lenie Hoogervorst Wim Miezenbeek Ismaïl Balyemez
Arjan Mens Leo Belder Jan Willem Kiers
Connie Smits Rowan van der Krogt Carel Kuijpers
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Door corona zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Werkse! wil ze helpen om zo snel mogelijk weer werk te 
vinden. Daar hebben we veel bedrijven voor nodig. Vandaar onze oproep aan werkgevers: Neem contact op met 
Werkse!. Samen vinden we geschikte medewerkers.

De hoofdrolspelers in deze campagne zijn Ahmad, Judith, Shirovan en Sebastiaan. Zij zijn het bewijs dat er 
ontzettend veel gemotiveerde en kundige mensen langs de kant staan, die dolgraag weer mee zouden willen doen. 

Je gaat deze campagne tegenkomen op grote borden aan lantaarnpalen, op LinkedIn en in de Delft op Zondag. 
Meer weten? Kijk op www.werkse.nl/ik-ben-uit-de-bijstand.

In november is Werkse! weer goed zichtbaar in de stad. We voeren 
campagne om werkgevers erop te wijzen dat er veel toppers in de 

bijstand zitten, die staan te springen om aan de slag te gaan.
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