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en verder

COR VAN DER WEL

Onderlinge contacten
Het lijkt erop dat de meeste maatregelen in verband met 
corona weer versoepeld of losgelaten worden. Wat heb ik 

hiernaar uitgekeken! Eindelijk weer ontspannen mijn 
ouders, broer en zussen ontmoeten, een terras bezoeken 

en meer collega’s fysiek spreken. 
Tijdens de afgelopen periode heb ik nog meer de onderlinge

contacten met familie, vrienden, kennissen en collega’s 
leren waarderen. Deze zijn door corona vaak ook verdiept 

en intenser geworden. Ik heb gemerkt dat ik deze 
contacten ook echt nodig heb voor mijn eigen welzijn. 

Daarvan was ik me eerder niet zo bewust.
Zoals gezegd worden gelukkig de meeste maatregelen 
weer afgebouwd en kunnen we elkaar meer en meer 

ontmoeten. Ook binnen Werkse! kunnen we weer meer 
fysieke vergaderingen en bijeenkomsten organiseren. 

Dit zal ook iets vragen van de kantooromgevingen die we 
hebben. We zijn al druk aan het nadenken en tekenen om 
onze ruimtes anders in te delen. Dit om voor iedereen een 
fijne werkruimte te creëren. We denken hierbij aan stilte-
ruimtes, vergaderruimtes, teamwerkplekken en gezellige 
ontmoetingsruimtes. Zeker dus geen grote kantoortuinen. 
Ook een mooi moment om de productieruimtes, het atrium 

en de kantoren meer met elkaar te verbinden. Ik ben 
benieuwd hoe ons pand er over een jaar uitziet. Dat het 

anders wordt, is wel zeker, nu we ook toestemming 
hebben van de architect om de beplating voor de ramen 
weg te laten. Je zou het bijna symbolisch noemen. Nu de 
gevolgen van corona minder worden, voelt alles letterlijk 

en figuurlijk, ook binnen bij Werkse! lichter.
Op naar een mooie en vooral gezellige zomer. 

Collega's kijken terug op coronatijd
Aan de slag met duurzaamheid
Kort | Nieuws en berichten
Werk in uitvoering | Gino Schouten: 
'Iedereen is blij met je'
Dit doet de OR | Realistisch salaris
Op de directeursstoel | Monica Crama:
'Laat vaker je gezicht zien' 
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Laura Brullemans (38) werkt sinds een half jaar bij 
Werkse!, in het bedrijfsrestaurant. Daar maakt ze de 
lekkerste broodjes, maar thuis kookt ze bij voorkeur 

zo makkelijk mogelijk.
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

Geen gehaast
“Sinds een half jaar werk ik voor Werkse!. En dat doe ik met veel plezier. Ik begin elke dag om 
half negen. Ik vertrek op tijd van huis in Rijswijk. Het eerste stuk met de tram en dan moet ik 
overstappen. Omdat ik geen zin heb in gehaast, neem ik een tram eerder. Maar dat houdt in dat 
ik soms wel twintig minuten op de bus moet wachten. Helemaal niet erg, ik vind die rust aan het 
begin van de dag wel fijn.”

Broodjes
“Elke dag krijgen we te horen wat onze taak is. Negen van de tien keer doe ik de broodjes. Dus 
dat betekent het snijden van de toppings en ze allemaal beleggen zodat tijdens de lunch iedereen 
z’n broodje kan kiezen.” 

De tijd vliegt
“We werken met een groep van ongeveer twaalf man in de catering. Misschien lijkt dat veel, maar 
we maken natuurlijk veel verse spullen, zoals de soep, een warme maaltijd, elke dag verse 
smoothies en sapjes. Daarnaast moeten de koffieautomaten bijgevuld en schoongemaakt worden. 
Kortom, de tijd vliegt voorbij.”

Simpel koken
“Hiervoor werkte ik ook in de catering, bij een bejaardentehuis en ik heb ook nog een jaar bij een 
caterbedrijf gewerkt. Daar verzorgden we vooral bedrijfslunches. Ik heb zelfs nog eens een paar 
weken een snuffelstage bij Albron gedaan. Je zou dan denken dat ik heel erg van koken houd. 
Nou, thuis kook ik zo simpel mogelijk.”

Meezingen
“Het is erg gezellig bij Werkse!, vooral in de ochtenden geniet ik. Er is tijd voor een praatje, we 
hebben altijd de radio aan, op het moment staat ie vooral op Radio 538. Soms zingen we mee met 
de leuke liedjes.”

Tevreden
“Ik geniet erg van mijn werk als alles goed gaat en iedereen tevreden is. Ik kom eigenlijk nooit 
balend thuis, wel moe. Soms zijn de prikkels wat lastig.” 

Blauwe plekken
“Ik ben ook graag thuis, met mijn twee grasparkieten Suzie en Enzo. Dan zit ik lekker achter de 
computer. Vooral social media houd ik in de gaten. Verder houd ik van sporten. Ik speel twee keer 
per week vriendschappelijke wedstrijdjes voetbal bij Humanitas. Ik geniet, maar doe wel voorzichtig. 
Soms gaat het best wel hard en ik wil niet dat iemand mijn enkel breekt. Maar soms kom ik wel 
onder de blauwe plekken thuis. Verder doe ik krachttraining in de sportschool en doe ik aan boksen.”

