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‘Het voelt goed om weer werk te
hebben en salaris te verdienen. 
En ik heb gelukkig ook weer een
dak boven mijn hoofd’

‘Ik zorg dat het 
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We zijn al een fijne werkgever, 
maar we worden nog beter!
Voorman Jordi Arink vertelt hoe. 
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en verder

COR VAN DER WEL

Dat we lopen!

Ik ben jarenlang lid geweest van een hardloopclub uit 
Rotterdam. Doel van de club was samen trainen én elk 
jaar minimaal één marathon lopen. De leus van de club 

was: ‘Dat we lopen’. Wat er ook gebeurt, we blijven 
trainen en hardlopen omdat het goed en gezellig is.

Hier moest ik aan denken toen ik me voorbereidde op 
deze column. Door corona liggen veel dingen stil.

Ook sportclubs. Voor veel mensen, ook voor mij, is 
sporten een uitlaatklep. Dat moeten we dus missen.

Maar bewegen is niet alleen voor je lichaam, maar ook 
voor je hersenen gezond. Dat blijkt uit steeds meer 

onderzoek. Elke dag 20-30 minuten matige inspanning 
zorgt ervoor dat je minder vergeet, alerter reageert

en je vrolijker voelt.
Heb je zittend werk, dan valt het nog niet altijd mee om 
aan deze dagelijkse inspanning van 20-30 minuten te 

komen. Daarom doen wij bij Werkse! mee aan Ommetje. 
Je hebt er vast al van gehoord in je weekstart.

Je wandelt alleen, maar je bent toch deel van een team. 
Meedoen kan nog! Je leest er alles over op pagina 20. 

Natuurlijk hoop ik ook dat we snel weer kunnen
sporten en andere leuke dingen kunnen doen. 

Maar zolang dat niet kan, trekken we de wandel-
schoenen aan en schakelen we de Ommetje app in.

Dan wandel je toch een beetje samen.
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Eerste hulp bij eenzaamheid | Wat kun jij doen als 
je ziet dat iemand in je omgeving eenzaam is? 
Werk in uitvoering | André Baak neemt ons mee 
in zijn werk als postbode
Puzzel NIEUW!
Werkse! doet mee aan Ommetje 
Wandel jij al mee?
Op de stoel van de directeur | Joost van der Meulen: 
‘We halen nog vaak leidinggevenden van buiten. 
Dat vind ik zonde. Geef eigen mensen meer kansen!’ 
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Edwin van Galen (51) rijdt in een Alke door Delft. 
Hij zorgt dat het er rondom de ondergrondse

containers netjes uitziet.
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

Spik en span
“Soms worden er illegale dumpingen gedaan. Dan zet men vuilnis en glas naast de 
containers, als de container vol is of als het er niet in past. Ook zwerfvuil ruim ik op 
en ik zorg dat er geen onkruid groeit. Kortom, dat het er spik en span uitziet.” 

Vaste routes
“We rijden vaste routes, maar we krijgen ook meldingen binnen. ’s Morgens vroeg 
starten we in de binnenstad, steeds aan een andere kant. Zo komen we overal.”

Goede klik
“Ik werk samen met Ravo. Het is fijn om weer een vaste collega te hebben. Daar heb 
ik lang op moeten wachten. We werken altijd met z’n tweeën. We hebben een leuke 
klik. Gelukkig maar, want dan gaat het werk snel.” 

Chrysantenman
“Hiervoor werkte ik dertig jaar in de tuinbouw, in de chrysanten. Ik ben in die tijd 
maar een keer van baas gewisseld. Ik vond het mooi werk, ben zelfs nog een 
tijd voorman geweest. Maar toen werd ik ziek en moest ik meerdere hartoperaties 
ondergaan. Ik was een van de laatsten die de indicatie kreeg voor Sociale Werk-
voorziening. En zo kwam ik bij Werkse! terecht.”

Een nieuwe dag
“Ik was direct op mijn plek bij Werkse!. Al moest ik wel wennen aan het tempo. Ik 
was door de jaren in de tuinbouw gewend aan het jachtige. Voorheen was ik altijd 
met werk bezig en werkte ik langer door als het niet af was. Dat kan ik nu niet meer, 
dat trekt mijn lichaam niet. Dus ik ben blij dat ik het hier op mijn eigen tempo kan 
doen. Krijg ik het vandaag niet af, dan is er morgen een nieuwe dag.” 

Focus
“Ik begon in december 2014 bij Werkse!, direct in de groenvoorziening. Eerst was 
het wat prikken en schoffelwerk, daarna ging ik tuintjes opknappen. En nu dus de 
containers. Natuurlijk hoop ik mijn pensioen bij Werkse! te halen. Maar ik denk niet 
zo ver vooruit. Er staat weer een operatie aan te komen, dat is waar mijn focus op 
ligt. Vooruitkijken is moeilijk voor me.” 

Langs de kade
“Door corona is het leven wel erg saai, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik houd 
erg van vissen, vooral op roofvissen. Dat betekent dat je niet op een plek lang zit, 
maar dat je langs de kade achter de vissen aan gaat. Je blijft dus in beweging. 
Zodra het weer het toe laat, ga ik vissen op snoekbaars. Een andere liefhebberij is 
het carnaval. Dan gaan we alle feesten en partijen af. Helaas kunnen we dit jaar 
niets doen, maar hopelijk volgend jaar weer.” 

