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en verder

COR VAN DER WEL

De rol en betekenis van Werkse!

Voor je ligt alweer een nieuw Werkse!-magazine. Ook dit keer 
met veel verschillende onderwerpen. In deze tijd van de snelle 

sociale media vinden wij het belangrijk om gewoon een 
papieren tijdschrift te maken. Het is voor ons allemaal een 

mooie manier om net even wat uitgebreider aandacht te 
besteden aan de activiteiten van ons bedrijf. En minstens 

zo belangrijk om bij stil te staan: alle mensen die bij 
Werkse! werken.

Ook voor onze nieuwe collega’s is het Werkse!-magazine een 
fijne manier om al onze activiteiten en collega’s beter te leren 

kennen. Op mijn vergadertafel liggen ook altijd een aantal 
exemplaren en die worden regelmatig meegenomen door 
bezoekers. Vaak krijg ik complimenten voor de inhoud en 

uitstraling van het magazine. 

Ook heb ik nog een aantal oude exemplaren liggen en als ik 
deze doorblader, dan zie je dat de rol en betekenis van ons bedrijf 

en onze activiteiten niet veel veranderd is. Wat wel anders is, is 
de manier waarop we de dingen doen. We hebben op een goede 

manier meebewogen met alle veranderingen in de wereld om 
ons heen. Daarom staan we er als organisatie ook prima voor 

en hierdoor blijven we in staat om elke dag weer impact te 
hebben en betekenisvol te zijn.

Zo zie je maar weer wat je allemaal kunt halen uit de oude én 
de nieuwe Werkse!-magazines! 

Veel leesplezier. 

06 Kort | Nieuws en berichten
08  Praktijkverklaring |
 Kwalificatie op de werkvloer
10  Werknemersvaardigheden |
 Klaar voor een baan 
14 Belastingaangifte |
 Hulp inschakelen
15  Nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werker |
 Maak kennis met Natasja
20 Succesvol gekoppeld |
 Martin van Katwijk over zijn loopbaan
22 Op de directeursstoel |
 Garry van der Ende wil meer bedrijfsauto’s

Colofon
Jaargang 9, april 2022
Oplage: 1.500 exemplaren
Hoofdredactie: Susan Kraaijeveld
Coördinatie: Eline Lubberts 
Bijdragen van: Jan Dobbe, Alyssa van Heyst, 
Eline Lubberts, Marco Zwinkels, 
Waldemar van der Wal
Opmaak: Marco Zwinkels
Ontwerp: Bureau Karin de Lange
Druk: Rodi Media
Verspreiding: Werkse!
Kopij zenden naar: werksemagazine@werkse.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden kopij niet te plaatsen of in te korten.
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Planten
“Toen ik nog op school zat, liep ik stage bij de Botanische tuinen. Dat was erg leuk en zo begon het werken 
met planten. Daarna heb ik een tijd gewerkt in de kassen aan de Middelweg. En ook in de groendienst van 
Combiwerk (zo heette Werkse! toen nog). Dat was best lekker hoor, lekker schoffelen en papier prikken.” 

Op proef
“Toch wilde ik wel wat anders en zo kwam ik binnen te werken bij Werkse!. Eerst heb ik spulletjes ingepakt 
toen ik ‘op zaal’ werkte. Ik hoorde dat ze mensen zochten voor het magazijn en dat sprak me erg aan. Ik 
heb toen eerst een tijdje meegedraaid op proef. Zo kon ik ontdekken of het wat was voor mij en zij konden 
kijken of het werk wel bij mij paste. Gelukkig klikte het meteen.” 

Certificaat
“Ik heb voor dit werk mijn vorkheftruckcertificaat moeten halen en een reachtruckcertificaat. Dat was niet 
echt moeilijk, maar je moet veel oefenen. Zo moest ik bijvoorbeeld tussen twee pionnen door 
manoeuvreren met een brede lading.” 

Lading
“Ik werk elke dag, allemaal halve dagen. We zijn vaak met 6 à 7 man op de afdeling. We beginnen met een 
kop koffie en dan bespreken we de planning. Welke lading verwachten we vandaag. En wat wordt er 
opgehaald. Bij ons wordt veel lading opgeslagen, soms voor wat langere tijd, soms voor een paar dagen.”