Grote boog
“Ook houd ik van winkelen. Ik woon op loopafstand van de Primark, dus op mijn vrije dag ga ik 
regelmatig die kant op. Maar eigenlijk zou ik er met een grote boog omheen moeten gaan, daar kom 
ik nooit met lege handen vandaan. Mijn interesse is erg breed, van Xenos tot H&M. Alles is leuk.”

Laura Brullemans

‘Meezingen met
de leuke liedjes’



6 magazine

Het normale leven lijkt weer terug. Hoe kijken we 
terug op de periode toen alles om corona draaide? 
Wat het allemaal slecht of bracht corona ons ook 

goede dingen? We gingen de straat op en vroegen 
het aan de Werkse!-collega’s.

Tekst en fotografie: Eline Lubberts

Hans van Loenhout (groen & omgeving)
“Positief was dat mijn vriendin nu mijn hobby ook 
ontdekt heeft. Ik houd van karper vissen en omdat ze 
haar eigen hobby’s niet kon doen, ging ze met mij 
mee. Eerst een paar keer kijken maar nu doet ze zelf 
ook mee.”

Johan Faber (schoonmaak)
“De vloer van de garage is nu zo schoon als die van 
het ziekenhuis. Ik denk dat mensen amper beseffen 
wat de schoonmaakploeg van Werkse! allemaal extra 
doet. Zo worden bijvoorbeeld meerdere keren per 
dag worden alle contactpunten schoongemaakt. 
Denk aan de deurklinken en het pinapparaat.”

René Kramer

Hans van Loenhout

Terugblik op de coronaperiode

René Kramer (schoonmaak)
“Ik fiets graag op mijn elektrische fiets. Het was zo 
heerlijk rustig op straat dat ik prachtige rondes heb 

gemaakt. Vanuit mijn woonplaats Berkel en Rodenrijs 
reed ik dan naar Rotterdam, over de Erasmusbrug en 

via de Willemsbrug weer naar huis. Dat was echt 
genieten.”

Nick Klapper (schoonmaak)
“Ik had net voor de lockdown mijn rijbewijs gehaald, 
dus ik kon rustig wennen aan het autorijden op een 

rustige weg. Dat was prettig oefenen.” 
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Plony van Veldhoven

Henk Jansen

Terugblik op de coronaperiode
Henk Jansen (groen & omgeving)
“Het werk ging ook tijdens corona gewoon door. Je 
merkte wel dat het een stuk rustiger was in de stad 
Dat zou je als voordeel kunnen zien, maar ik vind het 
altijd wel gezellig, veel publiek. Verder vond ik het 
maar saai hoor, je kon niet echt weg, weinig bezoek. 
Ik ben blij dat het nu weer een beetje normaal wordt.”

Nurettin Tacdelen (schoonmaak)
“Tijdens de lockdown was ik erg blij met mijn 
Playstation. Ik heb lekker kunnen gamen. Helaas 
is ie nu stuk. Maar gelukkig staat er weer iets 
nieuws op het programma: op vakantie naar familie 
in Turkije.”

Plony van Veldhoven (communicatie)
“Toen de lockdown werd aangekondigd, dacht 

iedereen dat ik het zwaar zou krijgen. Ik heb een druk 
sociaal leven. Zo ging ik bijvoorbeeld dagelijks koffie 

drinken in de stad en een krantje lezen. Maar ik vond 
het eerlijk gezegd wel heerlijk rustig en ik miste het 

dan ook totaal niet. In het begin kocht ik de krant zelf 
en deed thuis mijn koffiemomentje, maar dat verwa-

terde snel. Ook ontdekte ik het fietsen. Dagelijks fiets 
ik tussen de tien en twintig kilometer. En daar ben ik 
zo van opgeknapt. Door al die natuur en frisse lucht 

kon ik zelfs minderen met mijn antidepressiva. Nu het 
leven weer wat normaler wordt, wil ik dat fietsen 

blijven doen, ik maak daar tijd voor. En ik laat me niet 
afschrikken door kou of regen. Het is gewoon 

heerlijk.”

Raymond Aspeslagh (schoonmaak)
“Een groot voordeel is dat als ik mijn mondkapje 
buiten draag, ik minder last heb van genies door 

hooikoorts.”
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Jean Schouten (ICT)
“Werken zag ik altijd als slechts werk, maar sinds 

corona ben ik mijn baan meer gaan waarderen. Ik heb 
het sociale gedeelte altijd wat onderschat, maar ik miste 

mijn werk behoorlijk tijdens de lockdown. De collega’s, 
het gevoel van nuttig werk doen. En dan bepaalt – weet 
ik nu – een groot deel van je werkplezier. Maar ik leerde 
meer: mijn fietstocht vanuit Rotterdam naar Gantel vind 

ik fijn. Ook mijn partner ben ik meer gaan waarderen. 
Dat klinkt misschien klef, maar ik ben blij dat wij 

harmonieus samenleven.”

Rik de Roo (groen & omgeving)
“Alles was hetzelfde tijdens corona, ik kan weinig 
verzinnen dat anders was. Ja, met werk moesten we 
dingen anders regelen. Zo ging er vaak een iemand 
met de auto naar de plek waar we moesten werken 
en dan gingen wij er op de fiets achteraan. Dat was 
best even grappig, maar ik ben blij dat we nu gewoon 
weer met z’n allen in de auto kunnen.”

