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en verder

COR VAN DER WEL

Wat gaan we doen in 2022?

We zijn alweer een paar weken onderweg in 2022. In het vorige 
magazine keek ik terug op 2021. Nu wil ik graag vooruitkijken naar 
2022. We staan er als organisatie goed voor, dat is de afgelopen 

periode erg duidelijk geworden. Ook de resultaten in 2021 laten dat 
helder zien. Voor dit jaar is een belangrijke vraag: wat kunnen we 

nog meer gaan doen?

Eén van de dingen die voor dit jaar hoog op onze to-do lijst staat is dat we 
als goede werkgever meer aandacht willen besteden aan de opleiding en 

ontwikkeling van alle collega’s. Dit heeft de afgelopen jaren minder 
aandacht gekregen. De nieuwe business unit Innovatie en Ontwikkeling 

gaat hier zeker bij helpen. Ons opleidingsaanbod wordt verder uitgebreid. 
Dat is niet alleen voor onszelf een mooie ontwikkeling, maar ook voor de 

kandidaten uit de bijstand-doelgroep.

Verder gaan we in 2022 door met de samenwerking met het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Dit kunnen we nog succesvoller 

maken. Dit helpt ons op veel vlakken: bij het zoeken van banen voor 
kandidaten en bij het ontwikkelen van kandidaten. Bovendien hebben zij 

mooi werk voor onze werkbedrijven.

Als laatste ben ik heel blij met de start van ons Werkse!-fit-programma. Dit 
betekent lekker bewegen op de manier die bij je past (fietsen, zwemmen 
en lopen) en tegelijkertijd verdien je Fitcoins. Met deze ‘munten’ kan je 

van alles bestellen op de marktplaats in de Werkse! fit app. Al meer dan 
200 Werkse!-collega’s hebben de app al in gebruik. Fijn dat zo veel 

mensen mee willen doen, maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat dit 
geen wedstrijd is. En meedoen is absoluut niet verplicht. Zelf zie ik het als 

het nuttige en aangename dat samenkomt in deze app. 

Op naar weer een mooi, fit en betekenisvol Werkse!-jaar.
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Van hot naar her
“Op het moment werk ik in de schoonmaak en in de wasruimte van Werkse! Ik start om 
een uur of elf en begin mijn werkzaamheden bij de receptie. Ook haal ik meteen doekje 
door spreekkamers en in de keuken. Daarna ga ik lunchen. Vervolgens ga ik naar de 
wasruimte. Daar draai ik wat wasjes en vouw de was op. Tussendoor krijg ik een seintje 
dat er een vergaderruimte schoongemaakt moet worden. Zo hobbel ik lekker door het 
gebouw van hot naar her.”

Gebroken enkel
“Ja, ik zeg hobbel want ik ben slecht ter been. Ik werkte hier eerst binnen de catering 
maar maakte een misstap en brak mijn enkel op drie plaatsen. Het heeft wel een 
jaar geduurd voordat het allemaal weer goed was. Maar het lange staan dat bij het 
cateringwerk hoort, kan ik niet meer, vandaar dat ik nu dit werk doe.”

Meer uren
“Ik zou graag meer uren maken, dat is het enige wat ik zou willen veranderen aan mijn 
werk. Ik werk nu als zes jaar bij Werkse! en ik hoop dat ik hier nog lang met plezier 
mag blijven werken.”

Gezelligheid
“Ik heb het enorm naar mijn zin bij Werkse! Ik ga er nooit met tegenzin naar toe. Ik ben 
graag aan het werk en onder de mensen. En het valt me op: als jij leuk met mensen 
kletst, dan krijg je die gezelligheid vanzelf terug.” 

Hard werken
“Het schoonmaakwerk past goed bij me. Thuis heb ik ook altijd alles schoon. Ik ben 
opgegroeid met de wetenschap dat je niet slechter wordt van hard werken. Mijn vader 
had een slagerij en als jonge meid werkte ik al veel mee. Ik ben erg blij met die houding.”

Vrijheid
“Ik ben dan ook graag in beweging. Het gaat gelukkig een stuk beter met mijn enkel. 
Binnenkort krijg ik een scootmobiel waardoor alles nog beter zal gaan. Dan krijg ik mijn 
vrijheid terug. Nu kom ik niet verder dan de buurtsuper. Ik kijk er naar uit dat ik weer 
eropuit kan trekken.” 

Rustmomentjes
“Om tot rust te komen maak ik graag legpuzzels. Niet van die drukke van Jan van 
Haasteren maar rustigere platen. Meestal maak ik puzzels van duizend stukjes. Een 
keer maakte ik er een van drieduizend. Het was zonde om die af te breken, dus die 
hebben we op een plaat gelijmd. Die hangt bij mijn zoon in huis. Ook houd ik van 
tekenen en van het inkleuren van mandela’s. Dan vliegt de tijd voorbij.”

