
Een baan 
maakt het  
verschil



Wist u dit al over Werkse!?

  Werkse! begeleidt circa Werkse! begeleidt circa 32003200 mensen met een  mensen met een 
bijstandsuitkering uit de regio Delftbijstandsuitkering uit de regio Delft

  Jaarlijks helpt Werkse! circa Jaarlijks helpt Werkse! circa 800800 bijstands bijstands
gerechtigden aan betaald werkgerechtigden aan betaald werk

  Wij bieden ruim Wij bieden ruim 600600 mensen met een arbeids mensen met een arbeids
beperking een baan in een passende beperking een baan in een passende 
werkleeromgevingwerkleeromgeving

  Ons Werkgeversservicepunt (Ons Werkgeversservicepunt (WSPWSP) ondersteunt ) ondersteunt 
en adviseert regionale bedrijven die werk willen en adviseert regionale bedrijven die werk willen 
maken van maken van inclusiviteitinclusiviteit

  Onze Onze gedetacheerdegedetacheerde medewerkers kun je  medewerkers kun je 
onder meer tegenkomen bij PostNL, TU Delft en onder meer tegenkomen bij PostNL, TU Delft en 
Stadsarchief DelftStadsarchief Delft

“Ik was gestopt met mijn opleiding “Ik was gestopt met mijn opleiding 
voor autotechnicus en zat me thuis voor autotechnicus en zat me thuis 
te vervelen. Mijn consulent bij te vervelen. Mijn consulent bij 
Werkse! had iets bijzonders voor Werkse! had iets bijzonders voor 
mij in gedachten, maar eerst nam mij in gedachten, maar eerst nam 
hij contact op met een vroegere hij contact op met een vroegere 
lerares van mij, om meer informalerares van mij, om meer informa
tie te verzamelen. Daarna mocht tie te verzamelen. Daarna mocht 
ik op gesprek bij X, het sport en ik op gesprek bij X, het sport en 
cultuurcentrum van de TU, en werd cultuurcentrum van de TU, en werd 
ik aangenomen. X verzorgt eveneik aangenomen. X verzorgt evene
menten, sportlessen en cursussen menten, sportlessen en cursussen 
voor studenten, ik regel dat alle voor studenten, ik regel dat alle 
spullen er zijn en dat het goed verspullen er zijn en dat het goed ver
loopt. Het is geweldig werk: geen loopt. Het is geweldig werk: geen 
dag is hetzelfde, elke dag leer ik bij. dag is hetzelfde, elke dag leer ik bij. 
Ik heb zelfs al promotie gemaakt.”Ik heb zelfs al promotie gemaakt.”  

“Het is een goeie vent en mijn “Het is een goeie vent en mijn 
collega John en ik wilden hem collega John en ik wilden hem 
graag een handje helpen. Maar graag een handje helpen. Maar 
zijn chronische ziekte betekende zijn chronische ziekte betekende 
wel een risico voor een klein bedrijf wel een risico voor een klein bedrijf 
als het onze. Werkse! kwam ons als het onze. Werkse! kwam ons 
tegemoet door Stefan naar ons uit tegemoet door Stefan naar ons uit 
te zenden en te laten begeleiden te zenden en te laten begeleiden 
door een jobcoach. Dat ging zo door een jobcoach. Dat ging zo 
goed dat Stefan nu rechtstreeks bij goed dat Stefan nu rechtstreeks bij 
ons in dienst is.” ons in dienst is.” 

Esho Oraha vond via Werkse! een 
baan bij de TU Delft. 

René Dijkgraaf heeft een parket
winkel in Delfgauw. Via Werkse! 
nam hij een dakloze jeugdvriend 
in dienst. 

“Iemand laten groeien door de  “Iemand laten groeien door de  
juiste trainingen of activiteiten aan juiste trainingen of activiteiten aan 
te bieden, dat motiveert mij elke te bieden, dat motiveert mij elke 
dag. Je ziet dat het zelfvertrouwen dag. Je ziet dat het zelfvertrouwen 
bij mensen toeneemt waardoor bij mensen toeneemt waardoor 
ze ineens wél een nieuwe stap ze ineens wél een nieuwe stap 
durven zetten. Daardoor gaat het durven zetten. Daardoor gaat het 
balletje rollen en dat leidt vaak tot balletje rollen en dat leidt vaak tot 
mooie dingen. Voor de mensen zelf, mooie dingen. Voor de mensen zelf, 
maar ook bijvoorbeeld voor hun maar ook bijvoorbeeld voor hun 
 kinderen.” kinderen.”

Kirsten Vreugdenhil zet zich bij 
Werkse! in voor de ontwikkeling 
van zowel werkzoekenden als 
eigen medewerkers. 



Werk is meer dan alleen geld verdienen. Een baan geeft 
structuur, voldoening en zelfvertrouwen. Het voelt goed 
als je iets kunt bijdragen! Meer mensen aan het werk 
betekent ook minder armoede, sociale ongelijkheid en 
gezondheidsproblemen. Daarom vinden wij dat ieder
een die kan werken, een passende werkplek verdient. 