Edwin van Gaalen

‘In mijn eigen
tempo’
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In december hebben we allemaal 
een vragenlijst ingevuld over hoe het 
is om bij Werkse! te werken. Daar 
kwam uit naar voren dat we op de 
goede weg zijn. Zo goed zelfs, dat 
Werkse! o�icieel een Great Place to 
Work is! Jordi Arink, voorman bij 
Verpakken, vertelt wat er goed gaat 
op zijn afdeling.  
Tekst: Eline Lubberts en Hedwig Zeinstra | Fotografie: Alyssa van Heyst

Jordi Arink begon bijna een jaar geleden op de afdeling Verpakken. Hij is blij 
dat op ‘zijn’ afdeling de tevredenheid van medewerkers flink is toegenomen. 
“Toen ik hier begon, heb ik een paar dingen anders aangepakt. Voorheen werd 
vooraf strak ingedeeld wie welk werk ging doen, en dat veranderde dan niet 
meer. Nu doen we het anders: elke ochtend met de dagstart maak ik de 
indeling. Even kijken hoe de sfeer is, hoe de mensen zich voelen. Dan maken 
we een werkverdeling.”

Meebewegen
Op de afdeling van Jordi zijn er verschillende taken, zoals het afwegen van de 
kruiden, het verpakken van de kruiden, het sealen en in grotere dozen verpak-
ken. “Iedereen mag bij mij aangeven welke taak ze die dag willen uitvoeren. Zo 
zijn er een aantal die het liefst elke keer hetzelfde doen, maar ook een aantal 
die het per dag bekijken. Ik probeer er zoveel mogelijk in mee te bewegen, 
maar feit is natuurlijk wel dat het werk moet gebeuren. Eigenlijk gaat het altijd 
wel goed. Als je uitlegt waar de mensen nodig zijn, beweegt iedereen mee. We 
weten immers allemaal dat we onze productie moeten halen. Door de verwach-
tingen vooraf helder te maken, gaat het soepel.”
Het draait erom hoe je de boodschap brengt, weet Jordi. “Als een klus met 
spoed moet gebeuren, dan vertel ik dat altijd eerlijk. Dat wil trouwens niet 
zeggen dat ik verwacht dat men harder werkt of langer doorgaat, maar het is 
belangrijk dat iedereen weet waarom we iets op een bepaalde manier doen.” 

Compliment
Laatst was Jordi aan het meewerken toen een medewerk-
ster vertelde, even tussen neus en lippen door, dat ze 
zich zo op haar gemak voelde bij Jordi en dat ze het 
gevoel had dat ze hem alles kon vertellen. “Voor mij een 
groot compliment, want dat is precies wat je wilt. Dat 
iedereen zich hier op zijn of haar gemak voelt. Mensen 
die lekker in hun vel zitten en plezier hebben op het werk, 
komen hier met plezier en verzetten in een prettige sfeer 
bergen werk.”
Toen Jordi net bij Werkse! aan de slag ging, kreeg hij nog 
wel eens te horen dat zijn voorganger het anders deed. 
“Maar ik doe het op mijn manier en dat wordt geaccep-
teerd.” Zo regelde Jordi dat de sealmachine elke ochtend 
op een vast moment aangaat. “Dat ding maakt behoorlijk 
wat herrie en daar kan niet iedereen even goed tegen. 
Het moet toch gebeuren, maar nu iedereen weet wanneer 
het lawaaiig is, kan iedereen zich erop instellen.” 

Taart en broodjes
Een keer in de maand eet de hele afdeling gezellig met 
elkaar een gebakje of een lekker broodje. Samen met 
Lenie bespreekt Jordi dan de productie van de afgelopen 
maand. “Dit deed Lenie al met de vorige voorman en het 
wordt gewaardeerd door iedereen.” Tijdens deze bijeen-
komst worden ook verbeterpunten besproken. Jordi: 
“Iedereen mag die aandragen. En we proberen ze 
allemaal. Ook als ik denk dat het niet handig is. Iedereen 
heeft een stem in hoe we hier met elkaar samenwerken. 
We nemen allemaal ons werk serieus, dus ook elkaars 
ideeën. Zo houden we het gezellig en productief met 
elkaar.”

Wij zijn een Great Place to Work!
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John Siliakus

In december hebben we allemaal 
een vragenlijst ingevuld over hoe het 
is om bij Werkse! te werken. Daar 
kwam uit naar voren dat we op de 
goede weg zijn. Zo goed zelfs, dat 
Werkse! o�icieel een Great Place to 
Work is! Jordi Arink, voorman bij 
Verpakken, vertelt wat er goed gaat 
op zijn afdeling.  
Tekst: Eline Lubberts en Hedwig Zeinstra | Fotografie: Alyssa van Heyst

Jordi Arink begon bijna een jaar geleden op de afdeling Verpakken. Hij is blij 
dat op ‘zijn’ afdeling de tevredenheid van medewerkers flink is toegenomen. 
“Toen ik hier begon, heb ik een paar dingen anders aangepakt. Voorheen werd 
vooraf strak ingedeeld wie welk werk ging doen, en dat veranderde dan niet 
meer. Nu doen we het anders: elke ochtend met de dagstart maak ik de 
indeling. Even kijken hoe de sfeer is, hoe de mensen zich voelen. Dan maken 
we een werkverdeling.”