Erika Hoppenbrouwer

‘Als je kletst,krijg
je die gezellig-

heid terug’
Erika Hoppenbrouwer (58) ‘hobbelt’ - zoals

ze zelf zegt - van hot naar her door het pand 
van Werkse! Ze heeft altijd tijd voor een praatje 
met de collega’s want die gezelligheid op het 

werk is belangrijk.
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels
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Van ko�ie-
drab tot zeep 
of likeur 
Wist je dat je met koffiedrab leuke 
dingen kunt doen? Bijvoorbeeld 
omtoveren tot zeep, compost of 
likeur? Zonde dus als dat bij het 
restafval komt. Het bedrijf Seenons 
heeft er iets op gevonden en Werkse! 
werkt mee. Zodra de horeca weer 
open is, stappen de medewerkers 
van de afdeling van Sjaak op de 
elektrische (bak)fiets. Ze doen een 
rondje Delft en gaan langs bij cafés 
en restaurants die dit ook een goed 
idee vinden. Daar halen ze de 
koffieprut op. Dat wordt verzameld in 
emmers van 20 liter. De verwerking 
van de waardevolle koffiedrab 
gebeurt daarna - nu nog - via 
Seenons. Die hebben contact met 
bedrijven die dit gaan omzetten. 
Vaarwel afval, hallo grondstof! In de 
toekomst wil Werkse! nog meer 
soorten afval op gaan halen om zelf 
mooie dingen van te maken. 

De banen liggen vandaag de 
dag voor het oprapen, toch blijft 
het voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
lastig. Het nieuwe kabinet wil 
dat aanpakken, maar die 
plannen zijn volgens vier 
brancheverenigingen nog 
weinig concreet. 

De overheid en sociale partners 
willen in 2026 125.000 werkplek-
ken voor deze groep creëren, via 
de Banenafspraak. Maar daar kan 
meer worden gedaan, vinden vier 
brancheverenigingen. Er is 
volgens hen op dit moment zoveel 
werk, dat sociale ontwikkel-
bedrijven met een beetje hulp elk 
jaar 10.000 mensen extra aan het 
werk kunnen helpen.
"Er is haast geboden om invulling 
te geven aan al die vacatures op 

de arbeidsmarkt. Er staan nog 
steeds een miljoen mensen langs 
de lijn", zegt Mohamed el Mokad-
dem van Cedris, een vereniging 
voor een inclusieve arbeidsmarkt. 
"Ondernemers zitten met hun 
handen in het haar, omdat ze niet 
aan personeel kunnen komen. In 
het regeerakkoord staan wel 
plannen, maar die zijn weinig 
concreet. Er is geen tijd te 
verliezen, wij willen snel met de 
minister om de tafel om concrete 
plannen te maken." (bron: RTL 
Nieuws)

Meer plekken voor 
mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt
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Kerstprijzen
De Kerstworkshop 2021 is gewonnen
door Odette Schot. Ze ontving een 
cadeaubon en daar is ze erg blij mee! 
Vorig jaar was Laura di Calogero de 
winnaar. Dat is natuurlijk alweer een 
tijdje geleden, maar ze had nog niet 
van haar prijs kunnen genieten. Begin 
december ging zij samen met Ernst 
van Egmond genieten van haar prijs, 
een hightea bij Van Maanen. Er leek 
geen eind te komen aan alle lekkere 
hapjes en Laura kreeg het dan ook 
niet op. Gelukkig kreeg ze een 
doggybag en kon ze thuis genieten 
van de rest.

Even chillen
Leestafels
Op alle locaties zijn wij druk bezig een 
leeshoekje te creëren waar medewerkers 
even tot rust kunnen komen met een 
leuk magazine of de krant. Elke dag een 
verse krant en wekelijks liggen er andere 
tijdschriften. 
Ook zal er regelmatig 
iets lekkers bij 
aangeboden worden. 
Alle locaties krijgen nog 
een mooie magazine-
houder die momenteel 
worden gemaakt door 
Ron Bokkers.

Zorgeloze
bezorging door samen-
werking MyPup
Dagelijks komen er ladingen pakketten bij Werkse! binnen op naam van 
MyPup. Met twee elektrische bestelbusjes brengen onze collega’s die zes 
dagen in de week naar verschillende locaties in Rotterdam en Den Haag. 
Het is een duurzame manier van pakketbezorging.
Misschien dat je zelf ook regelmatig pakketjes laat bezorgen. Dan kan het 
gebeuren dat er een paar keer per dag wordt aangebeld door verschillen-
de bezorgers. Dat kan beter, bedacht MyPup. Nu worden alle pakketjes 
verzameld en in een keer bezorgd. 
MyPup staat voor My Pick-up Point. In plaats van verschillende bestel-
busjes die af en aan rijden voor steeds een privépakketjes, wordt er nu 
éénmaal per dag bezorgd. Recepties, postkamers of secretaresses 
hebben er geen werk meer aan. Het bezorgsysteem is bovendien 
milieuvriendelijker.
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De banen liggen vandaag de 
dag voor het oprapen, toch blijft 
het voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
lastig. Het nieuwe kabinet wil 
dat aanpakken, maar die 
plannen zijn volgens vier 
brancheverenigingen nog 
weinig concreet. 

De overheid en sociale partners 
willen in 2026 125.000 werkplek-
ken voor deze groep creëren, via 
de Banenafspraak. Maar daar kan 
meer worden gedaan, vinden vier 
brancheverenigingen. Er is 
volgens hen op dit moment zoveel 
werk, dat sociale ontwikkel-
bedrijven met een beetje hulp elk 
jaar 10.000 mensen extra aan het 
werk kunnen helpen.
"Er is haast geboden om invulling 
te geven aan al die vacatures op 

de arbeidsmarkt. Er staan nog 
steeds een miljoen mensen langs 
de lijn", zegt Mohamed el Mokad-
dem van Cedris, een vereniging 
voor een inclusieve arbeidsmarkt. 
"Ondernemers zitten met hun 
handen in het haar, omdat ze niet 
aan personeel kunnen komen. In 
het regeerakkoord staan wel 
plannen, maar die zijn weinig 
concreet. Er is geen tijd te 
verliezen, wij willen snel met de 
minister om de tafel om concrete 
plannen te maken." (bron: RTL 
Nieuws)

Je kan natuurlijk verhuizen naar Spanje 
want daar schijnt altijd de zon. Maar er 
zijn gelukkig ook manieren hoe je met de 
donkere maanden in Nederland omgaat. 

