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en verder

COR VAN DER WEL

Niet vallen en opstaan,
maar staan en opvallen!

Gelukkig kunnen we ondanks corana toch terugkijken op 
een succesvol Werkse!-jaar. We hebben weer voor veel 
mooie klanten gewerkt en hebben bovengemiddeld veel 
mensen aan een baan geholpen. Bovendien hebben we 

mooie projecten gedaan, zoals de ZorgHub. Ook de 
nieuwe locatie aan de Vulcanusweg is een succes 

geworden. Ik hoor van veel collega’s dat ze daar met 
veel plezier werken. Dit was aan het begin van 2021 
zeker niet vanzelfsprekend. Het laat zien dat Werkse! 

goed kan omgaan met veranderingen.  
Ik verwacht dat we de komende maanden nog vaak 
met veranderingen te maken zullen hebben. En alle 
onzekerheid die daarbij hoort. Deze periode maakt 

duidelijk dat het werk dat we bij Werkse! doen steeds 
belangrijker wordt. Een daginvulling en vast salaris 

zijn in tijden van corona extra belangrijk. Daarom ben
ik blij dat we dit jaar alle collega's een leuk cadeau 

hebben kunnen geven.

Het lijkt een tijd van ‘vallen en opstaan’. Maar dankzij
onze Werkse!-kracht kunnen we het omdraaien naar 
‘staan en opvallen’. Daarmee zijn we met z’n allen

een voorbeeld voor elkaar.

Dank voor een ieders inzet om dit elke 
dag weer te realiseren.

Blijf gezond!
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Fred Hooper (65) werkt al 38 jaar bij Werkse! 
Zijn werk is leuk, maar daarnaast heeft de
energieke Hooper nog veel andere hobby’s

en liefhebberijen. Hij maakt de meest
bijzondere dingen mee.

Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

Studiematerialen
“In 1983 kwam ik te werken op de repro-afdeling van de TU, hier in Delft. Ik heb een 
grafische achtergrond en kopieerde daar onder andere de studiematerialen voor de 
studenten. Ik heb daar tien jaar gewerkt en het was altijd leuk. Soms kom ik nog wel 
eens studenten van toen tegen. Dat zijn nu vijftigers. Ze zijn altijd heel enthousiast.” 

Leukste afdeling
“Toen op de TU de drukkerij dichtging, kwam ik bij Werkse! op de locatie te werken. 
Nu pak ik kruiden in. Ik kan wel zeggen dat ik op de leukste afdeling van dit bedrijf 
werk. We hebben altijd lol en iedereen kan goed met elkaar opschieten. Ik ga elke 
dag met plezier naar het werk toe. Dat is best bijzonder als je er al zo lang werkt.”

Irish Pub bezoeken
“Behalve op de werkvloer doen we ook na het werk af en toe leuke dingen met elkaar. 
Zo gingen we een tijdje geleden met een hele club met de trein naar Amsterdam. 
We hebben toen een Irish Pub bezocht. We kwamen allemaal enthousiast weer thuis. 
Het duurt niet lang meer en dan ga met pensioen. Ik zal mijn collega’s enorm missen.”

Treinreizen
“Met de trein reizen is een grote hobby van me. Ik ben zelfs twee keer mee geweest 
met de machinist voorin. Ik kan je wel vertellen dat dat een hoogtepunt uit mijn leven 
was. Ik kom sowieso graag op het station. Ze kennen me daar goed en ik word altijd 
vriendelijk ontvangen.” 

Klassiekers
“Een andere grote passie van mij is films kijken. Ik ben dol op de klassiekers, 
bijvoorbeeld met Audrey Hepburn. Zo herinner ik me nog als de dag van gisteren 
dat ik op het station in Amsterdam Clint Eastwood in de verte zag. Hij was een film 
aan het opnemen. Dat was zo fantastisch om te zien. Een man waar ik al sinds 
1971 fan van ben in het echt te zien.” 

Filmreünie 
“Als kind zag ik de eerste helft van de film ‘Culloden’ over een beroemde veldslag in 
Schotland in 1746. Mijn vader zette de televisie halverwege uit en vervolgens had ik 
nachtmerries. In 1983 ben ik op onderzoek uitgegaan en kreeg ik contact met de 
regisseur Peter Watkins. Later ook met allemaal mensen uit Inverness die een rol 
speelden in de film. Toen de BBC in 1996 een filmreünie organiseerde, klopten ze bij 
mij aan voor de namen en adressen van de vrijwilligers die in de film speelden. Als 
dank werd ik uitgenodigd om naar Schotland te komen. Alles werd voor me betaald. 
Dat was ook een hoogtepunt.”

Fred Hooper

‘Ik werk op de
leukste afdeling

van Werkse!’
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Tom Vermeulen heeft inderdaad de brief ontvangen 
van Werkse! “Mogen ze vaker doen, cadeautjes 
weggeven,” aldus Tom. Lang hoeft hij niet na te 
denken over hoe hij zijn cadeau gaat besteden. 
“Mijn rugzak is versleten dus ik heb een nieuwe 
nodig. Die ga ik bestellen op de webshop. Nu al 
blij mee.” 

Esther Hofland

Tom Vermeulen

Altijd leuk, een cadeau krijgen. Alle collega’s van 
Werkse! werden per post verrast. Naar de film, gezellig 
wat drinken in de stad of een cadeau uit onze eigen 

webshop. Deze collega’s waren allemaal erg blij
met het geschenk!