Gerard Lohuis (groen & omgeving)
“Ik ben risicogroep, dus in het begin van corona heb 
ik voorzichtig gedaan en ben een tijdje thuis geble-
ven. Maar toen de angst weg was, ben ik gewoon 
weer aan het werk gegaan en heb geen dag gemist. 
Het was soms hard werken omdat we met een klein 
team heel Delft bijhouden. Je merkt wel dat het leven 
weer normaler wordt, vooral aan de rotzooi die we in 
het Delftse Hout aantreffen.”Rik de Roo

Jean Schouten

Michel Rienks (schoonmaak)
“Op het werk merkten we direct dat er minder 
mensen weg gingen: de garages waren een stuk 
schoner. Want je wilt niet weten welke zooi we 
aantreffen: asbakken worden naast de auto geleegd, 
gaspatronen en oliesporen. En thuis? Ja, ik heb het 
internet-shoppen helemaal ontdekt in de tijd van de 
lockdown. En ik ben het huis gaan opknappen: lekker 
verven en behangen. Het hele huis is weer keurig.”



Ook Werkse! wil goed zijn voor de natuur en het 
klimaat. Een tijdje geleden is aan alle collega’s 
gevraagd of zij ideeën hebben hoe Werkse! kan 
bijdragen aan een gezonde wereld. Gelukkig zijn er 
veel goede plannen en ideeën hoe ook Werkse! 
hieraan een bijdrage kan leveren. Er wordt gedacht 
aan een bloemenweide en een insectenhotel. Maar 
ook grote plannen zijn er: zonnepanelen en elektrische 
Werkse!-auto’s.

Hans de Vries Reilingh, manager Schoonmaak, is 
gevraagd om de groene plannen binnen Werkse! te 
verzamelen en te onderzoeken wat goed uitgevoerd 
kan worden. “We staan nog aan de start van dit 
project, maar ik werd zo blij van alle reacties. Het liet 
meteen zien dat er veel mogelijk is, dat er ideeën 
genoeg zijn. Gelukkig zijn veel collega’s enthousiast 
en willen van Werkse! een bedrijf maken dat goed 
zorgt voor de wereld.” Hans wil klein beginnen met de 
plannen en het langzaam steeds groter maken.

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de plannen voor een gezonde wereld? Meld je dan aan bij Hans 
(hreilingh@werkse.nl). Werkse! kan goed collega's met ideeën gebruiken. Samen gaan jullie uitzoeken wat er 
allemaal mogelijk is binnen Werkse!

9magazine

DENK MEE MET WERKSE! 
VOOR EEN GEZONDERE WERELD
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‘Geen dag
is hier

hetzelfde’

Esho Oraha is aan de slag bij de TU Delft

Nadat Esho Oraha (21)
stopte met de mbo-opleiding 
autotechniek wist niet hoe hij 

verder moest. Werkse!-
jobcoach Michiel Sebel vond 

na contact met het Grotius 
College een mooie job bij de 

TU Delft voor Esho.

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Esho kwam in 2013 met zijn ouders vanuit Irak 
naar Nederland. Eerst moest hij de taal leren: 
“Daar ben ik twee jaar mee bezig geweest. 
Toen kwam ik op de praktijkschool van het 
Grotius College, waar ik klas 2 tot en met 4 
prima doorkwam. Het ging zó goed, dat ik 
klas 5 kon overslaan en meteen aan de 
entreeopleiding Assistent Mobiliteitsbranche 
kon beginnen.” Het was lastig, maar ook de 
entreeopleiding lukte. Esho wilde doorleren 
en koos voor autotechnicus niveau 2 op het 
ROC Mondriaan. Maar toen ging het mis: 
binnen een halfjaar stopte hij alweer met 
deze opleiding.

“Helaas bleek dat dit absoluut niet was wat ik 
wilde”, vertelt Esho. “Kort daarna brak de 
coronapandemie uit, en kon er niets.” Tot juli 
2020 zat hij werkloos thuis bij zijn ouders, zich 
vreselijk te vervelen. Hij was de school 
helemaal zat, hij wilde aan het werk. Maar wat 
moest hij gaan doen? Hij meldde zich als 
werkzoekende bij de Jongerenacademie van 
Delft Support. Esho: “Zij stuurden mij naar 
Werkse! en zo kwam ik bij jobcoach Michiel 
Sebel terecht.” Michiel had wel een idee voor 
een baan, maar wilde eerst meer zekerheid. 
Daarvoor benaderde hij docent Kim Remmers 
van Esho’s tijd aan het Grotius College.

Esho Oraha zorgt ervoor dat evenementen, 
groepslessen en cursussen soepel en 
netjes verlopen. 
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Aanmoedigen
Kim herinnerde zich Esho nog, 
kende zijn ouders en de thuis-
situatie. Ook met zijn sterke en 
minder sterke kanten was ze 
bekend. Zo kon Michiel zich een 
beter beeld van Esho vormen. 
En dat werkte: binnen een maand 
was het rond met de TU Delft, 
waar Esho per 1 september 2020 
aan de slag kon als medewerker 
interne dienst van X, het sport- 
en cultuurcentrum van de TU 
Delft. Esho is heel blij met de 
begeleiding van Werkse! en het 
Grotius College: “Zij regelden echt 
alles voor me. Michiel had eerder 
al mijn jongere broer aan een 
baan geholpen bij de overheid, 
ook dat gebeurde in overleg met 
het Grotius College.” 