Wat is een winterdip?
Een winterdip is een verstoord ritme van 
dag en nacht in het lichaam. Deze dip 
zorgt ervoor dat je in de winter vaker 
somber en moe bent. Je hebt minder 
zin om dingen te ondernemen en komt 
‘s ochtends maar moeilijk uit je bed.

Hoe herken je een 
winterdip?

Dit zijn een paar kenmerken van een 
winterdip:
- Een slecht humeur
- Minder zin om naar buiten te gaan
- Minder zin om actief te zijn
- Je bent minder productief
- Moeite hebben met opstaan ’s ochtends
- Je somber voelen
- Meer zin in chocola of snoep
- Moeite om je te concentreren

Er bestaat ook een winterdepressie. 
De klachten zijn hetzelfde, maar dan 
veel erger.

Tips tegen
een winterdip
Ben je in de wintermaanden wat down? Is de

vrolijkheid ver te zoeken? Dan heb je misschien last
van een winterdip. Je kan zelf ook dingen doen om

de dip te voorkomen of minder erg te laten zijn.  
Tekst: Eline Lubberts | Illustratie: Waldemar van der Wal
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Zelf aan de slag
Wat doe je tegen een winterdip? Een aantal
tips voor een booster van je mood.

Tip 1. Bewegen werkt
Je voelt je fitter als je meer beweegt. Júist als je 
moe bent, moet je opstaan en gaan bewegen. 
Het geeft positieve energie. Als je elke week 2 of 
3 keer sport, dan heb je minder kans op psychi-
sche problemen. Of het nu wandelen of fietsen 
is, of lekker dansen in de keuken. 

Tip 2. Gezond eten
Gezonde voeding is erg belangrijk. Het geeft je 
lichaam net dat beetje extra energie wat je goed 
kan gebruiken als je een winterdip hebt. Eet dus 
gevarieerd en gezond. Probeer te letten dat je 

niet te veel suiker eet. Teveel suiker in je lijf zorgt 
voor een moe en lusteloos gevoel. En dat is niet 
fijn als je je toch al wat down voelt in de winter.

Tip 3. Ga naar buiten
Licht helpt! Bij een winterdepressie wordt niet 
voor niets lichttherapie ingezet. Maar ook bij een 
winterdip is licht heel belangrijk. En het is zo 
simpel: ga gewoon naar buiten. Ook al heb je 
van tevoren geen zin, het zal je écht goed doen.

Tip 4. Maak je hoofd leeg
Neem elke dag een moment voor jezelf om je 
hoofd leeg te maken. Dat kan door meditatie, 
maar kan ook door even niets te doen, je te 
focussen op de ademhaling en even al je 
(pieker)gedachten los te laten. 

Tip 5. Vitamine D
In de winter staat de zon in Nederland te laag om 
genoeg vitamine D aan te maken in je huid. 
Normaal gesproken heb je in de zomer een 
voorraad vitamine D opgeslagen, waar je de 
winter wel mee doorkomt. Maar soms is het 
handig om de voorraad aan te vullen en dat doe 
je door lekker naar buiten te gaan.

Tip 6. Blijf optimistisch
Door negatieve gedachten rondom corona 
continu in je hoofd rond te laten spoken, kom je 
in een negatieve spiraal terecht. Stop dat proces! 
Bedenk wat je juist wél kunt. Lekker (veel) Netflix 
kijken, veel wandelen, goede gesprekken met 
vrienden. 

Tip 7. Probeer je slaapritme op orde te houden
Een regelmatig slaapritme is belangrijk voor een 
goed humeur. Soms kan het lastig zijn om vroeg 
op te staan, zeker als het buiten nog donker is. 
Sta op als je wekker is gegaan. Meestal rust je 
niet uit van wakker in bed liggen.

Tip 8. Wees lief voor jezelf
En tot slot: iedereen voelt zich soms even down. 
Accepteer de momenten dat je je niet zo lekker 
voelt en wees lief voor jezelf. Doe iets waarvan je 
weet dat je er vrolijker van wordt: koop bijvoor-
beeld bloemen, eet iets lekkers, ga in bad, lees 
een boek of luister naar je favoriete muziek. Je 
mag jezelf zo nu en dan wel even verwennen! 
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Donderdag 
5 september 2019
Ik zit werkloos thuis en ik ben het zat. 
Ik weet niet meer wat ik wil en wat ik 
kan. Ik zit met mijn handen in het haar. 
Ik bel Werkse! en vraag of ze me aan 
werk kunnen helpen. Ik mag morgen 
op gesprek komen.

Vrijdag 
6 september 2019
Op gesprek bij Werkse!. Ik kan 
maandag 9 september aan de slag in 
een re-integratiebaan bij de afdeling 
Verpakken.

Woensdag 
6 mei 2020
Na acht maanden op de afdeling 
Verpakken stelt Monica Crama, mijn 
begeleider van Trajecten & Projecten, 
voor om een ontwikkelbaan aan te 
nemen bij de afdeling Groen & 
Omgeving. Ik heb geen achtergrond in 
het groen. Ik werkte ooit in een 
zeepfabriek, daarna bij een bakkerij. 
Na mijn scheiding raakte ik mijn baan 
kwijt, was een poos mantelzorger en 
ook nog pleegouder voor het zoontje 
van een vriend. Toch pak ik deze 
ontwikkelbaan met beide handen aan.