Tekst en fotografie: Eline Lubberts

‘Een cadeau laat zien dat je gewaardeerd wordt’ 

Esther Hofland vond het een echte verrassing, een 
cadeau van de directeur. “Het zijn moeilijke tijden.
Zo moeten we nu overal een QR-code laten zien, 

zelfs als ik naar het zwembad ga.” Maar het cadeau 
maakt veel goed. “Een cadeau laat zien dat je echt 

gewaardeerd wordt.” Esther weet al wat ze gaat
doen: borrelen met haar vriend. “Ik heb hem bij 

Werkse! leren kennen, maar hij is al met pensioen
dus geen bon voor hem. Echt leuk om binnenkort 

samen op pad te gaan.”
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Ilias Ettahiri

Agneta Pawirowijono

‘Een cadeau laat zien dat je gewaardeerd wordt’ 
Agneta Pawirowijono koos voor de oordopjes uit 
de webshop. “Ik wilde eigenlijk gaan lunchen met 
een vriendin, maar geen van mijn vriendinnen heeft 
een QR-code dus dat gaat voorlopig niet lukken. 
Dus heb ik mezelf maar blij gemaakt met een 
cadeau voor mezelf.” Toen de post kwam met het 
nieuws van een cadeau was Agneta erg verrast. 
“Ik had geen idee dat dit eraan zat te komen. 
Waarom zouden we een cadeau krijgen? Maar
het is erg cool, ik voel me super gewaardeerd.”

René Derworth heeft grootste plannen met de 
bioscoopkaartjes die hij koos. “Ik ga ze weggeven 
aan mijn collega Ruby. Ik weet zeker dat ze er super 
blij mee zal zijn. Ze heeft zelf geen brief gekregen, ik 
denk omdat ze te kort bij Werkse! werkt. Ik gun haar 
een leuk uitstapje.” René vindt het erg lief en aardig 
dat Werkse! hem en zijn colllega’s zo verwennen 
met een verrassing.

Ilias Ettahiri is erg blij met zijn presentje. “Ik was erg 
verrast dat we een cadeau mochten uitzoeken! Nu 

ben ik een paar oordoppen rijker. Een leuk extraatje 
zo aan het eind van het jaar. Dank je wel!”

Petra Lugtigheid vindt het een fijn cadeau.
“Vooral dat we mogen kiezen vind ik top. Dan krijg

je echt iets waar je blij van wordt. Ik ga denk ik 
gezellig wat drinken. Maar ik weet nog niet met

wie, daar moet ik nog even over nadenken.
Ik ga niet zo vaak de stad in, dus het wordt een 
speciale afspraak.” Het feit dat haar baas haar
zo waardeert dat ze een cadeau krijgt, maakt
het extra speciaal, vertelt Petra met glimlach.
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‘Ik heb mijn baan
te danken aan de
matchruimte’ 

Bauke Joosten is aan de slag bij Coolblue

Bauke studeerde kunst en economie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). 
Hij ronde zijn studie af met een scriptie over 
stress bij studenten. Toen hij zijn diploma had, 
startte hij in juni 2019 een eigen bedrijf met de 
naam Ikauros. Hij organiseerde workshops om 
studenten te leren omgaan met stress. De 
opbrengsten van het bedrijfje waren echter te 
weinig om van te kunnen leven. “Al vrij snel 
zag ik in dat ik bijstand nodig had. Toen ik die 
in november 2019 aanvroeg, verwees de 
gemeente Delft me naar Werkse! voor begelei-
ding.” 

Niet realistisch
Thomas Helderman, zijn consulent bij Werkse!, 
gaf Bauke enkele maanden de tijd om te 
solliciteren op banen die hijzelf uitkoos. Als dat 
niet lukte, dan zou Bauke ook op banen buiten 
zijn interesseveld moeten solliciteren. Bauke: 
“Het lukte helaas niet. Ik solliciteerde naar 
banen die ver boven mijn vermogen lagen. Zo 
solliciteerde ik op vacatures voor project-
manager, waar minstens vijf jaar werkervaring 
voor gevraagd werd. Ik was niet erg realistisch, 
weet ik nu.” 
Toen de coronapandemie uitbrak, verviel de 
sollicitatieplicht en kreeg Bauke de ruimte om 
volledig voor Ikauros te gaan. Toch stopte hij 
met zijn bedrijf. “Ik had in die tijd geleerd dat 
het werkende leven anders is dan school. Voor 
mezelf had ik genoeg bewezen dat ik bereid 
was om voor een werkgever te werken, in 
loondienst.”

‘Voor het echie’
Toen Bauke het idee had losgelaten dat hij een 
eigen bedrijf wilde runnen, besloot hij serieus 
naar een goede baan te zoeken. Bauke: “Toen 
ging ik pas ‘voor het echie’ op zoek naar een 
fijne baan. Ik solliciteerde voor het eerst ook op 
banen buiten de kunst- en cultuursector. En ik 
kwam zelfs regelmatig terecht in de laatste 
ronde. Ook al vond ik nog geen baan, het 
begon er goed uit te zien. In april 2021, ik zat 
toen al ruim een jaar in de bijstand, kreeg ik in 
de matchruimte (zie kader) een vacature bij 
Coolblue en daar ben ik vol voor gegaan. Deze 
baan wilde ik hebben! Ik kwam door de selectie 
en amper een week later had ik de baan te 
pakken. Die heb ik te danken aan de vrijheid 
die ik kreeg in de eerste lockdown en mijn 
deelname aan de matchruimte. Normaal is dat 
een groepsbijeenkomst, maar toen ging dat 
wegens corona vanachter de computer, met 
vier of vijf deelnemers en een jobcoach van 
Werkse!.