Nooit hetzelfde
Bij X genieten TU-studenten onder 
meer van sport, spel, kunst, 
ambachtelijke techniek en bezin-
ning. Er zijn allerlei cursussen,
evenementen en projecten op het 
gebied van sport- en spel. Esho: 
“Het is een bijzondere organisatie, 
waar alleen maar leuke dingen 
gebeuren. Ik heb echt geluk, want 
normaal kom je hier niet gauw aan 
de bak.” Hij begon als medewerker
bij de interne dienst, maar men 
zag al snel dat hij meer kon. Na drie 
maanden werd hem een plek bij de 
afdeling Logistiek aangeboden. 
Esho: “Die heb ik met beide 
handen aangenomen. De afdeling 
Logistiek zorgt dat evenementen, 
groepsportlessen, binnen- en 
buitensport en cursussen soepel 
en netjes verlopen. Ik regel van 
alles: spullen klaarzetten, toezicht 
houden op het terrein, opruimen, 
ga zo maar door. Het is geweldig 

werk: geen dag is hetzelfde, het 
werk is heel gevarieerd  en elke 
dag leer ik bij.”

Goede sfeer
Esho wordt nog begeleid door 
Werkse: “Ik zie Michiel elk 
kwartaal samen met mijn leiding-
gevende en dan praten we elkaar 
bij. Ik vind dat belangrijk, want 
Michiel geeft me dan goede tips 
over hoe het verder moet en ik 
kan mijn vragen bij hem kwijt. 
Voorlopig gaat het goed zoals het 
nu is. Ik werk bij Logistiek in een 
team van ruim tien mensen, dat 
gaat fijn. Er is een goede sfeer en 
ik voel dat ik gewaardeerd word.” 
 Rick van Leeuwen van de TU 
Delft beaamt dat: “Esho wordt 
door zijn teamgenoten zeer 
gewaardeerd, omdat hij hen heel 
veel werk uit handen neemt. In 
2019 was er iemand weggegaan 
op deze plek, en we wilden heel 
graag een nieuwe kracht van 
Werkse! X is anders dan de 
werkplekken die we meestal voor 
mensen van Werkse! hebben, 
maar als je iemand hebt, houden 
we ons aanbevolen, lieten we 
Michiel weten. Toen Michiel 
daarop met Esho kwam, was het 
gauw beklonken: een sportieve, 
frisse jongen die heel veel dingen 
leuk vond. Die moesten we 
hebben!”

Moestuin
De TU werkt vaker met Werkse! 
en heeft diverse werkplekken voor 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Door werkervaring 
op te doen groeien de mede-
werkers uiteindelijk toe naar een 
reguliere baan. Rick: “De samen-
werking met Werkse! is prima, zij 

leveren veel arbeidskrachten aan 
de TU. We zijn heel tevreden. We 
hebben inmiddels een grote 
(moes)tuin, daar kunnen we best 
wat hulp bij gebruiken. Wie-weet 
een mooi project voor Werkse!”. 
Tussen Esho en X is er in ieder 
geval een uitstekende klik, waar 
beide partijen tevreden over zijn. 
Rick: “Esho doet het heel goed. 
Hij wordt gewaardeerd en hij heeft 
het naar zijn zin. Dat is mooi om 
te zien!” Esho is het daar 
helemaal mee eens: “Werken is 
nu heel belangrijk voor me. Naar 
school gaan, daar heb ik geen zin 
meer in. Bezig zijn in de praktijk 
vind ik leuk! Al doende leer ik wat 
nodig is om mijn taken zo goed 
mogelijk uit te voeren. Voorlopig 
heb ik mijn plek gevonden.” 
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SAMENWERKING 
GROTIUS COLLEGE
Jobcoach Michiel Sebel heeft 
goede banden met het Grotius 
College. Hij is daar standaard 
een dag per week om de 
mogelijkheden van Werkse! 
onder de aandacht te brengen 
bij de leerlingen en de docenten. 
Door er iedere week te zijn en 
voorlichting te geven, leren de 
leerlingen hem kennen als ‘het 
gezicht’ van Werkse! Michiel: 
"De leerlingen kunnen elke 
week bij mij terecht met hun 
vragen. Daardoor weten ze: 
Werkse! biedt kansen, ook 
voor mij."

'Er is een 
goede sfeer 

en ik voel
dat ik

gewaardeerd 
word'

Tussen Esho Oraha en 
Rick van Leeuwen is er 
een uitstekende klik. 
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Assemblage en
verpakken nu verder
als losse afdelingen
We willen meer mooi Assemblagewerk binnenhalen en 
dat goed organiseren. Daarom hebben we de huidige 
afdeling Assemblage verdeeld in Assemblage en 
Verpakken. In de praktijk werkten we al gescheiden, nu 
is het ook officieel. Daarnaast is er op de Vulcanusweg 
een doorstroomafdeling gekomen. Hier kunnen nieuwe 
medewerkers rustig starten en het werk onder de knie 
krijgen. Meestal is dat verpakkingswerk. Later kunnen 
ze doorstromen naar andere afdelingen van Werkse!