Maandag 
8 juni 2020
Ik ben net een maandje bezig, maar 
iedereen vindt dat het goed gaat. Zelfs 
zo goed dat ik gevraagd word als 
opvolger van voorman Fred van Dam, 
hij gaat binnenkort met pensioen. Ik 
heb snel het vertrouwen van de 
medewerkers gewonnen. Binnen een 
week zeiden de jongens al: “Ga maar 
Fred, want hij kan het al.” Dat geeft me 
een goed gevoel.

Maandag 
22 juni 2020
Ik moet thuisblijven met rugklachten. 
Mijn begeleiders twijfelen of het werk 
niet te zwaar is voor mij. Werkbegelei-
der Walter Legierse vindt dat ik het wel 
aankan en pleit ervoor dat ik blijf. Daar 
ben ik heel blij mee! Fred van Dam 
werkt me in zodat ik weet wat zijn baan 
precies inhoudt. Walter loopt de eerste 
weken mee om me te begeleiden en te 
adviseren. 

Dinsdag 
1 september 2020
Fred is met pensioen en ik ben nu 
zelfstandig voorman van tien man. Ik 
denk dat dat goed voor mij werkt, dat 
ik in het diepe word gegooid. Het doet 
me goed als ik merk dat mensen 
vertrouwen in me hebben. Want dat 
merk ik van mijn zowel de leiding-
gevenden als de mensen aan wie ik 
leiding moet geven. Dat is goed voor 
mijn zelfvertrouwen. Mijn leidinggeven-
den Rob Crijnen en Tomas Drent 
coachen me op afstand en dat werkt 
prima. Ik kan met al mijn vragen altijd 
bij hen terecht. 

Dinsdag 
1 december 2020
Na zeven maanden word ik vandaag 
officieel voorman! Binnen een paar 
maanden is mijn team een hechte 
groep geworden met een fijne sfeer. 
En ik heb nu een vaste job, met een 
volwaardig salaris en ben niet meer 
afhankelijk van een uitkering. Dat geeft 
een goed gevoel! Met dank aan 

Monica Crama, want zij had vanaf het 
allereerste begin vertrouwen in me en 
heeft me op het goede spoor gezet.

Maandag 
17 januari 2022
Ik doe nu allerlei cursussen zodat ik 
straks ook qua vakopleiding helemaal 
pas in mijn functie. Momenteel doe ik 
de basiscursus Wet natuurbescher-
ming en er komen er nog een paar. 
Met de nodige diploma’s kan ik straks 
overal terecht. Niet dat ik dat wil hoor, 
ik ben hier dubbeldik tevreden. Ik ben 
trots op mijn werk en op dit mooie 
bedrijf. En zonder ontwikkelbaan zou ik 
niet zover gekomen zijn. Dat staat als 
een paal boven water!

Uit het dagboek van …
Huub Luiten

Huub Luiten (51) is voorman bij Groen & Omgeving. Hij geeft met veel 
plezier leiding aan een ploeg van circa zeven mensen met als werkgebied 
het GGZ-terrein in Delft. Een geweldige job vindt hij zelf, die hij helemaal te 

danken heeft aan de ontwikkelbaan die hij van Werkse! aangeboden 
kreeg. Uit het dagboek van ‘ontwikkelbaner’ Huub Luiten.

Tekst: Jan Dobbe
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Ik zit werkloos thuis en ik ben het zat. 
Ik weet niet meer wat ik wil en wat ik 
kan. Ik zit met mijn handen in het haar. 
Ik bel Werkse! en vraag of ze me aan 
werk kunnen helpen. Ik mag morgen 
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Op gesprek bij Werkse!. Ik kan 
maandag 9 september aan de slag in 
een re-integratiebaan bij de afdeling 
Verpakken.
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Na acht maanden op de afdeling 
Verpakken stelt Monica Crama, mijn 
begeleider van Trajecten & Projecten, 
voor om een ontwikkelbaan aan te 
nemen bij de afdeling Groen & 
Omgeving. Ik heb geen achtergrond in 
het groen. Ik werkte ooit in een 
zeepfabriek, daarna bij een bakkerij. 
Na mijn scheiding raakte ik mijn baan 
kwijt, was een poos mantelzorger en 
ook nog pleegouder voor het zoontje 
van een vriend. Toch pak ik deze 
ontwikkelbaan met beide handen aan.

Maandag 
8 juni 2020
Ik ben net een maandje bezig, maar 
iedereen vindt dat het goed gaat. Zelfs 
zo goed dat ik gevraagd word als 
opvolger van voorman Fred van Dam, 
hij gaat binnenkort met pensioen. Ik 
heb snel het vertrouwen van de 
medewerkers gewonnen. Binnen een 
week zeiden de jongens al: “Ga maar 
Fred, want hij kan het al.” Dat geeft me 
een goed gevoel.

Maandag 
22 juni 2020
Ik moet thuisblijven met rugklachten. 
Mijn begeleiders twijfelen of het werk 
niet te zwaar is voor mij. Werkbegelei-
der Walter Legierse vindt dat ik het wel 
aankan en pleit ervoor dat ik blijf. Daar 
ben ik heel blij mee! Fred van Dam 
werkt me in zodat ik weet wat zijn baan 
precies inhoudt. Walter loopt de eerste 
weken mee om me te begeleiden en te 
adviseren. 