Meebewegen
Op de afdeling van Jordi zijn er verschillende taken, zoals het afwegen van de 
kruiden, het verpakken van de kruiden, het sealen en in grotere dozen verpak-
ken. “Iedereen mag bij mij aangeven welke taak ze die dag willen uitvoeren. Zo 
zijn er een aantal die het liefst elke keer hetzelfde doen, maar ook een aantal 
die het per dag bekijken. Ik probeer er zoveel mogelijk in mee te bewegen, 
maar feit is natuurlijk wel dat het werk moet gebeuren. Eigenlijk gaat het altijd 
wel goed. Als je uitlegt waar de mensen nodig zijn, beweegt iedereen mee. We 
weten immers allemaal dat we onze productie moeten halen. Door de verwach-
tingen vooraf helder te maken, gaat het soepel.”
Het draait erom hoe je de boodschap brengt, weet Jordi. “Als een klus met 
spoed moet gebeuren, dan vertel ik dat altijd eerlijk. Dat wil trouwens niet 
zeggen dat ik verwacht dat men harder werkt of langer doorgaat, maar het is 
belangrijk dat iedereen weet waarom we iets op een bepaalde manier doen.” 

Ook op de andere afdelingen zijn 
collega’s tevreden over Werkse!, zo 
bleek uit het onderzoek. Er werd 
bijvoorbeeld gezegd:
- ‘Ik voel mij op mijn gemak, het voelt hier
   als familie’ 
- ‘Er wordt rekening gehouden met
   iemands handicap’
- ‘Je krijgt veel begeleiding als je dat
   nodig hebt’
- ‘Goede en open communicatie met 
   de leidinggevenden’
- ‘Er zijn mogelijkheden voor ontwikkeling 
   en goed management’

Het is ook gewaardeerd dat er iets is 
gedaan met de kritiek die uit vorige 
onderzoeken kwam, bijvoorbeeld over 
bedrijfskleding, het pand en met respect 
met elkaar omgaan. 

Natuurlijk blijft er ook nog wel wat 
over om te verbeteren:
- ‘Meer aandacht voor doorstroom en 
   ontwikkeling van alle mensen’
- ‘De verschillende afdelingen beter laten
   samenwerken’
- ‘Af en toe de keuze maken om iets niet
   te doen, of uit te stellen’
- ‘Meer complimenten geven’
- ‘Iedereen een cursus of opleiding laten
   doen die helpt om te groeien of
   vaardigheden te behouden’
- ‘Meer soorten werk, bijvoorbeeld metaal 
   of fietsenwerkplaats’
- ‘Niet te veel tegelijk willen doen’

Dank voor het invullen van de vragenlijst. 
Dankzij jouw inbreng kunnen we 
gezamenlijk aan de slag om van Werkse! 
een nóg fijnere werkplek te maken.

Op de vraag of 
Werkse! een Great 

Place to Work is, zei 
74% JA. Dat is 14% 

meer dan bij de 
laatste meting. 

Compliment
Laatst was Jordi aan het meewerken toen een medewerk-
ster vertelde, even tussen neus en lippen door, dat ze 
zich zo op haar gemak voelde bij Jordi en dat ze het 
gevoel had dat ze hem alles kon vertellen. “Voor mij een 
groot compliment, want dat is precies wat je wilt. Dat 
iedereen zich hier op zijn of haar gemak voelt. Mensen 
die lekker in hun vel zitten en plezier hebben op het werk, 
komen hier met plezier en verzetten in een prettige sfeer 
bergen werk.”
Toen Jordi net bij Werkse! aan de slag ging, kreeg hij nog 
wel eens te horen dat zijn voorganger het anders deed. 
“Maar ik doe het op mijn manier en dat wordt geaccep-
teerd.” Zo regelde Jordi dat de sealmachine elke ochtend 
op een vast moment aangaat. “Dat ding maakt behoorlijk 
wat herrie en daar kan niet iedereen even goed tegen. 
Het moet toch gebeuren, maar nu iedereen weet wanneer 
het lawaaiig is, kan iedereen zich erop instellen.” 

Taart en broodjes
Een keer in de maand eet de hele afdeling gezellig met 
elkaar een gebakje of een lekker broodje. Samen met 
Lenie bespreekt Jordi dan de productie van de afgelopen 
maand. “Dit deed Lenie al met de vorige voorman en het 
wordt gewaardeerd door iedereen.” Tijdens deze bijeen-
komst worden ook verbeterpunten besproken. Jordi: 
“Iedereen mag die aandragen. En we proberen ze 
allemaal. Ook als ik denk dat het niet handig is. Iedereen 
heeft een stem in hoe we hier met elkaar samenwerken. 
We nemen allemaal ons werk serieus, dus ook elkaars 
ideeën. Zo houden we het gezellig en productief met 
elkaar.”
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Skischans
aan de Gantel
Het leek bijna een echte skischans, 
ons pand aan de Gantel. De mede-
werkers van Groen hebben ervoor 
gezorgd dat het toch goed toegankelijk 
bleef. Mooi werk, mannen en vrouwen! 
Tussendoor nog even een goede 
sneeuwbal gegooid?