Behulpzaam
“Door de matchruimte wist ik weer dat ik er niet 
alleen voor stond”, vertelt Bauke. “Dat was heel 
fijn, want corona maakte me toch wel wat 
eenzaam. In de matchruimte deelden we 
ervaringen, tips en trucs en gaven elkaar 
linkjes naar vacatures. Zo ben ik ook aan de 
vacature van Coolblue gekomen.” Werkse! was 
niet direct betrokken bij de sollicitatie bij 
Coolblue. Bauke: “Wel had mijn consulent 
Thomas me eerder met een paar intensieve 

Het eigen bedrijf van Bauke 
Joosten (30) liep vast, binnen 

zijn vakgebied kon hij geen 
baan vinden en hij wist niet wat 

hij moest doen. Uiteindelijk 
vond hij via de matchruimte 

van Werkse! en na enkele 
goede gesprekken met 

consulent Thomas Helderman 
de weg naar Coolblue. 

“Bevrijdend om een baan te 
hebben!”

praatsessies geholpen uit te 
pluizen wie ik ben en wat ik kan. 
Dat was heel behulpzaam bij het 
solliciteren.” 

Oplossen
Bauke werd aangenomen als 
klantenservicemedewerker. Zijn 
taak: klanten met vragen of 
klachten te woord te staan en te 
ondersteunen. “Mijn sterke punt 
voor dit werk is dat ik veel 
empathie en begrip kan opbrengen 
voor de klant. Ik verplaats me 
helemaal in de situatie en wil het 
echt oplossen. Meestal lukt dat 
ook. Mijn streven is dat de klant 
maar eenmaal hoeft te bellen voor 
een oplossing. Dan moet het 
eigenlijk ook klaar zijn.”
Bauke heeft naar eigen zeggen 
ook nog veel te leren: “Ik mis nog 
inhoudelijke kennis over alle 
producten van Coolblue. Ook heb 
ik de neiging om te lang aan het 
woord te zijn. Dat mag wel wat 
korter.” Toch is hij onlangs 
opgeklommen naar de functie van 
Supportmedewerker Gaming. “Ik 
houd me nu bezig met alles wat 
met games te maken heeft: 
consoles, VR-brillen, games, 
stoelen, headsets. Ik ben de 
expert en kan gespecialiseerde 
hulp en advies bieden.”

Bevrijdend
Hoe voelt het om een baan te 
hebben? Bauke: “Heerlijk! Ik heb 
lange tijd op bijstandsniveau 
geleefd en om daar nu bovenuit te 
komen is heel bevrijdend.” 
Coolblue vindt hij een leuk bedrijf, 
vooral de open werksfeer. “We 
kunnen elkaar helpen, maar we 
wijzen elkaar ook op verbeterpun-
ten. We zeggen je en jij, iedereen 
is aanspreekbaar. Ik loop bij wijze 
van spreken zo bij de directeur 
naar binnen. Coolblue hecht 
waarde aan zijn medewerkers, 
ze helpen je actief om je verder 

te ontwikkelen. Ik heb echt het 
gevoel dat ik gewaardeerd word.” 
Bauke heeft nu een goed salaris 
waardoor hij meer leuke dingen 
kan doen. “Laatst nog, voor het 
eerst op vakantie naar Barcelona, 
fantastisch!” 

Baukes tip aan andere werkzoe-
kenden: “Laat je begeleiden door 
iemand die weet hoe het werkt! Ik 
heb geleerd dat je van toeten 
noch blazen weet als je van 
school komt. Het verschil tussen 
school en de wereld daarbuiten is 
heel groot. Je weet vaak nog 
helemaal niet wat je wilt en wat je 
kunt. Al die vragen kun je makke-
lijker oplossen als je een professi-
onele ondersteuner hebt. Dus 
wees niet bang om een jobcoach 
te zoeken!”

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Coolblue. Bauke: “Wel had mijn consulent 
Thomas me eerder met een paar intensieve 

DE MATCHRUIMTE is een 
wekelijkse bijeenkomst bij 
Werkse! voor (bijstands-
gerechtigde) werkzoekenden. 
Onder professionele begelei-
ding vertel je in groepsverband 
over je ervaringen bij je 
zoektocht naar werk. Maar je 
krijgt er ook training in onder-
delen van het sollicitatie-
proces, je gaat op zoek naar 
vacatures, bereidt sollicitaties 
voor en wordt daar professio-
neel bij geholpen. De match-
ruimte helpt werkzoekenden 
zich voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt en te werken 
aan meer zelfvertrouwen en 
zelfbewustzijn.

praatsessies geholpen uit te 
pluizen wie ik ben en wat ik kan. 
Dat was heel behulpzaam bij het 
solliciteren.” 

Oplossen
Bauke werd aangenomen als 
klantenservicemedewerker. Zijn 
taak: klanten met vragen of 
klachten te woord te staan en te 
ondersteunen. “Mijn sterke punt 
voor dit werk is dat ik veel 
empathie en begrip kan opbrengen 
voor de klant. Ik verplaats me 
helemaal in de situatie en wil het 
echt oplossen. Meestal lukt dat 
ook. Mijn streven is dat de klant 
maar eenmaal hoeft te bellen voor 
een oplossing. Dan moet het 
eigenlijk ook klaar zijn.”
Bauke heeft naar eigen zeggen 
ook nog veel te leren: “Ik mis nog 
inhoudelijke kennis over alle 
producten van Coolblue. Ook heb 
ik de neiging om te lang aan het 
woord te zijn. Dat mag wel wat 
korter.” Toch is hij onlangs 
opgeklommen naar de functie van 
Supportmedewerker Gaming. “Ik 
houd me nu bezig met alles wat 
met games te maken heeft: 
consoles, VR-brillen, games, 
stoelen, headsets. Ik ben de 
expert en kan gespecialiseerde 
hulp en advies bieden.”