Obstakelrun
“Thuis verveel ik me nooit. Ik ga zo’n 2 à 3 keer per week hardlopen. Dan ga ik het park in en ren zo’n 
13 kilometer. Ik train namelijk voor obstakel- en trailruns. Dan moet je door mul zand, tegen de duinen 
op of over omgevallen bomen heen. Deze runs doe ik samen met mijn broer. Wie van ons het snelste is? 
We rennen om de beurt voorop, dus we blijven dan bij elkaar in de buurt.”

Middenvelder
“Ook train ik elke dinsdagavond bij voetbalvereniging Oliveo. Ik voetbal hier al sinds mijn 13e. En in het 
weekend natuurlijk een wedstrijd. Ik ben een middenvelder. Leuk! Soms kan ik niet omdat er dan een 
obstakelrun is.”   

Harry Potter
“Thuis game ik graag op mijn PlayStation. Mijn favoriete spellen zijn Farming Simulator en Horizon. Ook 
speel ik Harry Potter Legacy. Ik ben trouwens erg fan van die films. Ik heb alle films op dvd, behalve de 
laatste natuurlijk, want die draait nog in de bioscoop. Ook kijk ik graag voetbal.”

Vakantie
“Met mijn ouders, broer en schoonzus ga ik graag op vakantie. Zo ben ik al in Frankrijk, België en 
Luxemburg geweest. Dan bezoeken we mooie steden, gaan naar historische plekken en oude kastelen 
en soms een museum. Voor deze zomer hebben we nog geen plannen. Hopelijk gaan we snel weer.” 

Wesley van der Laar

‘Na het werk ga
ik graag lekker

rennen’
Wesley van der Laar (41) heeft op verschillende afdelingen 

gewerkt van Werkse!. Op dit moment werkt hij in het
magazijn. Als hij niet aan het werk is, is hij vaak lekker

aan het sporten.
Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels
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Enver zorgt er dagelijks voor dat de 
binnenstad er netjes bij ligt door onder 
andere het legen van de afvalbakken 
en het ruimen van zwerfafval.
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We feliciteren
weer graag 
drie collega’s 
met een mooi 
werkjubileum 
bij Werkse! 

25 jaar in dienst:
1 februari Ronald van Pomeren
15 maart Enver Bozyigit

40 jaar in dienst:
1 januari Hans Herfst

De Delftpas betekent meer leuke 
dingen doen voor minder geld. 
Met de Delftpas krijg je korting of 
zelfs gratis toegang. Je kunt erop 
uit naar Diergaarde Blijdorp, 
Plaswijckpark, Prinsenhof, 
zwembad Kerkpolder, Madurodam 
en nog veel meer. Ga je graag 
naar de bibliotheek of wil jouw 
kind sporten bij een vereniging? 
Ook dan krijg je korting met de 
Delftpas. 

KOSTEN
Wat je betaalt voor een Delftpas is 
gebaseerd op het inkomen. Met 
een uitkering of een laag inkomen 
kun je een Delftpas van €5 kopen. 
Jouw kinderen krijgen dan een 
gratis Delftpas. Kijk op 
www.delftpas.nl voor alle 
tarieven. Op deze website koop je 
de Delftpas ook makkelijk en snel. 
Je kunt de pas ook bij de gemeen-
te of bij de vestigingen van DOK 
kopen. 

VERLENGEN
De nieuwe Delftpas is geldig tot 
en met 28 februari 2023. Heb je al 
een Delftpas? Dan kun je de pas 
verlengen. Je hoeft geen nieuwe 
pas te kopen. Verlengen doe je 
op: www.rotterdampas.nl/
verlengen. Je betaalt online €5 

voor de pas. Kun je niet online 
betalen? Maak dan een afspraak 
bij gemeente Delft.

SCHOOLKOSTENREGELING 
De schoolkostenregeling is ook 
gekoppeld aan de Delftpas. Heb je 
een Delftpas van €5? Dan zet de 
gemeente Delft binnen 5 werkda-
gen een tegoed op de Delftpas 
van jouw kind. Met dit tegoed kun 
je school- en gymspullen kopen bij 
verschillende winkels. Je kunt 
spullen kopen zoals schriften, een 
rekenmachine, een regenpak of 
goede fietsverlichting. Laat je 
Delftpas zien bij de kassa. Je krijgt 
geen contant geld of geld op je 
rekening. Het tegoed voor 
kinderen van 4 t/m 11 jaar is €50. 
Kinderen van 12 t/m 17 jaar 
ontvangen €150 tegoed. 
Meer informatie vind je op 
www.delft.nl/schoolkosten-
regeling. 