Bedankt,
collega’s!
Sacha van der Ham was op 1 februari 
maar liefst 25 jaar in dienst bij Werkse! 
Ze kreeg van Hans de Vries Reilingh, 
manager Schoonmaak, een speldje 
overhandigd. Bloemen waren er 
natuurlijk ook. Bedankt Sacha voor 
jouw jarenlange inzet!
André Tegelaar loopt inmiddels al 
ruim veertig jaar met ons mee. Een 
hele prestatie! Zijn jubileum was op 
1 januari maar wordt wellicht later 
gevierd, wanneer er weer wat meer 
ruimte voor is.

Wijs met geld
Van 22 tot en met 26 maart is het de week van het geld. Dit jaar is de 
slogan: Goed omgaan met geld is goud waard. Bij de een gaat het 
vanzelf, de ander kost het wat meer moeite. Tot welke groep je ook 
behoort, het kan nooit kwaad om weer eens te kijken hoe je het doet.

Een paar tips:
-  Gebruik een kasboek. Klinkt ingewikkeld, maar je schrijft simpelweg op
   wat er elke maand binnenkomt en wat eruit gaat. Het werkt verhelderend 
   als je op een rijtje hebt waar je je geld aan uitgeeft. Soms stuit je zelfs op
   uitgaven waarvan je geen idee had dat je daar zoveel geld aan uit gaf. 
   Bijvoorbeeld abonnementen die je amper gebruikt. 

-  Maak een potje voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte wasmachine.

-  Spreek met jezelf af wat je maximaal kwijt wilt zijn aan je vakantie of 
   de boodschappen. Dat maakt het makkelijker om je uitgaven in de 
   hand te houden.

-  Geef je kinderen zakgeld, dan leren ze om te sparen en uit te geven. 

-  Probeer impulsaankopen te voorkomen. Iets nú willen hebben is heel 
   normaal. Maar als je op zoek gaat naar een betere deal of er nog even 
   een nachtje over slaapt, koop je niet de dingen die je niet per se nodig 
   hebt. 

-  Houd de acties van je supermarkt in de gaten. Of het nu bonus of een 
   aanbieding is, het scheelt je zo een aantal euro’s per week. Zegels 
   sparen is ook een goede manier om elke week ongemerkt wat geld opzij 
   te zetten. Op deze spaaracties zit vaak een goed rendement.

-  Wil je het onderwerp geld met je kinderen bespreken? Kijk dan eens op 
   www.weekvanhetgeld.nl.
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‘In één jaar
enorme

stappen’

Stefan Matla is aan de slag bij Dijkgraaf Parketvision

Delftenaar Stefan Matla (38) 
was al op zijn 15e aan het 

werk. Hij werkte los-vast in de 
bouw, maar raakte rond zijn 

dertigste werk- en dakloos. Hij 
leefde op straat en zelfs in het 

bos. Maar met wat hulp ziet 
Stefans leven er nu heel 

anders uit. 

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Stefan leefde jarenlang in natuurgebied de 
Delftse Hout. “Ik kon er droog slapen, waste 
me in het volkstuincomplex en om te kunnen 
eten ving ik dieren in het bos”, vertelt hij. In 
2019  wilde hij weer aan het werk en zijn leven 
weer op de rit zien te krijgen. Maar hoe komt 
iemand zonder opleiding en zonder woon- of 
verblijfplaats aan een baan? Dat was een 
lastige opgave. 
Gelukkig kwam Stefan zijn jeugdvriend René 
Dijkgraaf weer tegen. René is mede-eigenaar 
van Dijkgraaf Parketvision in Delfgauw. “Ik 
kende Stefan nog van onze puberjaren”, vertelt 
René. “We gingen samen vissen, gingen uit en 
maakten lol. We verloren elkaar een beetje uit 
het oog. Ik kreeg een relatie, later een gezin, 
serieus werk enzovoort – Stefans pad ging een 
heel andere kant op.” 