Bevrijdend
Hoe voelt het om een baan te 
hebben? Bauke: “Heerlijk! Ik heb 
lange tijd op bijstandsniveau 
geleefd en om daar nu bovenuit te 
komen is heel bevrijdend.” 
Coolblue vindt hij een leuk bedrijf, 
vooral de open werksfeer. “We 
kunnen elkaar helpen, maar we 
wijzen elkaar ook op verbeterpun-
ten. We zeggen je en jij, iedereen 
is aanspreekbaar. Ik loop bij wijze 
van spreken zo bij de directeur 
naar binnen. Coolblue hecht 
waarde aan zijn medewerkers, 
ze helpen je actief om je verder 

te ontwikkelen. Ik heb echt het 
gevoel dat ik gewaardeerd word.” 
Bauke heeft nu een goed salaris 
waardoor hij meer leuke dingen 
kan doen. “Laatst nog, voor het 
eerst op vakantie naar Barcelona, 
fantastisch!” 

Baukes tip aan andere werkzoe-
kenden: “Laat je begeleiden door 
iemand die weet hoe het werkt! Ik 
heb geleerd dat je van toeten 
noch blazen weet als je van 
school komt. Het verschil tussen 
school en de wereld daarbuiten is 
heel groot. Je weet vaak nog 
helemaal niet wat je wilt en wat je 
kunt. Al die vragen kun je makke-
lijker oplossen als je een professi-
onele ondersteuner hebt. Dus 
wees niet bang om een jobcoach 
te zoeken!”
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Bauke studeerde kunst en economie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). 
Hij ronde zijn studie af met een scriptie over 
stress bij studenten. Toen hij zijn diploma had, 
startte hij in juni 2019 een eigen bedrijf met de 
naam Ikauros. Hij organiseerde workshops om 
studenten te leren omgaan met stress. De 
opbrengsten van het bedrijfje waren echter te 
weinig om van te kunnen leven. “Al vrij snel 
zag ik in dat ik bijstand nodig had. Toen ik die 
in november 2019 aanvroeg, verwees de 
gemeente Delft me naar Werkse! voor begelei-
ding.” 

Niet realistisch
Thomas Helderman, zijn consulent bij Werkse!, 
gaf Bauke enkele maanden de tijd om te 
solliciteren op banen die hijzelf uitkoos. Als dat 
niet lukte, dan zou Bauke ook op banen buiten 
zijn interesseveld moeten solliciteren. Bauke: 
“Het lukte helaas niet. Ik solliciteerde naar 
banen die ver boven mijn vermogen lagen. Zo 
solliciteerde ik op vacatures voor project-
manager, waar minstens vijf jaar werkervaring 
voor gevraagd werd. Ik was niet erg realistisch, 
weet ik nu.” 
Toen de coronapandemie uitbrak, verviel de 
sollicitatieplicht en kreeg Bauke de ruimte om 
volledig voor Ikauros te gaan. Toch stopte hij 
met zijn bedrijf. “Ik had in die tijd geleerd dat 
het werkende leven anders is dan school. Voor 
mezelf had ik genoeg bewezen dat ik bereid 
was om voor een werkgever te werken, in 
loondienst.”

‘Voor het echie’
Toen Bauke het idee had losgelaten dat hij een 
eigen bedrijf wilde runnen, besloot hij serieus 
naar een goede baan te zoeken. Bauke: “Toen 
ging ik pas ‘voor het echie’ op zoek naar een 
fijne baan. Ik solliciteerde voor het eerst ook op 
banen buiten de kunst- en cultuursector. En ik 
kwam zelfs regelmatig terecht in de laatste 
ronde. Ook al vond ik nog geen baan, het 
begon er goed uit te zien. In april 2021, ik zat 
toen al ruim een jaar in de bijstand, kreeg ik in 
de matchruimte (zie kader) een vacature bij 
Coolblue en daar ben ik vol voor gegaan. Deze 
baan wilde ik hebben! Ik kwam door de selectie 
en amper een week later had ik de baan te 
pakken. Die heb ik te danken aan de vrijheid 
die ik kreeg in de eerste lockdown en mijn 
deelname aan de matchruimte. Normaal is dat 
een groepsbijeenkomst, maar toen ging dat 
wegens corona vanachter de computer, met 
vier of vijf deelnemers en een jobcoach van 
Werkse!.
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“Door de matchruimte wist ik weer dat ik er niet 
alleen voor stond”, vertelt Bauke. “Dat was heel 
fijn, want corona maakte me toch wel wat 
eenzaam. In de matchruimte deelden we 
ervaringen, tips en trucs en gaven elkaar 
linkjes naar vacatures. Zo ben ik ook aan de 
vacature van Coolblue gekomen.” Werkse! was 
niet direct betrokken bij de sollicitatie bij 
Coolblue. Bauke: “Wel had mijn consulent 
Thomas me eerder met een paar intensieve 

praatsessies geholpen uit te 
pluizen wie ik ben en wat ik kan. 
Dat was heel behulpzaam bij het 
solliciteren.” 

Oplossen
Bauke werd aangenomen als 
klantenservicemedewerker. Zijn 
taak: klanten met vragen of 
klachten te woord te staan en te 
ondersteunen. “Mijn sterke punt 
voor dit werk is dat ik veel 
empathie en begrip kan opbrengen 
voor de klant. Ik verplaats me 
helemaal in de situatie en wil het 
echt oplossen. Meestal lukt dat 
ook. Mijn streven is dat de klant 
maar eenmaal hoeft te bellen voor 
een oplossing. Dan moet het 
eigenlijk ook klaar zijn.”
Bauke heeft naar eigen zeggen 
ook nog veel te leren: “Ik mis nog 
inhoudelijke kennis over alle 
producten van Coolblue. Ook heb 
ik de neiging om te lang aan het 
woord te zijn. Dat mag wel wat 
korter.” Toch is hij onlangs 
opgeklommen naar de functie van 
Supportmedewerker Gaming. “Ik 
houd me nu bezig met alles wat 
met games te maken heeft: 
consoles, VR-brillen, games, 
stoelen, headsets. Ik ben de 
expert en kan gespecialiseerde 
hulp en advies bieden.”