OUDERBIJDRAGE 
Met de Delftpas van €5 krijg je ook 
een tegoed voor de ouderbijdrage 
op school. Wil je dit tegoed 
gebruiken? Laat de Delftpas op 
school zien of mail het pasnum-
mer naar de school. De gemeente 
betaalt de ouderbijdrage dan 
rechtsreeks aan de school. 

Doe leuke
dingen met
de Delftpas!
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Nadenken 
over je 
pensioen
Ben jij bijna 60? Denk je wel eens aan 
je pensioen? Dan krijg je binnenkort 
de Werkse!-pensioenmap van je 
leidinggevende! In dit handige mapje 
vind je alle informatie over je pensioen,
maar ook over de jaren ervoor. Want 
dan kan je minder gaan werken. 
Omdat het veel informatie is en soms 
ook wel ingewikkeld, hebben we alles 
over dit onderwerp in een map bij 
elkaar gezet. Dan kan je thuis er nog 
eens over nadenken. Of het bespreken
met iemand anders. Of narekenen 
hoeveel geld je per maand verdient 
als je minder gaat werken. Ook vind 
je in de pensioenmap verhalen van 
Werkse!-collega’s over hun plannen. 
Want als je straks niet meer hoeft te 
werken, dan is het wel fijn als je 
ideeën hebt wat je met al je vrije tijd 
kan gaan doen. 

Op de heftruck!
Onze collega Ferry heeft onlangs zijn heftruckcertificaat gehaald en daar 
is hij erg blij mee! Ferry is sinds 2008 via Werkse! gedetacheerd. Sinds 
2017 werkt hij bij drankengroothandel De Klok Dranken als emballage-
medewerker en soms als chauffeur. Een heftruckcertificaat stond op het 
wensenlijstje van Ferry en deze heeft hij
nu gehaald! Hij kan zijn werk-
zaamheden in het magazijn waar 
hij werkt nu nog meer 
uitbreiden. Stapels kratten 
van plek a naar plek b. 
En zorgen dat er niets 
valt. Daar precies ook 
heeft hij zijn certificaat 
voor behaald.

Gefeliciteerd
en veel plezier!

Werkse! bundelt 
klussen tot banen
Door klussen van verschillende werkgevers te bundelen tot ontwikkelba-
nen, stroomden in anderhalf jaar tijd al 17 mensen uit de uitkering naar 
een reguliere baan. Sociale en maatschappelijke organisaties hebben 
hiervoor hun krachten gebundeld.
Een belangrijk onderdeel is werkgevers op verschillende manieren te 
verleiden meer mensen aan het werk te helpen. Dat gebeurt via de 
‘BHAG* Deals’. Jiske Kiers: “We vroegen werkgevers wat ze daarvoor 
nodig hadden. Het antwoord was dat ze vaak wel tijdelijke klussen 
hebben, maar geen complete vacatures op het niveau waarop wij die 
kunnen invullen. Daarom zijn we taken van verschillende organisaties 
gaan bundelen tot volledige banen. Daar nemen we mensen uit de 
bijstand voor aan. Die komen tijdelijk bij ons in dienst, met als doel 
uiteindelijk naar een reguliere baan uit te stromen.”
Afdelingsmanager Sjaak Kwakernaat organiseert een deel van die banen. 
“Ik vraag werkgevers welke taken ze kunnen vrijmaken. Zo hebben we 
een voet tussen de deur gekregen bij TU Delft voor archiefwerk. Daar heb 
ik verschillende mensen voor aangenomen. We zijn nu bezig om 80.000 
bouwtekeningen te digitaliseren en te voorzien van metadata. Deze klus 
biedt mensen de kans om arbeidsritme en vaardigheden op te doen.”
* BHAG staat voor ‘big hairy audicious goal’, ofwel een: ‘groot gedurfd 
dapper doel’
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Verklaring in de 
praktijk

Als het werk dat je elke dag doet op hetzelfde niveau is als
gevraagd wordt op een mbo-opleiding, dan kan je een

praktijkverklaring krijgen. Je werkzaamheden worden in verbinding
gebracht met de mbo-structuur. Op de afdelingen Groen en

Omgeving, Assemblage en Catering zijn er al een paar
Werkse!-collega’s verblijd met zo’n praktijkverklaring.