Mode van de Vulcanusweg
Wist je al dat we tegenwoordig ook in de mode zitten? Een Spaanse ontwerper heeft Werkse! gevraagd om te helpen met 
patroon tekenen, knippen, lijmen en wat er maar nodig is om de tassen en schoenen af te maken. Mooi, creatief werk voor 
zes collega’s aan de Vulcanusweg. De producten worden gemaakt van milieuvriendelijke materialen, bijvoorbeeld van stoffen 
die ooit gebruikt werden voor de bekleding van treinen.
Ze zijn te koop via internet: www.omlfasion.eu

Birdblocker
De collega’s op de Gantel hebben een mooie nieuwe 
klus te pakken. De afdeling Verpakken werkt sinds kort 
voor het bedrijf Birdblocker, dat strips maakt die 
rondom zonnepanelen worden geplaatst. Daardoor 
kunnen vogels er geen nestjes meer onder bouwen. 
Zonnepanelen raken zo minder vaak beschadigd en 
blijven gewoon goed energie opwekken. Voor de vogels 
is het ook beter, want onder een zonnepaneel kan het zo 
heet worden dat de eieren al in het nest worden gekookt! 
André van den Hoek is de werkvoorbereider. “Onze 
assemblagemedewerkers maken de pakketten klaar, 
met daarin de birdblockerstrips, bevestigingsmateriaal, 
monteurs. Mooi werk, mooi product!”
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Paul van der Burg
met pensioen
Paul van der Burg vierde in mei dat hij na 16 jaar 
bij Werkse! met pensioen gaat. Paul is begonnen bij 
Groen & Omgeving in 2005 en was later werkzaam 
als conciërge bij de Titus Brandsma school. 
Bij zijn afscheid waren zijn huidige consulent Maarten 
Damen aanwezig, zijn eerste consulent Ben Dat, 
directeur Maurice Bavelaar van de Titus Brandsma 
school en Edward den Heeten, zijn tweede consulent. 
Paul stuurde ons de volgende tekst:

Geachte collega’s,

Hierbij dank ik iedereen voor de werkzaamheden die 
ik via Werkse! heb mogen verrichten. Zo heb ik weer 
mijn zelfvertrouwen kunnen opbouwen. De mooiste 
stap die ik heb kunnen zetten was om aan de slag te 
gaan als conciërge op de Titus Brandsma school. 
Hierbij vooral mijn dank aan coach Ben Dat voor de 
begeleiding naar deze vacature. Tevens dank aan 
mijn andere coaches Edward van Heeteren, Mieke 
van Egmond en Maarten Damen voor de goede 
begeleiding en een luisterend oor. 

Paul is blij dat hij nog 14 maanden door mag als 
conciërge bij de Titus Brandsma school. Dat is hem van 
harte gegund! Wij willen hem bedanken voor vele jaren 
trouwe dienst. Het ga je goed Paul!

Nieuwe arbeidsvoor-
waarden voor deel 
collega’s 
Per 1 juli van dit jaar is er een nieuwe cao voor 
medewerkers met een arbeidsbeperking. 
Als de cao op jou van toepassing is, bijvoorbeeld 
omdat je bij ons een beschutte werkplek hebt of in 
het doelgroepregister valt, heb je daar begin juni 
een brief over gehad. De cao Aan de Slag geldt niet 
voor SW-medewerkers (zij vallen onder de cao SW).

Nog even kort op een rij wat er verandert:
• De cao Aan de Slag gaat uit van een werkweek van 
 37 uur. Daar kom je bij Werkse! niet aan, want wij 
 hebben en houden een werkweek van 36 uur. 
 Daardoor ga je er in salaris iets op achteruit. 

• Iedereen die onder de cao Aan de Slag valt, bouwt
 pensioen op. Werkse! betaalt 70% van de premie, 
 jij 30%.

• Je krijgt meer verlofdagen: een week extra als je full 
 time werkt. Werk je minder, dan krijg je ook minder 
 extra verlof.

• Je krijgt reiskosten als je meer dan 6 kilometer van 
 je werk woont.

In juni zijn er bijenkomsten geweest over de wijzigingen 
en de gevolgen daarvan. Kon je dar niet bij zijn of heb je 
nog andere vragen? Geef het aan bij je leidinggevende, 
hij of zij helpt je verder.
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Praat eens 
met iemand
Slecht slapen, piekeren over werkdruk, je 
eenzaam voelen of zorgen maken over 
je financiën. Het zijn dagelijkse dingen waar 
iedereen weleens tegenaan loopt. Maar als 
het je leven dreigt te beheersen, dan kan 
een goed gesprek je soms verder helpen. 
Met Mariska de Jong bijvoorbeeld. Zij is 
bedrijfsmaatschappelijk werker bij Werkse!
Tekst: Mariska de Jong en Eline Lubberts
Illustratie: Waldemar van der Wal

Voorbeeld 1 Toby
Toby is 35 jaar en woont samen met zijn vriendin en 
kinderen. Nu zijn vriendin niet meer kan werken, 
moeten ze ineens leven van het inkomen van Toby. 
Toby vertelt dat er elke maand meer geld uit gaat 
dan erin komt. Ook de administratie is een rommeltje
waardoor ze het overzicht zijn kwijt geraakt. Toby 
heeft daar veel stress om en wil alles goed geregeld 
hebben. ‘Ik slaap slecht en blijf er maar aan denken. 
Maar ik weet niet goed wat ik moet doen. Ik weet 
niet waar mijn geld blijft. Wat moet ik doen?’
Tijdens het gesprek met Mariska blijkt dat Toby en 
zijn vriendin recht hebben op verschillende toeslagen
zoals huurtoeslag, kinderopvang toeslag en kind 
gebonden budget. Toby wordt aangemeld bij ISOFA. 
Deze organisatie helpt om de financiën weer op 
orde te krijgen. Ze vragen samen met Toby de 
toeslagen aan en zorgen voor een helder budget-
plan. Hierdoor heeft Toby weer overzicht en keert 
de rust in zijn gezin terug. 