Bevrijdend
Hoe voelt het om een baan te 
hebben? Bauke: “Heerlijk! Ik heb 
lange tijd op bijstandsniveau 
geleefd en om daar nu bovenuit te 
komen is heel bevrijdend.” 
Coolblue vindt hij een leuk bedrijf, 
vooral de open werksfeer. “We 
kunnen elkaar helpen, maar we 
wijzen elkaar ook op verbeterpun-
ten. We zeggen je en jij, iedereen 
is aanspreekbaar. Ik loop bij wijze 
van spreken zo bij de directeur 
naar binnen. Coolblue hecht 
waarde aan zijn medewerkers, 
ze helpen je actief om je verder 

te ontwikkelen. Ik heb echt het 
gevoel dat ik gewaardeerd word.” 
Bauke heeft nu een goed salaris 
waardoor hij meer leuke dingen 
kan doen. “Laatst nog, voor het 
eerst op vakantie naar Barcelona, 
fantastisch!” 

Baukes tip aan andere werkzoe-
kenden: “Laat je begeleiden door 
iemand die weet hoe het werkt! Ik 
heb geleerd dat je van toeten 
noch blazen weet als je van 
school komt. Het verschil tussen 
school en de wereld daarbuiten is 
heel groot. Je weet vaak nog 
helemaal niet wat je wilt en wat je 
kunt. Al die vragen kun je makke-
lijker oplossen als je een professi-
onele ondersteuner hebt. Dus 
wees niet bang om een jobcoach 
te zoeken!”

De Ondernemingsraad (OR) 
adviseert de directie over 
personeelsplanning en duurzame 
inzetbaarheid. Hoe zorgt Werkse! 
ervoor dat alle medewerkers zo 
lang en zo prettig mogelijk 
blijven werken?

Het is voor Werkse! belangrijk dat het de juiste 
medewerkers in dienst heeft. De medewerkers 
moeten passen bij het soort werk dat Werkse! 
doet en de hoeveelheid werk dat er gedaan moet 
worden. Dat is nu belangrijk, maar ook in de 
toekomst. Ook Werkse! merkt dat het steeds 
moeilijker is om geschikt personeel te vinden. 
Daarom is het goed dat je als bedrijf weet wat je 
medewerkers al kunnen en misschien nog extra 
willen doen, maar ook moet je als bedrijf weten 
welke mensen je nog nodig hebt. Want Werkse! 
wil al haar taken goed doen en tevreden klanten 
houden. Over dit onderwerp adviseert de OR de 
directie. 

Ook doet de OR voorstellen wat Werkse! kan doen 
om te zorgen voor vitale, goed opgeleide mede-
werkers. Deze collega’s kunnen meebewegen met 
veranderingen. Kortom, dat zijn mensen die 
langdurig inzetbaar zijn. Daarom is het belangrijk 
om voorlichting te geven over gezond eten en 
bewegen, mensen goed op te leiden en met raad 
en daad te begeleiden. Want wie lekker in zijn vel 
zit, heeft meer plezier in zijn werk en houdt het 
langer vol. 

Om goed advies over deze zaken te kunnen geven, 
heeft de OR in 2020 en 2021 trainingen gehad. 
Hier leerde de OR wat duurzame inzetbaar inhoudt 
en hoe de OR daar aan kan bijdragen. Ook weet 
de OR nu hoe bedrijven aandacht kunnen besteden 
aan de toekomst en de gevolgen voor het personeel. 
En waar ze allemaal op moeten letten. 

De OR hoopt dat er in 2022 een mooi voorstel 
van de directie op tafel komt om strategische 
personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid 
bij Werkse! goed te regelen.
 

Zorgen voor goed en
gezond personeel
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Cor van der Wel
is trots op

zijn mensen
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hoe we het
dit jaar hebben 
gedaan!’

Met directeur Cor van 
der Wel kijken we terug

op 2021. Hij is trots op 
de mooie resultaten die 
Werkse! behaald heeft: 

“Al het werk is feilloos
doorgegaan en onze 

klanten hebben
nauwelijks iets van

coronabeperkingen
gemerkt. Dat hebben 

we heel knap gedaan.”

Knap

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Jacqueline Spaans
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“Wat er uitspringt is dat we dit jaar 
heel veel mensen aan een baan - en 
dus uit de bijstand - hebben geholpen. 
Het doel was 340, maar daar gaan we 
ruim overheen. Ook hebben we nu zo’n 
85 mensen in beschut werk in dienst, 
naast 550 mensen in de sociale 
werkvoorziening. Verder hebben we 
prima financiële resultaten en een 
afnemend ziekteverzuim onder het 
personeel. En dat alles ondanks 
corona!, vertelt Cor trots.”

Samenwerking
Cor is vooral blij met de samenwerking 
met negen collega-organisaties die alles 
op alles zetten om zo veel mogelijk 
mensen uit de bijstand aan werk te 
helpen of zich te ontwikkelen. “Deze 
organisaties zijn Perspektief, Stunt, Delft 
voor elkaar, GGZ Delfland, Firma Van 
Buiten, Delft Support, Ipse de Bruggen, 
Woonbron en DSW Zorgverzekeraar. 
Voorheen moest een bijstandsgerechtigde 
apart bij deze organisaties aankloppen. 
Nu staan we met z’n allen om hem heen, 
bedenken in één keer wat nodig is om 
hem verder te helpen en voeren dat ook 
uit.”