In een ontwikkelbaan bekijkt 
Werkse! waar je goed in bent 
en wanneer je het beste tot 
je recht komt. We zoeken 
een betaalde werkplek voor 
je en begeleiden jou en de 
werkgever. Zo krijgen we 
inzicht in hoe en waar je het 
beste functioneert, en 
kunnen we bij het zoeken 
naar een werkgever een 
betere match maken. In deze 
rubriek vertellen mensen die 
een ontwikkelbaan hebben 
over hun ervaringen.

Dinsdag 
1 september 2020
Fred is met pensioen en ik ben nu 
zelfstandig voorman van tien man. Ik 
denk dat dat goed voor mij werkt, dat 
ik in het diepe word gegooid. Het doet 
me goed als ik merk dat mensen 
vertrouwen in me hebben. Want dat 
merk ik van mijn zowel de leiding-
gevenden als de mensen aan wie ik 
leiding moet geven. Dat is goed voor 
mijn zelfvertrouwen. Mijn leidinggeven-
den Rob Crijnen en Tomas Drent 
coachen me op afstand en dat werkt 
prima. Ik kan met al mijn vragen altijd 
bij hen terecht. 

Dinsdag 
1 december 2020
Na zeven maanden word ik vandaag 
officieel voorman! Binnen een paar 
maanden is mijn team een hechte 
groep geworden met een fijne sfeer. 
En ik heb nu een vaste job, met een 
volwaardig salaris en ben niet meer 
afhankelijk van een uitkering. Dat geeft 
een goed gevoel! Met dank aan 

Monica Crama, want zij had vanaf het 
allereerste begin vertrouwen in me en 
heeft me op het goede spoor gezet.

Maandag 
17 januari 2022
Ik doe nu allerlei cursussen zodat ik 
straks ook qua vakopleiding helemaal 
pas in mijn functie. Momenteel doe ik 
de basiscursus Wet natuurbescher-
ming en er komen er nog een paar. 
Met de nodige diploma’s kan ik straks 
overal terecht. Niet dat ik dat wil hoor, 
ik ben hier dubbeldik tevreden. Ik ben 
trots op mijn werk en op dit mooie 
bedrijf. En zonder ontwikkelbaan zou ik 
niet zover gekomen zijn. Dat staat als 
een paal boven water!

‘De ontwikkelbaan
heeft me op het

goede spoor gezet’
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‘De hele dag 
buiten bezig, dat 

is het leukst!’
Delftenaar Patrick Zwartjens (41) werkt al ruim 18 jaar bij Werkse!

Na 17 jaar detacheringswerk is hij sinds oktober 2020 aan de slag bij 
Groen & Omgeving. Daar doet hij alle voorkomende werkzaamheden: 
grasmaaien, knippen, snoeien, scheren, bladeren bij elkaar blazen, 
prikken en opruimen. “Ik doe alles wat met groen te maken heeft.

En ik vind het heerlijk!”

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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Patrick werd eerder via Werkse! gedetacheerd bij 
Kringloop Delft op de vuilniswagen, bij Post.nl en de 
laatste jaren bij drankgroothandel De Klok. Toen het 
werk daar in 2020 ophield, vroeg hij aan zijn leiding-
gevende of hij een job in de groenvoorziening kon 
krijgen. “Hij zei: ‘Dat regel ik voor je’ en de volgende 
dag kreeg ik bericht dat ik bij Groen kon beginnen!” 
Na een halfjaar detachering kon Patrick in juni 2021 
voor vast aan de slag. “Lekker vijf dagen per week, 
dat is voor mij het beste. Dit is mijn stekkie, hier voel 
ik me super!”

“In de winter starten we 's ochtends om acht uur, dan 
is het zo'n beetje licht. Dan drinken we een kop koffie 
en kijken op het werkrooster voor die dag. Daar staat 
precies op wat we te doen hebben, met wie je 
samenwerkt en waar het is. Meestal gaan we met een 
team van vier collega's. Dat wordt iedere dag opnieuw 
samengesteld, dat kan dus per dag wisselen.” 

Patrick: “Als we weten waar we naartoe moeten en wat 
er moet gebeuren, halen we uit het depot de spullen 
die we nodig hebben: bladblazers, scheerapparatuur 
en grasmaaiers, bezems, schoffels, alles is er.”

Meestal gaan Patrick en zijn collega’s met een 
Werkse-busje naar de werkplek. “Ons werkterrein is 
Delft, maar we gaan ook wel naar Berkel en Roden-
rijs, Maasland of Bleiswijk. Onze klanten zitten zeer 
verspreid. Ik heb geen rijbewijs, maar er is altijd wel 
iemand bij die wel een rijbewijs heeft. Als het ver weg 
is, bijvoorbeeld in Bleiswijk, dan nemen we thermos-
kannen met koffie en chocolademelk mee.” 
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Patrick maakt veel loopkilometers op een dag. 
“Gemiddeld wel vijftien kilometer! Dat zijn behoorlijke 
afstanden, zeker na twee enkeloperaties... Het leukst 
van dit werk? Je bent de hele dag buiten! Ik ben echt 
een buitenmens. En je bent met collega's die er 
hetzelfde over denken. Als ik vanavond thuis ben, ga 
ik na het eten weer naar buiten om frisse lucht in te 
ademen. Iets fijners is er bijna niet. Leuk ook om 
mensen te ontmoeten en een praatje te maken. Er is 
in dit werk niets waar ik geen lol in heb. Natuurlijk heb 
je allemaal wel eens een slechte dag, maar daar kom 
je ook wel weer doorheen.”