Voorbeeld 2 Anna
Anna komt naar het bedrijfsmaatschappelijk werk 
omdat ze slecht slaapt en zich daarom niet goed 
kan concentreren op haar werk. Ze heeft het 
ontzettend druk en er wordt veel van haar verwacht. 
‘En als ik na het werk naar huis ga, lijkt het alsof het 
daar opnieuw begint. Ook daar moet veel gebeuren: 
het huishouden, de tuin, contact met de familie, 
klusjes. Maar daar kom ik niet aan toe omdat ik loop 
te piekeren hoe ik het werk van mijn baan afkrijg. 
Wat moet ik doen?’ 
Samen met het bedrijfsmaatschappelijk werk gaat 
Anna aan de slag met het programma balans 
tussen werk en privé van Gezonde Boel. Hierin leert 
Anna het stellen van prioriteiten, het aangeven van 
grenzen en daarnaast leert ze zich te ontspannen. 
Ze gaat aan de slag met haar piekergedachten en 
krijgt weer zin om dingen te ondernemen met haar 
vrienden. Nu ze meer tijd neemt voor ontspanning 
slaapt ze beter en zo verbeteren ook de prestaties 
op haar werk.
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Voorbeeld 3 Job
Job was altijd tevreden met zijn leven. Werken, afspreken 
met familie, thuis alles draaiend houden. Maar sinds hij 
tijdens de coronapandemie langere tijd thuis zat, weet hij 
het zeker: ik ben eenzaam. ‘Ik kom mijn huis amper uit. Ik 
kom alleen buiten als ik ergens naar toe moet. Natuurlijk, 
het mag nu wel weer, maar het gaat niet meer zo vanzelf 
als voorheen. Ik kom geen bekenden tegen. Hoe kan ik 
mijn leven weer een duwtje de goede kant op geven?’ 
Job is nu weer aan het werk en zo herstelt het contact met 
zijn collega’s, dit geeft hem een fijn gevoel. Tijdens de 
gesprekken met Job blijkt dat hij zich onzeker voelt en dat 
hij bang is dat anderen zijn gezelschap niet op prijs stellen. 
Door gesprekken en situaties te oefenen leert Job dat deze 
gedachten vooral in zijn hoofd zitten en dat hij dit niet voor 
anderen in kan vullen. Hij wordt aangemeld voor een Maatje 
waarmee hij langzaamaan steeds meer activiteiten onder-
neemt. In september gaat hij starten met een training 
waarmee hij leert zijn netwerk uit te breiden en waarbij 
hij samen met de deelnemers aan deze training leuke 
activiteiten gaat ondernemen. 

WAT IS HET BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK 
WERK?
Het bedrijfsmaatschappelijk werk is bedoeld 
voor medewerkers die, om wat voor reden dan 
ook, vastlopen in hun werk. Dit kan veroor-
zaakt worden door problemen in de privésfeer, 
maar ook dingen die op je werk spelen kunnen 
van invloed zijn op hoe jij  je werk ervaart. 

HET BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK 
IS BESCHIKBAAR VOOR:
• Medewerkers met een SW of beschut 
  werken indicatie.
• Alle medewerkers van Werkse! 
• Ambtenaren van de gemeente Delft. 

MET WELKE VRAGEN KAN IK TERECHT 
BIJ HET BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK 
WERK?
• Spoedeisende vragen: geen geld voor 
  eten, dreigende uithuiszetting, dreigende 
  afsluiting van gas/water/licht 
• Financiële vragen: toeslagen, schulden, 
  dreigende loonbeslagen, betalings-
  achterstanden 
• Sociale vragen: eenzaamheid, relaties, 
  echtscheiding, geweld, woonomstandig-
  heden, ruzies, opvoeding
• Psychische vragen: verslaving, stress,
  depressie, boosheid, tegendraads zijn, 
  in de war zijn, trauma’s 
• Maatschappelijke vragen: problemen met
  instanties, waar moet je heen met je vraag

IK BEN AANGEMELD BIJ HET BEDRIJFS-
MAATSCHAPPELIJK WERK, WAT NU?
Als je bent aangemeld, word je uitgenodigd 
voor een intakegesprek. Tijdens het intakege-
sprek bepreken we je vraag en bekijken we 
samen wat de beste manier is om je weer 
verder te helpen. Dat kan betekenen dat wij 
een aantal gesprekken met elkaar voeren en je 
daarna weer zelfstandig verder kunt, of dat je 
wordt verwezen naar andere hulpverlening.

Paul van der Burg
met pensioen
Paul van der Burg vierde in mei dat hij na 16 jaar 
bij Werkse! met pensioen gaat. Paul is begonnen bij 
Groen & Omgeving in 2005 en was later werkzaam 
als conciërge bij de Titus Brandsma school. 
Bij zijn afscheid waren zijn huidige consulent Maarten 
Damen aanwezig, zijn eerste consulent Ben Dat, 
directeur Maurice Bavelaar van de Titus Brandsma 
school en Edward den Heeten, zijn tweede consulent. 
Paul stuurde ons de volgende tekst:

Geachte collega’s,

Hierbij dank ik iedereen voor de werkzaamheden die 
ik via Werkse! heb mogen verrichten. Zo heb ik weer 
mijn zelfvertrouwen kunnen opbouwen. De mooiste 
stap die ik heb kunnen zetten was om aan de slag te 
gaan als conciërge op de Titus Brandsma school. 
Hierbij vooral mijn dank aan coach Ben Dat voor de 
begeleiding naar deze vacature. Tevens dank aan 
mijn andere coaches Edward van Heeteren, Mieke 
van Egmond en Maarten Damen voor de goede 
begeleiding en een luisterend oor. 