Tekst en illustratie: Eline Lubberts
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Stel je werkt al jaren en iedereen is blij met je. Je doet je 
werk goed. Je hebt school niet afgemaakt en dus geen 
diploma gehaald. Maar omdat je dit werk al lange tijd doet, 
ben je zeker net zo goed als iemand die het mbo heeft 
gedaan. Voor die mensen bestaat de praktijkverklaring. 

Kwaliteiten
“Zo kun je aan de buitenwereld laten zien wat je allemaal 
kan, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek”, vertelt Jorg 
Leenders. Hij is werkbegeleider bij Groen en Omgeving. 
“Vanuit de Ontwikkelbaan merkten we dat er behoefte is dat 
kandidaten kunnen aantonen welke kwaliteiten je hebt. Zie 
het als een officiële referentie vanuit Werkse!. Zo heeft de 
Werkse!-kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek een 
voorsprong op andere kandidaten.”

Vinkje
“En weet je wat het mooie is, de mensen die bezig zijn voor 
de praktijkverklaring hebben dat zelf helemaal niet in de 
gaten. Ze doen gewoon hun normale, dagelijkse werk. 
Ondertussen check ik het werk en als het goed gaat, dan 
kan ik een vinkje zetten en zijn ze een stapje dichterbij de 
praktijkverklaring”, vertelt Jorg. 

Onderwijs
Natuurlijk bepaalt Jorg niet zelf waar hij op moet letten 
tijdens het werk. Hij werkt samen met de Lentiz Onder-
wijsgroep in Delft. En de praktijkbegeleiders op de 
afdeling catering en assemblage hebben een samenwer-
king met ROC Mondriaan. Jorg: “De mbo-instellingen 
kijken met een onderwijsblik naar onze werkzaamheden 
en checken of ze aan het entreeniveau voldoen. Zo was 
er laatst een collega die het werk prima deed, maar niet 
op de manier waarop Lentiz het heeft vastgelegd. Dat heb 
ik besproken met die collega en hij heeft zijn werkwijze 
aangepast. Dus hij heeft weer extra punten en zo is 
iedereen tevreden.”

Belangrijk
Los van het feit dat het behalen van de verklaring 
belangrijk is tijdens sollicitatiegesprekken, is het ook een 
belangrijk moment voor de mensen die het behalen. “Stel 
je eens voor: je had het zelf misschien niet verwacht, 
maar dan haal je zo maar ineens een verklaring, of 
meerdere. Ik zie veel blijdschap als men dit goede nieuws 
krijgt”, aldus Jorg. “Het is erkenning voor het goede werk 
dat ze doen. Terecht dat ze trots zijn op deze mijlpaal. Ik 
ben namelijk net zo trots op ze.” 

Competentie
Een tijdje geleden hebben vier collega’s een aantal 
verklaringen ontvangen. Jorg: “Je kan zes verschillende 
verklaringen behalen; drie werknemersvaardigheden en 
drie praktijkvaardigheden. Eén praktijkverklaring bestaat 
uit vier à vijf competenties. Een voorbeeld van zo’n 
competentie is: Deze werknemer let goed op en leert snel 
een nieuwe handeling als die wordt uitgelegd. Super 
belangrijk bij een baan, maar ook logisch. Je hebt er ook 
in je privéleven wat aan.”

Feest                                                                                                                                                          
Jorg is erg enthousiast over de praktijkverklaringen. 
“Op het moment leiden we veertien man op bij Groen en 
Omgeving en iedereen heeft zeker al één verklaring te 
pakken, zie ik als ik mijn aantekeningen bekijk. Ik ben 
benieuwd hoeveel verklaringen ze straks met z’n allen 
te pakken hebben. Dat wordt een groot feest tijdens de 
uitreiking!”

Ben jij ook benieuwd hoe je praktijkleren in 
kan zetten bij jou organisatie? Neem dan contact 
op met Jurjen Dikker via 0623026719 of via 
jdikker@werkse.nl



ontwikkelbaan

10 magazine

Voor de een is op tijd komen best lastig. De ander durft de leidinggevende 
geen vraag te stellen. Op de Ontwikkelafdeling aan de Vulcanusweg 

begeleiden Joyce Noordhuizen en Glenn Houtman mensen bij het leren 
van deze en andere werknemersvaardigheden. 