“Heggen scheren vind ik hartstikke mooi. Gehoor-
beschermer op, zonnebrilletje op als de zon schijnt 
en gáán met die scheermachine! Misschien vind ik 
dit wel het allerleukste om te doen.”

“Maar eén ding is nóg leuker: kerstbomen rausen, 
na de Kerst. Als jonge jongen deed ik niet anders. 
De mensen droppen de kerstbomen overal en 
nergens, en wij plukken ze mee. We brengen de 
bomen naar de Avilex en ook wel naar de locatie 
Tanthof. Daar worden ze verzameld en verwerkt. 
Haha, ik wil ze zelf ook wel verbranden hoor, dat is 
een oude hobby van me!”

Eind november heeft Patrick zijn VCA-diploma 
gehaald, dat betekent dat hij precies weet hoe je 
gezond en veilig moet werken met de soms 
gevaarlijke apparaten die hij gebruikt.
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dit doet de OR

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

OR Verkiezingen
In april van dit jaar zijn er weer OR
verkiezingen. De komende jaren staan 
weer meerdere veranderingen binnen 
Werkse! op de planning. Wil jij hierover 
meedenken? Meld je dan aan als 
kandidaat voor de Ondernemingsraad. 

Documenten OR
Wil je weten welke onderwerpen de OR bespreekt? Kijk dan 
eens bij de vergaderstukken van de OR. Ze zijn te vinden op 
het Intranet onder Documenten/Ondernemingsraad. Hier staan 
ook verslagen van vergaderingen. Onderwerpen waarbij we de 
vinger aan de pols houden zijn: begroting en jaarrekening, 
operationele plannen van de verschillende Business Units 
binnen Werkse!, verschillende Arbo-zaken: bedrijfsongevallen, 
BHV meldingen, incidenten en veiligheid, verzuimcijfers en 
Arbodienst.

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

Contact met de OR
Wil jij iets aankaarten bij de OR of wil je een vergadering met de directeur 
bijwonen? Stuur een e-mail naar orsecretariaat@werkse.nl of maak gebruik 
van de OR brievenbus onder het mededelingenbord in het Atrium. 
Natuurlijk kun je ook een van de OR-leden aanspreken: 
Hans de Vries-Reilingh Thomas Helderman Yvonne van Wijk
Dick Voois Rob Crijnen  Inge Bax
Lenie Hoogervorst Wim Miezenbeek Jan Willem Kiers
Arjan Mens Leo Belder 
Connie Smits Rowan van der Krogt
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Vrienden kan je overal maken, 
dus ook op de werkvloer. 
Daar weten deze acht collega’s 
alles van. Om ‘te vieren’ dat ze 
van die goede collega’s zijn, 
gingen ze genieten van een 
heerlijke hightea.

Tekst: Eline Lubberts

Met z’n achten besloten ze in december zichzelf eens 
lekker te trakteren op een geweldig uitje: een hightea 
bij Quetzal in Delft. Svetlana, Soraya, Lisette, Ernst, 
Laura, Norma, Claudia en Fred kennen elkaar van de 
afdeling waar ze specerijen en kruiden inpakken. “Het 
was een beetje ter ere van mijn verjaardag,” vertelt 
Soraya. Maar vult Laura aan: “Ik denk dat we anders 
ook wel waren gegaan.” Daar zijn ze het allemaal mee 
eens. 
Op het werk hebben ze het altijd gezellig met elkaar. 
Maar tijdens het werk is er niet altijd genoeg tijd om te 
praten. “Toevallig hebben we het daar deze week nog 
over gehad: de een kan zich goed concentreren als er 
gepraat wordt, maar een ander kan niet lekker 
doorwerken. Dus we moeten een beetje opletten dat 
we niet de hele tijd aan het praten zijn,” vertelt Soraya. 
“Want eigenlijk raken we nooit uitgepraat,” aldus 

Svetlana. “We vragen naar elkaars plannen voor het 
weekend. Ik praat graag over honden.” Ernst en Fred 
zijn beiden gek op treinen en raken daar nooit over 
uitgepraat. Ernst: “Fred en ik gaan bijna elke vrijdag 
naar het station, naar de treinen kijken en dan eten we 
vaak samen een broodje.” Lisette vertelt dat het 
onderwerp eten vaak terugkomt: “Dan vragen we aan 
elkaar wat we gaan eten of waar we zin in hebben.” 
Over eten gesproken: hoe was het eten tijdens de 
hightea eigenlijk? Laura: “Het was ontzettend veel: we 
gingen van start met een jus d’orange.” Lisette vult 
aan: “Vervolgens was er fruit dat we in de chocolade 
konden dompelen.” Soraya somt op wat er nog meer 
op tafel kwam: “Brownies, pretzels, macarons, 
bonbons, marshmallows.” Ze konden zich tonnetje rond 
eten. Ook waren er bijzondere smaken chocolademelk. 
Ernst: “De twee uur die we daar waren, vlogen voorbij. 