Gouden vent
Toen René hoorde dat het lange tijd niet zo 
goed was gegaan met Stefan, schrok hij: “Ik 
weet dat hij een gouden vent is, die altijd voor 
je klaarstaat. Zo iemand verdient beter. Mijn 
compagnon John en ik zagen zijn ellende en 
dachten: kunnen we Stefan niet helpen?” 
De twee wilden Stefan graag in dienst nemen, 
maar vonden het ook wel een groot risico voor 
een klein bedrijf. René: “Inmiddels werd Stefan 
begeleid door Stichting Perspektief, die dakloze 
mensen helpt. Dus zijn we daar gaan praten 
om te kijken of we samen iets konden regelen.” 
Perspektief nam contact op met Werkse! en zo 
ontstond er een plan: Dijkgraaf Parketvision 
zou Stefan via het Sociaal Uitzendbureau van 
Werkse! in dienst nemen. Mocht het toch niet 
goed gaan - Stefan zou bijvoorbeeld ziek 
worden - dan betaalt het Sociaal Uitzendbureau
de kosten daarvan.
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Aardige gasten
Sinds juni 2020 is Stefan bij 
Parketvision aan het werk. Hij is 
er heel blij mee: “Leuk hoor, lekker 
met hout in de weer. Helpen met 
vloeren leggen bij steeds weer 
andere mensen. We hebben 
klanten door heel Zuid-Holland. 
René en John zijn aardige gasten. 
Ik ga wisselend met een van hen 
op stap, want ze steken zelf ook 
de handen uit de mouwen. Het 
voelt goed om weer werk te 
hebben en salaris te verdienen. 
En sinds kort heb ik ook weer een 
dak boven mijn hoofd, bij 
Perspektief Begeleid Wonen.” 
Stefan hoopt in de toekomst 
helemaal zelfstandig te kunnen 
gaan wonen.  

Rechtstreeks in 
dienst
Tot en met januari 2021 werkte 
Stefan via het Sociaal Uitzendbu-
reau bij Dijkgraaf Parketvision. Hij 
kreeg begeleiding van jobcoach 
Heleen Biesta. Per 1 februari ging 
hij rechtstreeks in dienst bij René 
en John. “Het pakte allemaal heel 
goed uit. Stefan heeft een woning 
en hij heeft een aantal privézaken 
op orde gebracht. Daarom hebben 
wij besloten hem rechtstreeks in 
dienst te nemen voor twee dagen 
per week”, vertelt René. Heleen 
Biesta van Werkse! blijft op 
afstand begeleiden wanneer dat 
nodig is. 

Iedereen hoopt dat Stefan 
gaandeweg meer kan gaan 
werken en helemaal op eigen 
benen kan komen te staan. 
Stefan: “Het gaat nog wel even 
duren tot ik volleerd parketteur 
(vloerlegger, red.) ben, want ik 
werk maar twee dagen per week. 
Dat komt door mijn chronische 
ziekte sarcoïdose. Die veroor-
zaakt overal in mijn lichaam 
ontstekingen, waardoor ik 
constant pijn heb. Hopelijk gaat 
het beter nu ik een normaal 
bestaan heb, met werk en straks 
hopelijk een eigen huis. Dan kan 
ik misschien wel meer uren gaan 
maken, wie weet!” 
Intussen doet Stefan zijn uiterste 
best om het vak te leren. René 
heeft er vertrouwen in: “Stefan 
steekt altijd de handen uit de 
mouwen, niks is hem te gek. Hij 
komt afspraken goed na, is altijd 
op tijd. Ook is hij heel flexibel, dus 
kunnen we hem inzetten op dagen 
dat we hem het hardst nodig 
hebben. Dat is heel fijn werken!” 

Lof voor Werkse!
René is vol lof over de inspannin-
gen van Werkse!: “Ook nu Stefan 
vast in dienst is bij ons, blijven ze 
zich nog verantwoordelijk voelen 
voor een goede gang van zaken. 
Ze geven advies en tips, de 
jobcoach houdt een vinger aan de 
pols en praat Stefan en ons 
regelmatig bij. Ook heeft Werkse! 

geholpen om Stefan een plek te 
geven bij Begeleid Wonen van 
Perspektief. Daar zijn we heel blij 
mee. Een jaar geleden had Stefan 
geen zicht op verbetering: geen 
werk, geen woning, geen legitima-
tie. En kijk nu eens. Dan heb je in 
één jaar enorme stappen 
gemaakt. Dat is vooral mogelijk 
geworden door Werkse!” 
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STEFAN HEEFT EEN 
INDICATIE BANEN-
AFSPRAAK. 
Dat betekent dat je niet in staat 
bent om zelfstandig het 
minimumloon te verdienen. 
In Stefans geval komt dat door 
zijn ziekte. De gemeente vult 
zijn salaris aan tot minimum-
loon. Als je zo’n indicatie hebt, 
hoeft een werkgever je minder 
loon te betalen. Ook heeft een 
werkgever minder hoge kosten 
als je ziek wordt. Dat alles zorgt 
ervoor dat je meer kans maakt 
op een baan. 
Het UWV beslist of iemand 
recht heeft op een indicatie 
banenafspraak.

'Het voelt 
goed om 

weer werk te 
hebben en 

salaris te
verdienen’

Stefan Matla leert het vak van 
vloerenlegger van zijn jeugdvriend 
en leidinggevende René Dijkgraaf.
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Vooral alleenstaanden voelen zich alleen. Gelukkig kan 
iedereen iets doen voor mensen die eenzaam zijn. Leg 
bijvoorbeeld eens contact met iemand van wie je 
vermoedt dat hij of zij weinig mensen om zich heen 
heeft. Je hoeft helemaal niet te praten over eenzaam-
heid. Het gaat erom dat je iemand laat merken dat er 
aan hem of haar gedacht wordt.