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Marco Zwinkels

Aan de slag met
werknemers-

vaardigheden

Inzet en motivatie, flexibiliteit, respectvol gedrag, 
regels volgen, samenwerken, taalvaardigheid en 
sociale vaardigheid. Dat zijn dingen die je als 
werknemer nodig hebt om goed mee te draaien in 
een baan.
Joyce Noordhuizen is werkleider en helpt anderen 
om deze vaardigheden onder de knie te krijgen: “Op 
deze afdeling maken we een persoonlijk ontwikkel-
plan. Samen met de deelnemers benoemen we aan 
welke vaardigheden ze gaan werken.” 
Met een speciaal programma is te zien hoe de 
deelnemers vooruitgaan. Joyce: “Als we dat eenmaal 
weten, dan maken we werkopdrachten en bespreken 
we hoe het gaat. Wij coachen, maar de werknemer 
moet het zelf doen.”

Volop aandacht
Joyce en voorman Glenn Houtman werken met een 
kleine groep van ongeveer twintig mensen aan 
opdrachten bij Verpakken en Assemblage. In deze 
kleine groep is er volop aandacht voor iedereen. 
Joyce: “Bij ons is er geen tijd- of werkdruk. Het gaat 
er echt om dat mensen zich ontwikkelen zodat ze 
klaar zijn voor een volgende stap.”
Joyce en Glenn hebben een positieve benadering: 
“We zoeken wat mensen echt motiveert. Als je dat 
eenmaal weet, dan is dat het uitgangspunt voor alles 
wat we verder doen. De focus ligt op wat goed gaat 

en van daaruit gaan we verder. Dat werkt voor iedereen.”  
Een traject bij de Ontwikkelafdeling duurt gemiddeld een 
jaar. Sommigen zijn sneller klaar, anderen hebben weer wat 
meer tijd nodig. Glenn: “Als er maar vooruitgang zichtbaar 
is, dan maakt het niet uit hoe lang het duurt.”

Interne kandidaten
Mensen die een uitkering aanvragen, worden door de 
Werkse!-werkconsulent doorverwezen naar de Instroomaf-
deling. Daar bekijken de werkcoaches welke vaardigheden 
verder ontwikkeld kunnen worden. Ook kijken de coaches of 
er begeleiding van de Ontwikkelafdeling nodig is. Via die 
route komen de meeste kandidaten bij Joyce en Glenn 
terecht. 
Joyce: “We zouden ook graag meer aanmeldingen krijgen 
via de werkleerbedrijven. Ook werkleiders kunnen mede-
werkers aanmelden voor onze afdeling. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we meer kandidaten een stapje verder kunnen 
helpen. Op een productieafdeling is er te weinig tijd om 
mensen intensief te begeleiden. Die tijd en specialisatie 
hebben wij wel.”

Aanmelding gaat altijd via de werkleider, dat kan de 
kandidaat niet zelf doen. Glenn: “Aan de werkleiding 
vragen wij dan ook: zijn er medewerkers gebaat met 
werknemersvaardigheden? Praat eens met ze en 
introduceer ze bij ons. We kunnen heel veel voor hen 
betekenen. Het is toch heerlijk als je mensen terugkrijgt 
die lekker in hun vel zitten en beter mee kunnen draaien?”

Tevreden
Joyce en Glenn zijn erg tevreden over de resultaten tot nu 
toe. Vanuit de ontwikkelafdeling zijn er inmiddels al zo’n 
vijftien mensen doorgestroomd naar een passende plek. 
Joyce: “Een groot deel is lekker aan het werk op een 
afdeling. Soms is werk niet passend meer en dan 
begeleiden we de mensen naar een ander traject. Wij 
helpen deze medewerkers bij het accepteren daarvan. Als 
dat lukt, zien we ook dat als een succes.” 
Ook over de prettige sfeer op de afdeling zijn ze te 
spreken. Glenn: “Dat heeft te maken met de kleine groep 
en de aandacht die we mensen kunnen geven. Je ziet 
mensen groeien, dat is geweldig.”
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Eén van die mensen is Anna. Zij kwam 
augustus 2021 op de Ontwikkelafdeling, omdat 
ze last had van paniekaanvallen. “Die maakten 
dat ik bijna niets meer durfde: niet naar het 
werk, niet naar een winkel. Hier leer ik weer op 
eigen benen staan. Dat lukt, ik heb geen last 
meer van paniekaanvallen. Ik voel me hier 
beschermd, met leuke collega’s die ook aan 
zichzelf werken. Nu leer ik om op tijd op het 
werk te komen en nog een paar andere dingen. 
Dat gaat goed, ik zie de toekomst positief in. 
Uiteindelijk hoop ik in de zorg te kunnen 
werken. Dat is mijn grote droom.”