Opleiden
Cor vertelt verder: “We proberen ook 
groepen tegelijk aan het werk te krijgen. 
Bijvoorbeeld via de Zorghub Delft, 
waarmee we mensen opleiden voor 
ondersteunende taken in de zorg, zoals 
hulp aan huis of gastheer of -vrouw.” 
Cor legt uit dat er in 2021 al vijftien 
mensen aan de slag gingen bij zorg-
instellingen. “Verder leiden we nu tien 
mensen op voor een baan bij Webhelp, 
een groot callcenterbedrijf. En samen 
met Solar Academy leiden we tien 
mensen op tot assistent-zonnepanelen-
monteur - mét baangarantie.”

Ontwikkelbanen
In 2021 is Werkse! ook flink aan de slag 
gegaan met ontwikkelbanen. Cor legt uit: 
“Dat zijn werkplekken waar mensen als 
voorbereiding op een vaste baan werker-
varing kunnen opdoen. Bijvoorbeeld als 
postbezorger of -sorteerder, beveiliger, 
in de catering, groenvoorziening, schoon-
maak, assemblage of verpakking. 
Ongeveer de helft van de mensen in zo’n 
ontwikkelbaan vond dit jaar een baan. 
Dat zijn zo’n vijftien mensen. Een ander 
deel blijft bij Werkse! in beschut werk.”

Ontwikkelpunt
Ook nieuw is het Ontwikkelpunt. “Daarin 
bieden we onze medewerkers en kandi-
daten trainingen en opleidingen aan, in 
samenwerking met opleidingsinstituten 
en bedrijven. Dat levert onze mensen 
waardevolle certificaten op, en natuurlijk 
meer kans op een goed passende baan. 
De belangstelling voor het Ontwikkelpunt 
is groot. We worden zelfs door andere 
gemeenten benaderd of zij ook van het 
Ontwikkelpunt gebruik kunnen maken. 
Dus een echt succes,” aldus Cor.

Plannen voor 2022
Werkse! gaat in 2022 door met alle 
succesvolle werkzaamheden. “De samen-
werking in het sociaal domein gaan we 
zeker verder uitbouwen. Nog meer 
informatie delen, meer gebruikmaken 
van elkaars deskundigheid. De resultaten 
bewijzen dat zo’n hechte samenwerking 
loont. Daarnaast gaan we het Ontwikkel-
punt verder uitbouwen, om kandidaten en 
ons eigen personeel nóg beter te helpen 
zichzelf te ontwikkelen. Dat is heel 
belangrijk. Ik heb zin in het nieuwe jaar!” 

'Andere gemeenten
vragen of zij ook van het

Ontwikkelpunt gebruik
kunnen maken.'
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werk in uitvoering

‘Ik heb zo’n leuk 
leven nu!’

Larissa Gerritsen (50) is voorvrouw bij de afdeling 
Schoonmaak. In 2013 begon ze op een werkervarings-
plaats (WEP) bij Werkse!, groeide door en nu begeleidt 

ze zelf mensen met een WEP-traject of met een
lichamelijke of verstandelijke beperking. “Fijn dat 
Werkse! in mij geloofde. Ik heb zo’n leuk leven nu!” 

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Larissa werkt 24 uur per week. Ze 
verdeelt haar tijd tussen de Gantel 
en op locatie op het Grotius College. 
Op de Gantel is ze de rechterhand 
van voorvrouw Laura Sancu en op 
het Grotius College draait ze 
zelfstandig. Larissa: “Ik werk van 
12:00 tot 18:00 uur. De werkdag 
start met een werkoverleg met 
Laura. Zij geeft dan aan wat er 
speelt en wie er waar aan het werk 
is. Meestal gaat het om een clubje 
van vier of vijf medewerkers.”

Na het overleg met Laura maakt 
Larissa vanaf 12:15 uur een ronde 
langs alle schoonmakers op de 
Gantel. “Dan bekijk ik hun werk, 
geef aanwijzingen, help met dingen.” 
Persoonlijk contact met haar 
medewerkers vindt ze heel belang-
rijk: “Even een praatje maken, 
vragen hoe het gaat, heb je een 
leuk weekend gehad. Dat maakt 
de drempel laag en dat werkt voor 
iedereen prettig.”

Larissa heeft als ex-herniapatiënt 
extra aandacht voor een juiste 
lichaamshouding tijdens het werk. 
“Je ziet vaak dat mensen bij het 
stofzuigen te lang voorovergebogen 
staan, wat rugproblemen kan geven. 
Daar corrigeer ik ze dan op.” Alle 
schoonmakers volgen de Basis-
opleiding Schoonmaken: “Daar leren 
ze hoe het moet, óók qua houding.”
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Tijdens haar ronde kijkt Larissa ook 
naar zaken die niet in het vaste 
pakket zitten, om te zien of die toch 
ook een keer aangepakt moeten 
worden – bijvoorbeeld de nood-
deuren. Daarna gaat ze naar haar 
kantoor om onder andere om de 
planning voor de glasbewassing te 
maken.

Is ze daarmee klaar, dan maakt ze 
weer een ronde, geeft aanwijzingen 
en springt bij waar nodig. “Ik moet 
oppassen dat ik mensen niet te snel 
werk uit handen neem en het zelf ga 
doen. Zij moeten het leren, dus ik 
moet me inhouden.”