Paul is blij dat hij nog 14 maanden door mag als 
conciërge bij de Titus Brandsma school. Dat is hem van 
harte gegund! Wij willen hem bedanken voor vele jaren 
trouwe dienst. Het ga je goed Paul!
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‘Mijn werk is
helemaal te gek!’

Gino Schouten (21) werkt al zes jaar bij de afdeling 
Groen & Omgeving. “Wij legen prullenbakken en 
houden de grachten en de straten schoon. Dat is

werelds werk: lekker vrij in de buitenlucht, praatje 
maken, iedereen is blij met je. Heerlijk!”

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Gino werkt fulltime bij Werkse! “Ik werk van 7.00 
tot 15.30 uur, dat is prima te doen.” Om 05.30 uur 
staat hij op, trekt zijn werkkleding alvast aan en 
rijdt naar de locatie Middelweg. “Daar doe ik mijn 
veiligheidsschoenen aan, neem een kop koffie, 
stap in de auto en ga aan de slag.” 

Bij Schoonmaak werkt hij nu een jaar, daarvoor 
werkte Gino in het groen. “Ik ben op mijn vijftiende 
bij Werkse! gekomen en nooit meer weggegaan. 
Mij moet je niet naar school sturen, dat is niks 
voor mij. Hier heb ik het naar mijn zin. Leuk werk, 
ik heb mijn rijbewijs kunnen halen, wat wil je nog 
meer?”
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Gino werkt samen met met zijn vaste maat Marco 
Oosterhoff. “Hartstikke leuk samenwerken met 
die gast. We kunnen het heel goed vinden, weten 
wat we aan elkaar hebben en zijn ook buiten het 
werk maten. We hebben al aan een half woord 
genoeg.”

Op maandag moet hij eerst nog de vracht van 
vrijdag lossen: “Dat doe ik bij Avalex aan de 
Milieustraat. Wij hoeven het gelukkig niet te 
sorteren, dat doen ze daar. Op andere dagen rij 
ik direct naar de plek waar ik moet werken en 
begin met het uithalen van de grachten.”

Voor zijn werk gebruikt Gino een prikker voor 
straatvuil, en een uitschuifbaar schepnet voor 
de grachten, waarmee het meeste vuil makkelijk 
omhoog te halen valt. Hij vindt wel eens gekke 
dingen: “Onlangs nog een betaalpas en een 
rijbewijs. Die heb ik aan de hand van de naam 
die erop stond, bij de eigenaar terug kunnen 
brengen. Leuk toch?!”

Gevaarlijk is het werk niet: “Ik zet de auto met het 
zwaailicht aan zo neer dat ik erachter kan werken. 

Komt helemaal goed! Het leukste is toch wel die 
vrijheid en het sociale contact met mensen. Dat 

vind ik top! Minder leuke kanten kan ik niet 
bedenken, mijn werk is helemaal te gek!”  



vitaliteit

20 magazine

Stagiairs Eva, Glenn en Mike van ROC Mondriaan 
droegen hun steentje bij aan ons vitaliteits-
programma. Zij wisten met hun enthousiasme 
heel wat collega's in beweging te krijgen.

Lekker bewegen

Eva ging een hele week vroeg uit de veren om met de
collega’s van de Middelweg te bewegen op muziek.

“De mannen hadden er duidelijk zin in. Het liedje Van links naar 
rechts van de Snollebollekes was favoriet. Met deze warming up 

konden zij hun dag goed beginnen. En na het bewegen kreeg 
iedereen een stuk fruit.”

Glenn gaf aan drie verschillende afdelingen een 
energizer om de dag actief te beginnen. 

“Op de afdelingen wordt heel de dag zittend gewerkt. 
Om de dag een beetje anders te beginnen, met super 

veel energie, heb ik een energizer gegeven.” 

Mike organiseerde een wandelmara-
thon vanuit de Vulcanusweg. 
“Het was fantastisch leuk. We hebben 
drie keer lekker gewandeld met twee 
groepen. Zij gingen de strijd met elkaar 
aan op het gebied van afstand en 
leukste foto van de dag.”
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Rob Crijnen is uitvoerder bij Groen & omgeving én lid 
van de OR. “Een tijdje geleden kregen wij van 
verschillende collega’s vragen over hun functieom-
schrijving en het salaris dat daarbij hoort. Als zoiets 
van meerdere kanten komt, dan is dat voor ons 
aanleiding om erin te duiken. We zien het als een 
signaal. We zijn dus met die collega’s gaan praten en 
daaruit kwam naar voren dat ze vonden dat hun 
functies de laatste tijd wel erg waren veranderd. Ze 
kregen meer taken en verantwoordelijkheden en 
vroegen zich af of daar een hogere schaal bij hoort. 
Het ging om jobcoaches, werkleiders en uitvoerders. 
Voor ons reden om dit aan te kaarten bij de directie.” 
De directie heeft het signaal van de OR serieus 
genomen en vervolgens besproken met de afdeling 
HRM. Dat leidde tot het plan om onderzoek te doen 
door een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau. Rob: 
“Dit bureau heeft gesprekken gevoerd met de 
jobcoaches, werkleiders en uitvoerders om te horen 
wat zij nou precies deden. En ook met hun leidingge-
venden, want een verhaal heeft altijd meerdere 
kanten. Aan alle taken hebben zij punten gegeven, 
volgens een systeem dat daar speciaal voor is 

ontwikkeld. En dat hebben ze vergeleken met het 
aantal punten dat hoort bij de huidige functiebeschrij-
ving. ”De conclusie is dat er te weinig verschil is om 
de functies aan te passen en in andere salarisschalen 
onder te brengen. 
“Jammer voor de mensen die het betreft, maar wij als 
OR vinden dat het hiermee is afgedaan. Je mag het 
er natuurlijk mee oneens zijn, maar Werkse! heeft het 
keurig aangepakt en dan houdt het op.” Alle betrokke-
nen zijn op de hoogte gebracht en het is terug te 
lezen in de OR-notulen.