Toen moesten we weg omdat het al vijf uur 
was en het restaurant dicht ging.” 
Gaan ze nu vaker wat leuks doen? Soraya: 
“Dat is zeker het plan. Norma had dit 
allemaal geregeld omdat ze er al eerder was 
geweest. Laatst stelde ze voor om eens met 
z’n allen uiteten te gaan. Of als het mooi 
weer is lekker naar een terrasje. Er zijn 
genoeg ideeën.” Allemaal beseffen ze dat ze 
boffen met elkaar. “Je hebt niet met ieder-
een een klik. Maar het is fijn als je het 
gezellig hebt met elkaar op het werk, en nu 
dus ook na het werk.” 

Norma, Claudia en Fred waren niet bij 
Werkse! toen de foto gemaakt werd.

‘We raken nooit uitgepraat’
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VRIENDSCHAP OP HET 
WERK
We denken vaak in hokjes: op het 
werk heb je collega’s, op de fitness 
heb je een sportmaatje en je broer 
is enkel familie. Maar over die 
hokjes kan je heen kijken: vrienden 
vind je overal. Dus ook op het werk. 
En waarom ook niet? Je brengt veel 
tijd met elkaar door en zo leer je 
elkaar al snel goed kennen.

VOORDELEN
De voordelen van vrienden zijn met 
je collega’s:

1. Als je bevriend bent met je 
collega’s, dan ga je met meer 
plezier naar je werk. Bovendien 
vertrouw je je collega’s beter als 
je goed met elkaar kan opschieten. 
En dat gevoel zorgt ervoor dat 
je ontspannen aan het werk kan 
gaan.

2. Bevriende collega’s zorgen er 
ook voor dat je succesvoller bent. 
Samen sta je namelijk sterker. 

3. Uit onderzoek is gebleken dat 
mensen die bevriend zijn met 
collega’s beter functioneerden. 

Toen moesten we weg omdat het al vijf uur 
was en het restaurant dicht ging.” 
Gaan ze nu vaker wat leuks doen? Soraya: 
“Dat is zeker het plan. Norma had dit 
allemaal geregeld omdat ze er al eerder was 
geweest. Laatst stelde ze voor om eens met 
z’n allen uiteten te gaan. Of als het mooi 
weer is lekker naar een terrasje. Er zijn 
genoeg ideeën.” Allemaal beseffen ze dat ze 
boffen met elkaar. “Je hebt niet met ieder-
een een klik. Maar het is fijn als je het 
gezellig hebt met elkaar op het werk, en nu 
dus ook na het werk.” 

Norma, Claudia en Fred waren niet bij 
Werkse! toen de foto gemaakt werd.

Ga je ook wel eens wat leuk doen
 met een Werkse!-collega? Samen

 sporten, vogels kijken of lekker
 Netflix’en? Hebben jullie samen

 een knutselproject? Of fietsen
 jullie samen naar het werk? En

 willen jullie daar over vertellen in
 het Werkse!-magazine?

Stuur dan een mailtje naar
werksemagazine@werkse.nl of

 vertel het tegen je leidinggevende.

‘We raken nooit uitgepraat’
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Saskia Oudshoorn heeft de Its My Life-app

‘Alles voor 
de punten’

“Zeker heb ik de app geïnstalleerd. Ik vind bewegen 
en gezond leven erg belangrijk. Ik ben altijd aan het 
lopen, daarmee sta ik hier zelfs bekend: dat ik in de 

pauze heen en weer blijf lopen.”

Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

Saskia Oudsboom (32 jaar) is al een tijdje bezig 
met afvallen en gezond leven. En daar hoort 
bewegen ook bij. “Weet je wat het is, gezond bezig 
zijn heeft een verslavend effect. Zeker als je merkt 
dat het lukt. Dus als ik zie dat ik wat gewicht kwijt 
ben, dan stimuleert het me om door te zetten. En 
nu met de app word ik dubbel gestimuleerd.” 
Saskia heeft met zichzelf afgesproken om elke dag 
10.000 stappen te lopen. “Eerlijk is eerlijk, dat haal 
ik niet elke dag. De dagen dat ik werk, lukt het 
soms niet. Terwijl ik juist altijd aanbied om een 
doosje naar een andere afdeling te brengen of iets 
af te halen. Want dat is fijn voor iedereen: ik help 
iemand en ik loop mijn stappen.” 
Volgens Saskia is het leuke aan de app dat je ziet 
hoeveel je loopt, maar ook dat je te zien krijgt wat 
je collega’s doen. “Er is zelfs een overzicht met 
punten. Zelf sta ik op dit moment op nummer 40. 
Dus ik heb collega’s die echt heel veel lopen. Zelf 
loop ik ’s avonds thuis ook nog een rondje en ik ga 
twee keer in de week naar de sportschool. Maar 
ook de boodschappen doe ik lopend. Alles voor de 
punten…”, vertelt Saskia lachend. 

En die punten zijn natuurlijk extra leuk. “Daarmee 
koop je fruit in het bedrijfsrestaurant. Of je spaart 
voor een gezonde maaltijd die je mee naar huis kan 
nemen. Ik vind het super dat Werkse! me helpt om 
gezond te leven.” 
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Ook meedoen? 
Download de app
(scan de Qr-code 

hieronder voor meer 
informatie) en ga 

lekker bewegen om 
fitcoins te sparen 

voor een leuke
beloning!