Wat je kunt doen:
•  Nodig je buurman of -vrouw uit voor een kopje koffie.
   Ga op ziekenbezoek. Stuur een kaartje. 
•  Help bij een klein klusje in huis en maak daarbij een 
   praatje.
•  Vraag juist een ander om jou ergens bij te helpen.
    Vraag om tips voor je tuin. Of om hulp voor je fiets 
   of in huis.
•  Nodig iemand uit voor een proefles van jouw sportclub 
   of knutselclubje. 
•  Grijp extreme weersomstandigheden aan als excuus 
   om aan te bellen en te vragen of er hulp gewenst is.
•  Vraag iemand om samen met jou de straat op de 
   fleuren met plantjes.
•  Bied jezelf aan als chauffeur voor de boodschappen 
   of doktersbezoek.
•  Wil je wel graag wat doen, maar je weet niet voor wie?
   Dan kun je als vrijwilliger aan de slag. Vraag binnen 
   een zorginstelling of er behoefte aan is dat je komt 
   voorlezen of met iemand gaat wandelen. Of bied je
   hulp aan op deze websites: wehelpen.nl en 
   nlvoorelkaar.nl 

Eerste hulp bij 
eenzaamheid

Iedereen is wel eens alleen. Maar niet iedereen weet 
hoe het is om eenzaam te zijn. In Nederland voelt één 
op de tien mensen zich eenzaam. Dat betekent dat de 
kans groot is dat jij ook mensen kent die eenzaam zijn. 

Een belletje of bezoekje kan dan veel betekenen.  
Tekst: Eline Lubberts

Sommige mensen willen graag met iemand praten. 
Ze zoeken een luisterend oor, willen hun hart luchten 
of gewoon even contact. Daar zijn ook telefonische 
hulplijnen voor. Bijvoorbeeld de Luisterlijn. Hier kan je 
24 uur per dag mee bellen: 0900-0767. Het kan gaan 
over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Of iets 
anders. De vrijwilligers van de Luisterlijn hebben tijd 
en aandacht voor ieders verhaal. Ze luisteren en 
denken mee. 
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Eenzaamheid
bij Werkse!?

Ook bij Werkse! zijn er collega’s die zich 
eenzaam voelen, weet Mariska de Jong. 
Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker en 
spreekt veel mensen. “Er heerst nog 
steeds een taboe op eenzaamheid. Maar 
gelukkig, steeds meer mensen durven 
heel voorzichtig te zeggen dat ze zich 
alleen voelen. Dat is natuurlijk in deze tijd 
helemaal niet gek. Door corona zijn er 
minder mogelijkheden om af te spreken 
en leuke dingen samen te doen.” 
Mariska weet dat het de kleine dingen 
zijn die het verschil kunnen maken. 
“Iets eenvoudigs als op je vrije dag naar 
De Hoven lopen en daar bekenden 
tegenkomen, kan zo’n fijn gevoel geven. 
Ik weet dat er mensen zijn die dit soort 
dingen enorm missen.” 

Heb je het vermoeden dat een collega 
zich eenzaam voelt, dan heeft Mariska 
wel een aantal tips: 

- ga eens op een andere plek zitten in 
  de kantine, wie-weet schuift er iemand
  bij je aan tafel. Of andersom, ga eens
  bij iemand aan tafel zitten die alleen zit. 
- vraag aan je collega’s hoe het weekend
  geweest is. Zo leer je elkaar beter 
  kennen. 
- maak eens een praatje met een 
  onbekende bij de koffieautomaat. Daar 
  kan iemand al enorm van opknappen.
- knoop na de dagstart een praatje aan
  met iemand die je anders niet zo vaak 
  spreekt.
- vraag eens of je met een andere groep 
  mag werken, dat levert vast leuke 
  gesprekken op.
- ga eens wat leuks doen na werktijd 
  met iemand die het kan gebruiken. 
  Of organiseer een afdelingsuitje.

Kijk ook eens op
www.delftvoorelkaar.nl

voor leuke activiteiten
en allerlei soorten
vrijwilligerswerk! 
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Post bezorgen
met een

vrolijke lach!
André Baak (34) is al zes jaar met veel plezier postbode 
voor Werkse! Het plezier straalt van hem af, hij is goed-

lachs en iedereen die met hem werkt, wordt vrolijk. 
Werkse! Magazine liep een ochtendje met André mee.

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

André werkt van 8 tot half 5, en komt in zijn werk-
kleding naar het werk. Na een kop koffie wordt 
rond half 9 de post met een busje gebracht. André 
en zijn collega’s helpen met uitladen. De post zit 
dan nog ongesorteerd in rode plastic kratten. 

André is wel even bezig met het sorteren van de 
post op postcode. Dit is een precies werkje, dat 
goed moet worden uitgevoerd. Daarna moet de 
post ook nog op volgorde van huisnummer 
worden gelegd. Je kunt zien dat André zeer 
ervaren is, want dit gaat heel rap!
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De gesorteerde post gaat zorgvuldig in de 
fietstassen op André's driewieler. De tassen 
wegen zo’n 20 kilo, een flinke vracht. Gelukkig 
zijn er op de meeste plekken fietspaden langs 
de drukke weg. Met de kou en sneeuw begin 
februari had hij daar niets aan.”Dan ga ik 
gewoon over de weg.”