Goed gesprek
Om onze kandidaten zo goed mogelijk te kunnen Om onze kandidaten zo goed mogelijk te kunnen 
 begeleiden, willen we ze eerst leren kennen. Waar krijg  begeleiden, willen we ze eerst leren kennen. Waar krijg 
jij energie van, waar liggen jouw uitdagingen? Zie je jij energie van, waar liggen jouw uitdagingen? Zie je 
leuke vacatures bij werkgevers waar we mee samenleuke vacatures bij werkgevers waar we mee samen
werken? Of wil je eerst een training bij ons volgen, of werken? Of wil je eerst een training bij ons volgen, of 
zelfs een opleiding? Werkervaring en vertrouwen opzelfs een opleiding? Werkervaring en vertrouwen op
doen bij een van onze werkleerbedrijven is vaak ook een doen bij een van onze werkleerbedrijven is vaak ook een 
goede opstap. En sommige mensen komen in aanmergoede opstap. En sommige mensen komen in aanmer
king voor een beschutte werkplek bij Werkse!. Iedereen is king voor een beschutte werkplek bij Werkse!. Iedereen is 
uniek en krijgt van ons de begeleiding die nodig is.uniek en krijgt van ons de begeleiding die nodig is.

Iedereen heeft recht op werk. 
Maar een passende baan 
vinden kan lastig zijn. Dan 
komt Werkse! in actie. Zodat 
iedereen kan meedoen.



Werkgevers nodig
Wij hebben warme banden met werkgevers die er,  
net als wij, van overtuigd zijn dat iedereen iets te  
bieden heeft. Zij hebben de banen, wij de mensen.  
Met elkaar bekijken we hoe we tot een geslaagde match 
komen. Als iemand extra begeleiding nodig heeft, of 
een  praktijkgerichte cursus, dan verzorgen we dat. 
Ook  helpen we werkgevers met het aanvragen van 
 regelingen en subsidies die het aantrekkelijk maken om 
onze kandidaten in dienst te nemen.

Het doel is een duurzame arbeidsrelatie tussen werk
nemer en werkgever. Daarom komen onze jobcoaches 
regelmatig langs op de werkvloer, om beide partijen met 
raad en daad bij te staan. Want na het tekenen  
van het arbeidscontract begint het pas!

We doen het samen
We zijn niet alleen altijd op zoek naar betrokken 
werkgevers, ook scholen zijn belangrijke partners voor 
ons. Samen zorgen we ervoor dat jongeren goed zijn 
voorbereid op de arbeidsmarkt, zodat zij meteen kunnen 
doorstromen richting werk. Daarnaast werken we 
intensief samen met sociale partners, bijvoorbeeld met 
zorgorganisaties, dagbesteding, schuldhulpverlening en 
taalinstituten. Zo kunnen we mensen die nog niet toe zijn 
aan de stap naar werk toch verder helpen. Ook creëren 
we samen met andere organisaties nieuwe banen – 
daar wonnen we zelfs de Werkinnovatieprijs van Start 
Foundation mee.

Ontwikkelen en werken
Bij Werkse! houden we van open en opbouwende 
 gesprekken, maar ook van hard werken. Onze werkleer
bedrijven zijn plekken van grote bedrijvigheid. Hier kun 
je werkervaring opdoen, trainingen volgen, ontwikkelen 
waar je goed in bent. Dat gaat vaak het beste door 
 gewoon aan de slag te gaan. In onze groenvoorziening, 
op onze assemblageafdeling of in de catering.  
Samen met onze vaste medewerkers en onze ervaren 
begeleiders. 

Er is genoeg te doen! Dat komt doordat we mooie 
 opdrachten binnenhalen van bedrijven die onze missie 
een warm hart toedragen, en vinden dat iedereen recht 
heeft op zinvol werk. Zij vragen ons bijvoorbeeld om 
hun archieven te digitaliseren, post te bezorgen, zonne
panelen in elkaar te zetten of producten in te pakken. 
Onze opdrachtgevers weten dat wij hoge kwaliteitsnor
men hebben en dat het werk altijd op tijd afkomt. Dat 
komt doordat onze medewerkers worden begeleid door 
betrokken professionals met oog voor resultaat, én voor 
ontwikkeling. Want onze mensen krijgen volop gelegen
heid om te blijven leren en groeien in hun werk. Werkse! 
is dan ook officieel een Great Place to Work. En daar zijn 
we best trots op!
 
Benieuwd wat Werkse! voor u kan betekenen? Meer 
weten over onze aanpak en onze toekomstplannen?  
Bel of mail ons dan voor een kennismakingsafspraak!
 
Werkse!
Gantel 13, Den Hoorn
0152141544
info@werkse.nl
www.werkse.nl



Fotografie: Alyssa van Heyst,  Fotografie: Alyssa van Heyst,  
Jacqueline Spaans en Marco ZwinkelsJacqueline Spaans en Marco Zwinkels

Wij werken aan:
Groen & Onderhoud Groen & Onderhoud 
Schoonmaak  Schoonmaak  
Verpakken  Verpakken  
Assemblage  Assemblage  
Post  Post  
Beveiliging  Beveiliging  
Catering  Catering  
Facilitaire diensten Facilitaire diensten 
DigitaliseringDigitalisering  