‘De ontwikkelbaan
heeft me op het

goede spoor gezet’

Inzet en motivatie, flexibiliteit, respectvol gedrag, 
regels volgen, samenwerken, taalvaardigheid en 
sociale vaardigheid. Dat zijn dingen die je als 
werknemer nodig hebt om goed mee te draaien in 
een baan.
Joyce Noordhuizen is werkleider en helpt anderen 
om deze vaardigheden onder de knie te krijgen: “Op 
deze afdeling maken we een persoonlijk ontwikkel-
plan. Samen met de deelnemers benoemen we aan 
welke vaardigheden ze gaan werken.” 
Met een speciaal programma is te zien hoe de 
deelnemers vooruitgaan. Joyce: “Als we dat eenmaal 
weten, dan maken we werkopdrachten en bespreken 
we hoe het gaat. Wij coachen, maar de werknemer 
moet het zelf doen.”

Volop aandacht
Joyce en voorman Glenn Houtman werken met een 
kleine groep van ongeveer twintig mensen aan 
opdrachten bij Verpakken en Assemblage. In deze 
kleine groep is er volop aandacht voor iedereen. 
Joyce: “Bij ons is er geen tijd- of werkdruk. Het gaat 
er echt om dat mensen zich ontwikkelen zodat ze 
klaar zijn voor een volgende stap.”
Joyce en Glenn hebben een positieve benadering: 
“We zoeken wat mensen echt motiveert. Als je dat 
eenmaal weet, dan is dat het uitgangspunt voor alles 
wat we verder doen. De focus ligt op wat goed gaat 

en van daaruit gaan we verder. Dat werkt voor iedereen.”  
Een traject bij de Ontwikkelafdeling duurt gemiddeld een 
jaar. Sommigen zijn sneller klaar, anderen hebben weer wat 
meer tijd nodig. Glenn: “Als er maar vooruitgang zichtbaar 
is, dan maakt het niet uit hoe lang het duurt.”

Interne kandidaten
Mensen die een uitkering aanvragen, worden door de 
Werkse!-werkconsulent doorverwezen naar de Instroomaf-
deling. Daar bekijken de werkcoaches welke vaardigheden 
verder ontwikkeld kunnen worden. Ook kijken de coaches of 
er begeleiding van de Ontwikkelafdeling nodig is. Via die 
route komen de meeste kandidaten bij Joyce en Glenn 
terecht. 
Joyce: “We zouden ook graag meer aanmeldingen krijgen 
via de werkleerbedrijven. Ook werkleiders kunnen mede-
werkers aanmelden voor onze afdeling. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we meer kandidaten een stapje verder kunnen 
helpen. Op een productieafdeling is er te weinig tijd om 
mensen intensief te begeleiden. Die tijd en specialisatie 
hebben wij wel.”

Aanmelding gaat altijd via de werkleider, dat kan de 
kandidaat niet zelf doen. Glenn: “Aan de werkleiding 
vragen wij dan ook: zijn er medewerkers gebaat met 
werknemersvaardigheden? Praat eens met ze en 
introduceer ze bij ons. We kunnen heel veel voor hen 
betekenen. Het is toch heerlijk als je mensen terugkrijgt 
die lekker in hun vel zitten en beter mee kunnen draaien?”

Tevreden
Joyce en Glenn zijn erg tevreden over de resultaten tot nu 
toe. Vanuit de ontwikkelafdeling zijn er inmiddels al zo’n 
vijftien mensen doorgestroomd naar een passende plek. 
Joyce: “Een groot deel is lekker aan het werk op een 
afdeling. Soms is werk niet passend meer en dan 
begeleiden we de mensen naar een ander traject. Wij 
helpen deze medewerkers bij het accepteren daarvan. Als 
dat lukt, zien we ook dat als een succes.” 
Ook over de prettige sfeer op de afdeling zijn ze te 
spreken. Glenn: “Dat heeft te maken met de kleine groep 
en de aandacht die we mensen kunnen geven. Je ziet 
mensen groeien, dat is geweldig.”
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‘Ik ga altijd
met plezier naar 

mijn werk’
Moshe Amsalem (60) werkt sinds 2015 bij Groen & Omgeving in de 
reinigingsdienst. Eerder werkte hij voor de gemeente op een vuilnis-
wagen en op een veegmachine. “In mijn wijk is altijd genoeg werk. 