FIT HET NIEUWE JAAR IN!
Al meer dan 200 medewerkers van 
Werkse! hebben de speciale 
beweegapp van Its My Life™ | 
Fitcoin® Health Community 
gedownload. Met deze app kan je 
de dagelijkse stappen tellen en 
daarmee #fitcoins sparen. De 
fitcoins kun je inzetten voor een 
leuke beloning bij lokale partners 
of iets gezonds in het Werkse!-
restaurant. We zijn benieuwd wie 
er allemaal lekker gaan bewegen 
en fitcoins gaan sparen!
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Weet je nog, die tijd dat we nog 
nooit van Corona hadden gehoord 
en we er lekker op uit konden 
gaan? In die tijd was Werkse!-
collega Elwin Vrolijk (42) met grote 
regelmaat te vinden op festivals 
en bij concerten. Natuurlijk om te 
genieten van de muziek, maar 
vooral om er foto’s te maken. Dat 
is namelijk zijn grote hobby. 
In 2008 kocht hij een mooie, 
professionele camera en sindsdien 
gaat hij vooral op evenementen
helemaal los. “Ik heb altijd erg veel 
plezier als ik aan het fotograferen 
ben.” 
Het liefst fotografeert Elwin zijn 
vrienden en kennissen die hij op 

de festivals en bij de concerten 
tegen het lijf loopt. “Zij hebben op 
dat moment veel plezier en daar 
word ik zelf ook vrolijk van.” Waar 
Elwin nog blijer van wordt, is het 
moment dat hij de foto’s deelt met 
zijn ‘modellen’. “Mensen zijn altijd 
zo blij met het resultaat.” 
Elwin heeft vooral leren foto-
graferen door het veel te doen en 
hij kan niet wachten tot hij weer 
lekker plaatjes kan gaan schieten. 
“Door Corona is het zo lang 
geleden dat ik naar een festival 
geweest ben. Dat wordt straks 
weer heel erg genieten. Ik kan niet 
wachten tot het weer zo ver is.” 

Elwin Vrolijk vertelt over zijn hobby fotografie

‘Daar word ik zelf 
ook vrolijk van’
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Stuur ‘m naar
werksemagazine@werkse.nl

We zijn
benieuwd naar
jouw tegeltjes-

wijsheid!

 Tegeltjeswijsheid
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op de directeursstoel

directeursstoel
Op de
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op de directeursstoel

En dit vindt Cor:

“Met interesse heb ik de voorstellen 
van Soraya gelezen. Ik ben erg blij 
dat zij het naar haar zin heeft met 
haar werk en haar leidinggevenden. 
Een uitje met de afdeling kan 
natuurlijk altijd, al zal dit niet een 
hele dag zijn. Afdelingen kunnen 
zelf bepalen welke activiteiten ze 
willen én kunnen doen in een jaar. 
Bijvoorbeeld een etentje of samen 
iets sportiefs ondernemen. Over 
de stoelmassage ben ik wat 
terughoudender. Het idee op zich 
spreekt me wel aan, maar omdat 
Werkse! zo groot is en zo veel 
medewerkers heeft, voorzie ik 
praktische problemen. Zorgen dat 
iedereen een keer aan de beurt 
komt, is immers bijna niet te 
organiseren. Hoewel ik vrees dat 
het lastig wordt deze wens te 
vervullen, ga ik het toch met mijn 
collega’s bespreken.”

‘Iedere maand een 
heerlijke stoelmassage!’

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Soraya Harms werkt sinds augustus 2018 met veel plezier op de afdeling 
Verstegen, bij Lenie Hoogervorst. Als ze directeur was, zou Soraya het

wel weten: iedere maand een heerlijke stoelmassage voor het personeel
en elk jaar standaard een dagje uit.

Soraya (50) krijgt op haar afdeling nooit genoeg van de 
lekkere geur van kruiden zoals steranijs, nootmuskaat of 
kaneel. Maar als er knoflookpoeder moet worden ingepakt, 
loopt ze liever een straatje om. “Haha, je krijgt die lucht 
bijna niet weggespoeld, thuis onder de douche!” Haar 
werk vindt ze prettig gevarieerd en ze is blij met haar 
leidinggevenden Lenie en Jordi: “Ik voel me hier echt 
op mijn plek.” 
Als directeur zou Soraya een maandelijkse stoelmassage 
voor het personeel invoeren: “We doen hier vaak werk 
waarbij we steeds in dezelfde houding zitten. Dat maakt 
dat je last van nek, schouders, hoofd en rug kunt krijgen. 
Een goede massage kan klachten voorkomen. Vandaar 
dat ik een stoelmassage wil invoeren. Wie wil, kan zich 
dan opgeven voor een massage van een halfuurtje. We 
richten een mooie behandelruimte in en maken een leuke 
afsprakenkaart, waarop de behandelingen worden 
afgestempeld.” Daarnaast zou Soraya het een goed idee 
vinden om iedere ochtend een minuut of tien oefeningen 
te doen om de spieren los te maken en soepel te blijven. 
“Als tweede zou ik jaarlijks een gezellig dagje uit met het 
Verstegen-team organiseren. Wat we die dag doen, 
bespreken we vooraf met de groep. De meeste stemmen 
gelden.” Soraya heeft ook al bedacht hoe het betaald kan 
worden: “We hebben nu iedere maand een maand-
afsluiting met gebak of een lekker broodje. Als we nou 
de maandafsluiting zonder lekkers doen en het geld 
daarvoor opsparen, kunnen we eenmaal per jaar er met 
z’n allen op uit!”

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



Lachen naar
het vogeltje

Weet je nog, die leuke opblaaslijst in het kerstpakket?
We hebben een paar foto’s ontvangen van collega’s die ermee
aan de slag zijn gegaan. Binnenkort reikt Cor van der Wel de 

prijs uit voor de mooiste foto!