Weten wat de OR nog meer doet? Dat lees je in de 
notulen. Ze hangen in het OR-kastje in het Atrium en 
ze staan op Afas insite, onder Documenten/Onder-
nemingsraad. Of vraag je collega’s!

De Werkse!-collega’s in de OR zijn: 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 - Diana 
Vonk - Yvonne van Wijk - Ismaïl Balyemez

Zorgen voor een
realistisch salaris

Salarissen zijn ook een onder-
werp voor de Ondernemingsraad 
(OR). Onlangs liet de OR nog 
controleren of sommige mede-
werkers niet te weinig betaald 
krijgen voor het werk dat zij 
doen. 
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En dit vindt Cor:

“Prima plannen van Monica” zegt 
Cor, “ik ben het er helemaal mee 
eens! Ik ben dan ook al heel vaak 
op de werkvloer om een kijkje te 
nemen; alleen nét niet op de afdeling 
van Monica. Dat is een instroom-
afdeling met vooral tijdelijke mede-
werkers, vandaar. Maar ik zal daar 
ook eens wat vaker op bezoek gaan!”
Over gezonde leefstijl gaat Cor 
helemaal met Monica mee: “Aan 
gezonde leefstijl doen we eigenlijk al 
heel veel. Het vitaliteitsprogramma 
loopt al drie jaar, maar het moest 
helaas worden stilgelegd vanwege 
corona. Drie stagiaires van het ROC 
Mondriaan waren ermee bezig - 
maar ze mochten uitsluitend 
een-op-een sessies doen, wat 
minder zichtbaar is. In september 
komt er een nieuw team en dat gaat 
er weer volop tegenaan met groepen 
medewerkers!” Dat geldt ook voor de 
workshops over gezond eten: “Ook 
die wilden we dit jaar al doen, maar 
corona gooide roet in het eten. 
Vanaf september gaan ze er alsnog 
komen. Met dank aan Monica voor 
haar goede ideeën.”

‘Vaker je gezicht laten 
zien op de werkvloer’

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Monica Crama (54) is eerste medewerker op de afdeling Trajecten 
& Projecten. Ze gaat vol passie op in haar werk, maar

als directeur zou ze toch een paar dingen anders doen.
Dus ging ze graag even op de stoel van directeur 

Cor van der Wel zitten.

Monica, moeder van drie en oma van twee kleinkinderen, 
werkt 2,5 jaar bij Werkse! Eerder werkte ze als toezichthouder 
bij een speeltuin, tot ze bij een vervelend ongeluk haar heup 
brak. Het lichamelijk zware werk in de speeltuin kon daardoor 
niet meer. Na een jaar thuiszitten kwam ze in 2017 via een 
traject bij Werkse! terecht. In 2018 kwam ze op de afdeling 
Trajecten & Projecten, waar ze nu eerste medewerker is. 
“Een superleuke afdeling, ik kom met een glimlach op m’n 
werk en ga glimlachend weer naar huis. Ik vind het een 
heerlijke baan, het is echt mijn passie!” 

Als directeur zou Monica vaker haar gezicht laten zien op de 
werkvloer. “Sommige mensen op mijn afdeling hebben de 
directeur nog nooit gezien. Het hoeft niet dagelijks hoor, maar 
zo eens per twee weken een spontaan bezoekje. Gewoon 
om je interesse te tonen. Een praatje maken, wat vragen 
stellen. Ik denk dat dat de mensen wel een boost geeft.”

Ook zou Monica meer aandacht besteden aan gezondheid
en leefstijl. “We hadden een vitaliteitsprogramma, maar dat 
is - misschien door corona - weer verdwenen. Heel jammer! 
Iedere dag een paar minuutjes bewegen, oefeningen doen 
of een stukje hardlopen. Heel goed voor je conditie en je 
energieniveau. Ik zou dat snel weer invoeren.” Ze wil dit 
combineren met workshops over gezond eten in de kantine. 
“Heel veel mensen hier weten niet wat echt gezond eten is. 
Als ze daar een beetje bij geholpen worden is dat toch mooi?”

Heb je ook een goed idee? Stuur dan een 
e-mail naar werksemagazine@werkse.nl. 
Alle ideeën worden serieus bekeken!



Het was een lastige tijd voor ons
allemaal, maar we hebben ons er

geweldig doorheen geslagen. Daar zijn 
we trots op en dat is een feestje waard!

Werkse!
viert feest

Save the date
DONDERDAG 30 SEPTEMBER VANAF VIER UUR

HOU DE SCHERMEN IN DE GATEN VOOR VERDERE INFORMATIE.

op de
Gantel

Lekkereten endrinken

Voetjes
van de

vloer

Met

verrassings-

act!