De samenwerking met collega's is goed en 
gezellig. Er wordt veel gelachen tijdens het 
werk. Hier helpt een collega met het iets 
handiger verdelen van de post over zijn twee 
volle posttassen. Daarna kan André op pad.

Op weg in de snijdende kou van begin februari. 
Zijn wijk omvat zo'n tien straten in een buitenwijk 
van Delft, niet ver van Werkse!. Het is glad en 
koud: “Een keer ben ik uitgegleden. Toen hebben 
we gelukkig antislipzooltjes onder onze schoenen 
gekregen. En nu gaat het prima!”

Lachend door de sneeuw doet Andre zijn werk. 
“Het bezorgen van de post vind ik het allerleukste 

onderdeel van mijn werk: lekker buiten, het contact 
met de mensen, even een praatje maken, dat is 

leuk! De mensen zijn altijd blij met de post - 
behalve soms als er een blauwe envelop bij zit.”
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Werkse! woordzoeker

ASSEMBLAGE

DAKLOOS

KANSEN

POSTBODE

VEILIGHEID

WAARDERING

WERKSFEER

CHOCOLADE

DOORGROEIEN

KASBOEK

SALARIS

VERBETEREN

WANDELEN

ZAKGELD

COMPLIMENT

EENZAAMHEID

LEIDINGGEVENDE

SNEEUWBAL

VLOERENLEGGER

WERKLEIDER

Vind de woorden uit dit magazine. Ze kunnen horizontaal,
verticaal en diagonaal staan. Veel plezier!
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Connie Smits werkt als receptionist bij het Stadsarchief 
Delft. Daarnaast is ze lid van de OR en van de OR-com-
missie Welzijn. Zij was bij de scan van het gebouw aan 
de Vulcanusweg. 
“Vóór de oplevering hebben we er al een paar keer 
rondgekeken, maar in januari was de eerste officiële 
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) meting. Bijna 
twee uur hebben we door het gebouw gelopen en overal 
op gelet, van kleine tot grote zaken. Bij binnenkomst 
bijvoorbeeld: krullen de deurmatten niet? Je wil niet dat 
iemand er over valt.” Maar er is natuurlijk meer: zijn de 
branduitgangen goed aangegeven, zijn de belangrijke 
doorgangen goed toegankelijk en is er een brandslang? 
Deze scan deed Connie samen met mede OR-lid 
Rowan van der Krogt en Stephan Hemmen, de 
ARBO-expert van de gemeente. “Stephan maakt het 
rapport met onze bevindingen. En dat gaat naar het MT.” 

Altijd wat
Connie en haar collega’s hebben geen grote, onveilige 
zaken gezien. “Een paar kleine dingetjes, maar dat is 
logisch in zo’n nieuw pand. Dat is zo opgelost. Als je zo 
goed als wij rond gaat kijken, vind je altijd wel wat. Dus 
dat is geen probleem.” 
Connie vond de scan leerzaam om te doen. “We spraken 
tijdens dat bezoek ook met medewerkers, bijvoorbeeld 
over de temperatuur. Ik was benieuwd of ze die goed 
vonden. Die gesprekjes zijn erg fijn, je leert dan weer 
nieuwe dingen over je bedrijf. En je ontmoet nieuwe 
mensen die je anders niet zou tegenkomen.” Dat is 
volgens Connie sowieso een van de voordelen van haar 
werk: je leert veel mensen kennen en je gaat anders 
naar situaties kijken. “Onbewust neem je al je nieuwe 
kennis toch mee. Ik snap niet dat niet meer mensen zich 
aanmelden voor de OR. Het is echt een aanrader.”

Dit doet de OR
Zorgen voor veilig werk

Bij Werkse! moet je veilig kunnen 
werken. Daarom is het ook een

onderwerp voor de Ondernemersraad 
(OR). Die deed een uitgebreide

inspectieronde door de nieuwe locatie 
aan de Vulcanusweg.

Meer weten over de OR? Vraag je collega’s!
Hans de Vries Reilingh, Dick Voois, Lenie Hoogervorst, Rowan van der Krogt, Connie Smits, Inge Bax, Wim Miezenbeek, 
Arjan Mens, Thomas, Helderman, Rob Crijnen, Jan Willem Kiers, Leo Belder, Yvonne van Wijk, Ismaïl Balyemez.
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Werkse! is aan de wandel! 
Doe jij al mee? Met elke 
wandeling die je maakt, 
verdien je punten voor je 
team. Gewoon even de app 
Ommetje aanzetten. En het 
mooie is: je wandelt waar en 
wanneer jij wilt! We hebben 
binnen Werkse! zeven teams 
die met elkaar strijden om de 
eer. Je kunt nog aansluiten. 
Dan doe je mee aan de strijd 
en krijg je een paar wandel-
sokken van Werkse! cadeau.