Als je geen lol in je werk hebt, moet je een andere baan zoeken.”

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst
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De Israëlische Moshe ontmoette zijn Nederlandse 
vrouw Annette in Israël, waar zij in een kibboets 
werkte. Hij ging met haar mee naar Nederland waar 
hun eerste zoon Jeroen werd geboren. Later verhuis-
den ze naar Amerika. Ze woonden tien jaar in New 
York waar hij als zelfstandig limousinechauffeur 
werkte voor grote opdrachtgevers als Sony Music. “In 
New York werden onze kinderen Naor en Gil geboren. 
Daarna reisden we terug naar Nederland, daarna 
naar Israël en uiteindelijk keerde ik voorgoed terug 
naar Nederland. Inmiddels ben ik gescheiden van 
Annette en alweer twintig jaar samen met mijn huidige 
vrouw Ellen. Haha, ik kan een boek schrijven over 
mijn leven!”

Om 7.30 uur ’s ochtends begint Moshes werkdag. Na 
een kop koffie in de kantine haalt hij de elektrische 
Goupil G5 uit de schuur en rijdt naar de wijk Buiten-
hof, zijn vaste werkterrein. Hij start daar met het 
schoonmaakwerk in het winkelcentrum en vervolgens 
de speeltuin, om daarna zijn weg door de wijk te 
vervolgen. “In deze wijk is altijd wat aan de hand, je 
hoeft je hier niet te vervelen. De gemeente zou er wel 
iets meer aan mogen doen, zodat de wijk vooruitgaat 
en niet achteruit.”

Moshes werkzaamheden bestaan onder andere uit 
het legen van prullenbakken (zo’n 275 per week), 
nieuwe vuilniszakken aanbrengen, het verwijderen 

van zwerfvuil met de prikker en het opvegen van 
bladeren op plekken waar de veegmachine niet bij 
kan. “En zorgen dat het netjes blijft rondom de 
ondergrondse containers. Daar laten mensen van 
alles achter en kan het snel een enorme bende 
worden!” Met name de Gillisbuurt is een lastige 
omgeving om schoon te houden, aldus Moshe.
Moshe werkt al vijftien jaar samen met vaste collega 
Michel Evers, die nu helaas langere tijd ziek is: “Het is 
fijn om met een vaste maat te werken, we weten 
precies van elkaar wat er moet gebeuren en kunnen 
elkaar vervangen. Dat gaat uitstekend! Onze elektri-
sche wagen is eigenlijk te klein om alle rotzooi op 
kwijt te kunnen. Maar het lukt hoor. We moeten deze 
grote wijk met zijn tweeën doen, terwijl er vroeger 
achttien mensen op zaten. Het is hard werken, maar 
ik doe het graag.”

Moshe heeft een duidelijke mening over zijn werk: 
“Als je er geen lol in hebt, moet je een andere baan 
zoeken. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk.” In zijn 
vrije tijd is hij ook nog een druk baasje: “Ik hou van 
dansen, dus ga ik op de maandagavond stijldansen. 
Op dinsdag speel ik bridge met mijn bridgeclub, en op 
woensdag dans ik salsa in Leiden. Op zaterdag ben ik 
huisfotograaf bij voetbalclub Vitesse Delft. Ik heb 
inmiddels zo’n 150.000 foto’s op mijn website! Ook 
ben ik gek op klussen en tuinieren, ik verveel me 
nooit!”
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Het voorjaar is de tijd van de belastingaangifte. 
Dat is eigenlijk voor iedereen een ingewikkeld 
karweitje. Is het je dit jaar gelukt? Of kan je nog 
wel wat hulp gebruiken? We hebben wat adressen 
voor je verzameld waar je kan aankloppen voor 
hulp. Altijd handig!