Om 16.00 uur gaat ze op haar 
e-bike naar het Grotius College om 
daar aan de slag te gaan. “Daar doe 
ik hetzelfde als aan de Gantel. Ook 
begeleid ik daar een jongen met een 
ontwikkelbaan. Ik moet kijken of hij 
het vak kan leren, hem wegwijs 
maken en motiveren - erg leuk. 
Hij doet nu de Basiscursus Schoon-
maken. Als hij het diploma heeft, 
kan hij aan de slag!”
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WIN
WIN
WIN!
Maria van OML Fashion maakt samen 
met medewerkers van Werkse! aan de 
Vulcanusweg tassen en schoenen. Wij 
kregen vijf tasjes om te verloten. Werkse! 
doet daar nog wat lekkers in! Wil je zo’n 
tasje winnen? Beantwoord dan de vragen 
hieronder. Alle antwoorden zijn te vinden 
in dit magazine.
 
1. Cor van der Wel heeft het in dit magazine 
   over opleiden. Hoeveel mensen gingen er 
   in 2021 aan de slag via ZorgHub?
2. Wat heeft de OR (Ondernemingsraad) 
   gedaan om goed advies over personeel-
   zaken te kunnen geven?
3. Welke training volgde René Lagendijk 
   via het Ontwikkelpunt?
 
Mail je antwoorden naar info@werkse.nl 
of lever ze in bij de receptie. Wel je voor- 
en achternaam en afdeling erbij zetten.

Verlofuren
Heb je nog veel verlofuren staan? Een deel daarvan mag je laten 
uitbetalen. Om precies te zijn: één werkweek van je bovenwettelijke 
verlof. Je betaalt er wel ongeveer 50% belasting over. En het geldt 
alléén voor dit jaar, want het heeft te maken met corona.
Maar let op: door het verkopen van verlofdagen krijg je meer inkomen. 
Het kan zijn dat je daardoor volgend jaar een deel van je huurtoeslag 
of zorgtoeslag moet terugbetalen. Of dat je WAO- of WIA-uitkering 
wordt verlaagd. 

Lunchen
met de
directeur
Elke maand luncht Cor van der Wel met collega’s. Even bijpraten, 
horen wat er leeft op de werkvloer. Maar ook gewoon om elkaar wat 
beter te leren kennen. Wil je ook een keer mee lunchen? Laat het 
weten aan je leidinggevende, hij of zij kan dat aan Marja Valstar 
doorgeven. Of stuur Marja rechtstreeks een mail: 
m.valstar@werkse.nl. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging. 

Even voorstellen

Gert van
Emmerik (33) 

Gert is in oktober begonnen als de nieuwe 
manager Assemblage & Verpakken. Hiervoor 
werkte hij bij Gevasol, een klant van Werkse!. 
Bij Gevasol heeft hij de samenwerking met 
Werkse! opgezet. En zo leerde hij Werkse! 
goed kennen. Zoals hij zelf zegt: 
“Een super gaaf bedrijf 
met geweldig leuke 
mensen. Ik ben er 
trots op om met jullie 
samen te mogen 
werken en hoop 
jullie allemaal snel 
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Geen feest
Helaas, het grote personeelsfeest dat we hadden 
gepland voor 21 december kan niet doorgaan. Dat is 
natuurlijk enorm jammer, want we waren er best aan toe! 
Maar het coronavirus zorgt ervoor dat het nu niet 
verstandig is. Om nieuwe teleurstellingen te voorkomen, 
prikken we nog geen nieuwe
datum. We wachten af wanneer 
de regels weer wat meer kunnen 
worden losgelaten. En dan 
maken we er alsnog een 
feestje van!

Jubileum en 
pensioenviering
 
John Siliakus en Martin Roodenburg van de afdeling 
Groen & Omgeving werden in november in het 
zonnetje gezet.
 
John is al 40 jaar werkzaam. Hij begon in 1981 bij De 
Haeghe groep en daarna startte hij in 2000 bij Werkse! 
John heeft veel passie voor het werken in het groen 
en blijft dus de komende tijd gewoon bij Werkse!. 

Martin gaat genieten van zijn welverdiend pensioen 
na maar liefst 46 jaar trouwe dienst bij Werkse! Martin 
is een man van weinig woorden, maar vol humor. 
Hij is al lang vrijwilliger op de kinderboerderij en dat 
blijft hij doen.
Er waren bloemen, gebak, een uitgebreide lunch, de 
speech, een cadeaukaart van de PLUS (bij elkaar 
gelegd door de collega’s) en het vergulde gouden 
speldje maakte de middag helemaal compleet.

Achter de schermen
Op veel locaties worden deze maanden foto’s gemaakt 
voor de website, de nieuwsbrieven, het magazine en 
de sociale media van Werkse!. Zo werden er in 
november foto’s gemaakt in de Prinsenhofgarage. 
Deze lange garage zit op de plaats waar vroeger het 
treinviaduct was. Meewerkend voorman Raymond 
heeft voor de komst van de fotograaf al één niveau 
van de garage afgezet, zodat er veilig gefotografeerd 
kon worden. Robel klimt speciaal voor de fotograaf op 
de blauwe schrobzuigmachine en rijdt eindeloos 
rondjes voor het beste plaatje. Binnenkort kunnen jullie 
die en andere foto’s tegenkomen. Een groot dankjewel 
aan alle organisatoren en fotomodellen van Werkse! 
voor hun medewerking.