Doe je mee met het

Wat heb je nodig? 
•  Een smartphone 
•  Een e-mailadres
•  Kleding en schoenen waar je lekker in loopt 

Wat moet je doen?
•  Een e-mail sturen met je naam, e-mailadres en schoenmaat naar Marja Valstar, op mvalstar@werkse.nl
•  Als je een code hebt gekregen, installeer je de app ‘Ommetje’ van de Hersenstichting op je smartphone 
•  Wandelen maar!
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Werkse! ommetje?
Hoe werkt het?
•  Je loopt alleen, maar je hoort bij een Werkse!-team  
•  Elke keer als je loopt, verdien je punten voor je team 
•  In de app Ommetje kun je zien hoeveel punten jij en je team hebben verdiend
•  De wedstrijd eindigt 1 september, maar het wandelen blijven we natuurlijk doen!

 Waarom zou je meedoen?
•  Omdat je iets samen met collega’s kunt doen 
•  Omdat wandelen goed voor je is 
•  Omdat je kunt winnen! 
•  Omdat je heel graag de Werkse! wandelsokken wilt hebben 

Iets nieuws proberen
Miriam Happé doet sinds een week mee aan Ommetje. Ze zit in 
Team Kangoeroe. In het weekend gaat ze er vaak op uit met 
een collega van een andere afdeling. “Dat zal nu met Ommetje 
misschien wel meer worden. Zij zit in een ander team, dat is 
wel leuk. Waarom ik meedoe? Nieuwsgierigheid. Ik hou er wel 
van om iets nieuws te proberen.” 
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‘Meer investeren in 
eigen mensen en

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

Joost van der Meulen (53) is productiemedewerker bij Assemblage. 
Vol ideeën voor ‘zijn’ Werkse! gaat hij graag een keer op de stoel 

van directeur Cor van der Wel zitten. Als het aan Joost ligt mogen 
er een paar dingen veranderen.

Joost werkt al ruim zestien jaar met veel plezier voor Werkse!. 
Eerst gedetacheerd, sinds 2011 als productiemedewerker op de 
afdeling Assemblage. “Momenteel word ik opgeleid tot eerste 
medewerker. Dat betekent dat je overal inzetbaar bent en 
collega’s helpt bij hun werk. Ik vind het leuk om anderen te 
helpen en ze dingen te leren.” 

Als directeur van Werkse! zou Joost meer willen investeren in 
eigen mensen. “Bied goede mensen met veel werkervaring 
cursussen aan, zodat zij kunnen doorstromen en werkleider of 
voorman kunnen worden. Nu halen we steeds leidinggevenden 
van buiten, dat vind ik zonde. Geef eigen mensen meer kansen!”

Joost is nu al trots op zijn werk, maar zou dat nog meer zijn als 
Werkse! eigen producten op de markt bracht. “Wij werken altijd 
in opdracht van anderen, maar hebben geen eigen product. Iets 
met onze naam erop dat we kunnen verkopen. Zodat je tegen 
vrienden en familie kunt zeggen: dat is ons product. Als directeur 
zou ik mijn team vragen om daar heel goed over na te denken. 
Met alles wat we hier kunnen, moet daar toch iets moois uit 
komen?”

Tot slot lijkt het Joost een goede zaak om mensen die vaak 
verbaal geweld gebruiken op het werk, actiever te benaderen. 
“Stuur ze op een assertiviteitscursus, leer ze om te gaan met 
hun agressie, dan maak je het beter. Nu worden alleen leiding-
gevenden getraind om met dat gedrag om te gaan, maar niet de 
veroorzakers zelf. Dan blijft het bestaan.” 

Heb je ook een idee voor Werkse! en wil je ook wel eens 
op de stoel van Cor? 
Stuur dan een e-mail naar werksemagazine@werkse.nl.

En dit vindt Cor:

Directeur Cor van der Wel is blij 
met de ideeën van Joost. 
“Investeren in eigen mensen is 
een goed punt. In 2021 gaan we 
daar extra aandacht aan 
besteden. Want we willen graag 
dat medewerkers zich goed 
ontwikkelen bij ons. Maar laat 
het vooral ook je leidinggevende 
weten als je wilt doorgroeien!” 
Een eigen Werkse!-product 
maken zit er volgens Cor niet in: 
“Dat hebben we in het verleden 
wel geprobeerd, maar zonder 
succes. Er zit financieel ook een 
flink risico aan.” 
Over verbaal geweld op de 
werkvloer zegt Cor: “Een 
assertiviteitscursus is zeker een 
optie! Mooi dat je daarover 
meedenkt.  Een goede 
werksfeer is heel belangrijk.”
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Hart onder de riem
Chocolade is altijd goed! Dat bleek maar weer uit de fijne

reacties die binnenkwamen nadat het Valentijnscadeautje
op de mat was gevallen.

‘Echt leuk,

grote verassing,

echt lekker ook,

mmmm’

‘Bedankt voordit stukjewaardering’

‘Leuk hoor om zode mensen in het zonnetje te
zetten’

‘Zijn errruug

lekker,

bedankt’

‘Super leuke en

lekkere verrassing. 

Dank!’

‘Erg leuk,doet eenmens goed’

‘Dank je welhoor, ik vondhet leuk’ 

‘Ze waren zeker

lekker bedankt!!

Echt lief in

deze tijden’