John
Siliakus

Martin
Roodenburg
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Ontwikkelpunt, ook
voor jou!
Wil je ook weten wat je allemaal 
kunt doen bij het Ontwikkelpunt? 
Er is bijvoorbeeld een training die 
gericht is op het verbeteren van 
je communicatie met collega’s of 
je leidinggevende. En er zijn 
complete opleidingen te volgen, 
voor als je iets heel anders wilt 
gaan doen. Binnen óf misschien 
wel buiten Werkse!
Kijk eens op het Ontwikkelpunt 
op de Gantel (vraag maar bij de 
receptie), daar vind je flyers van 
alle trainingen en cursussen. Of 
kijk op werkse.nl/ontwikkelpunt. 
Daar staat ook al het aanbod. Zie 
je iets wat je leuk lijkt? Bespreek 
het dan met je leidinggevende.

Het Ontwikkelpunt
Zo kom je een 

stap verder
Nieuwe dingen leren is altijd leuk. Zeker als je het samen met 

anderen doet – zo leer je ook nog eens nieuwe mensen kennen! 
René Lagendijk van Post volgde de training digitale vaardig-

heden. “We hebben lol gehad met elkaar én je leert wat.” 

René, waarom heb je aan de training 
digitale vaardigheden meegedaan? 

“Ik deed eigenlijk altijd alles op mijn telefoon, maar 
sommige dingen zijn dan niet handig. Zo wilde ik 
bijvoorbeeld een word-bestand kunnen maken en dat 
naar de printer sturen. Dat gaat dus niet met de 
telefoon. Tijdens de training heb ik heel veel geleerd 
en daarna zelfs een Chromebook gekocht. Dat is dan 
wel geen Windows, waar we mee hebben geoefend. 
Maar het lukt me prima. En zo niet, dan vraag ik Bob 
om hulp.”

Wie is Bob?

“Bob is de trainer. Hij is echt een toffe kerel. Hij 
maakte de cursus heel leuk. Ook nu de training is 
afgelopen mogen we hem nog steeds vragen stellen 
als we er niet uit komen, per mail of WhatsApp.”

Wat heb je allemaal geleerd?

“Ik heb Windows leren kennen, geleerd hoe je een 
DigiD aanmaakt, hoe je het internet op kunt en hoe je 
e-mailt. Ik kijk nu zelfs tv via mijn laptop.”  

Hoe vaak was de training?

“Acht keer, van half tien tot 12 uur op de Gantel. 
Daarna even een broodje eten en dan aan het werk. 
Voor mij paste het prima.”

Volg een training
Haal een diploma

Leer iets nieuws
bij Werkse!
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En dit vindt Cor:

“Blij om te horen dat Arjan het zo 
goed naar zijn zin heeft bij Werkse!. 
Houden zo. Zijn suggestie voor een 
extra onder-voorman/vrouw zal ik 
zeker bespreken met zijn afdeling. Ik 
ben benieuwd hoe ze er daar 
tegenaan kijken. Een dagje uit is 
prima, in het MT hebben we besloten 
dat de afdelingen zelf mogen 
bepalen wat ze op zo’n dag willen 
doen. 
Verder ben ik het helemaal met Arjan 
eens dat het hoog tijd is voor een 
mooi feest. Net zo’n soort feest als 
we in 2018 hadden, toen we 90 jaar 
bestonden en we niemand minder 
dan Frans Bauer als artiest hadden – 
ik denk dat Arjan dit even vergeten 
was. Voor dit jaar stond er ook een 
mooi feest in de planning, maar dat 
hebben we helaas door corona even 
moeten uitstellen. Maar volgend jaar 
moet het zeker lukken, zodat ik 
samen met Arjan de dansvloer op 
kan!"

‘Vaker een dagje uit 
met de afdeling’

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Arjan Bood is al 26 jaar werkzaam bij Werkse! als medewerker 
van de afdeling Verpakken. Arjan is best tevreden over Werkse! 
en hij vindt de directeur een aardige vent. Toch zou hij een paar 

dingen anders doen. Dus nam hij even plaats op de stoel van 
directeur Cor van der Wel. 

Geboren en getogen Delftenaar Arjan Bood (47) vindt 
het werk bij Verpakken leuk. “We zijn met 34 personen 
en pakken van alles en nog wat in. We moeten de 
verschillende soorten materialen nakijken, stickeren en 
zorgvuldig inpakken. Maar het is ook gewoon heel 
gezellig met de collega’s met wie je tijdens het inpakken 
lekker kunt kletsen. Prima!”
Als directeur zou Arjan voor Verpakken de nieuwe functie 
van onder-voorman invoeren. “Nu is Delilah Alsemgeest 
onze voorvrouw en dat doet ze hartstikke goed”, vertelt 
Arjan, “maar onder haar zou nog een onder-voorman 
moeten komen. Die kan toezicht houden op een netjes 
opgeruimde werkvloer, mensen uitleggen hoe ze het werk 
moeten doen, zorgen dat ze op tijd op het werk komen. 
Want soms komen er wel mensen te laat en dat is jammer.” 
Arjan zou zelf best die onder-voorman willen zijn. Verder 
zou hij vaker een dagje uit organiseren: “Het laatste uitje 
met de afdeling is al zo lang geleden… In de loop der jaren 
gingen we naar verschillende dierentuinen, zoals Blijdorp 
en Artis. Ik zou nu wel naar Burger’s Zoo willen. Leuk!” 
Voor Werkse! als geheel zou een mooi dansfeest ook een 
goed idee zijn, volgens Arjan. “Met een barbecue, lekker 
samen eten en praten. En een optreden van een ster als 
Frans Bauer of René Froger. Zo’n feest zou ik organiseren 
als directeur, want dat is nog nooit gebeurd.”

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



Fijne feestdagen!
Op naar 2022,
een nieuw jaar

vol met
mogelijkheden,

kansen en
positiviteit!