•  De Stichting Belastingwinkel Rotterdam biedt gratis
   hulp bij aangifte tijdens spreekuren op de Binck-
   horstlaan in Den Haag. 
   De spreekuren worden gepland op de maandag. 
   Bellen voor het maken van een afspraak naar 
   (010) 466 15 44 (bereikbaar van ma – do, tussen 
   10:00 en 12:00 uur)

•  Voor inwoners van de gemeente Pijnacker-
   Nootdorp, is er ondersteuning vanuit SWOP tijdens 
   een belastingspreekuur (015) 369 9699. 
   Kosten: € 10,=
   Getrainde vrijwilligers met jarenlange ervaring op 
   het gebied van belastingen verzorgen de aangiftes.

•  Ook de Belastingdienst kan helpen. Maak via (0800)
   0543 een afspraak. Zorg dat je een DigiD-
   machtiging hebt op dat moment. Je kan kiezen 
   voor een afspraak voor telefonische hulp of voor 
   een afspraak bij het dichtstbijzijnde kantoor van de 
   Belastingdienst. 

Tip: Ontvang je een Wajong uitkering? 
Doe dan altijd aangifte, je hebt dan mogelijk recht op 
de jonggehandicaptenkorting. 
De jonggehandicaptenkorting is een bedrag dat je 
minder aan belasting betaalt als je recht hebt op 
Wajong, ook als je werkt en het UWV jou geen 
uitkering betaalt. 
Je kunt deze korting zelf terugvragen bij de Belasting-
dienst, door aangifte te doen.
Het kan oplopen tot een bedrag van €771,00.
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Natasja
Breugelmans

Misschien heb je haar al zien rondlopen. Of wie-weet heb je haar al
gesproken. Natasja Breugelmans werkt sinds het begin van dit jaar

bij Werkse! als bedrijfsmaatschappelijk werker.
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Natasja Breugelmans (35) woont 
in Barendrecht. Ze houdt van 
hardlopen, wandelen met man, 
dochter én hond op het strand en 
van gezellige avonden met vrienden. 

“Alle Werkse!-collega’s kunnen bij mij terecht als ze 
wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als ze stress 
hebben. Vooral als ze daar last van hebben op het 
werk. Dan gaan we samen kijken waar de zorgen 
vandaan komen en wat we daaraan kunnen doen,” 
vertelt Natasja. 

Stress hoeft niet alleen te komen van werkdruk. “Nee 
hoor, er zijn eigenlijk te veel redenen voor stress om 
op te noemen. Denk maar aan relatieproblemen, 
onzekerheid, het overlijden van een familielid, 
geldzorgen of als je iets naars hebt meegemaakt. Of 
bijvoorbeeld problemen met de hulpverlening. Dat zijn 
allemaal redenen waarom je niet lekker in je vel kan 
zitten.” 

Natasja weet dat al die zorgen op allerlei vlakken 
kunnen doorwerken. “Slecht kunnen slapen, concen-
tratieproblemen of misschien krijg je een wat korter 
lontje. Dat kan allemaal komen door stress. Het is 
natuurlijk erg vervelend als je daardoor ook niet lekker 
kan werken of een fijne collega kan zijn.”

Natasja kan dan ondersteuning bieden. “Ik hoop dat ik 
mensen kan helpen om de problemen aan te pakken. 
Dat is bijna nooit snel geregeld, maar als het stapje 
voor stapje de goede kant op gaat, kan dat al veel 
helpen. Het doel is dat mensen weer goed in hun vel 
komen te zitten.” En eigenlijk wil Natasja het probleem 
niet voor je oplossen, maar je leren hoe je het zelf kan 
doen. “Zodat je het de volgende keer zelf kan 
oplossen. We kijken samen wat het beste voor jou 
werkt.” 

Trouwens, als je zelf niet goed weet wat eraan 
mankeert, maar het gaat allemaal niet lekker, dan kan 
je ook een afspraak maken. Natasja: “Als we eenmaal 
in gesprek zijn, komen we er vaak samen wel achter 
wat er aan de hand is.” 

Dus denk je dat Natasja je 
kan helpen, maak gerust een 

afspraak met haar. Ze werkt 
op de woensdag. Je kan via 

jouw leidinggevende een 
afspraak met haar inplannen.
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Elke zondag, weer of geen weer,
staan deze collega’s ergens in 
het bos met hun mountainbikes. 
Ze trainen voor de Vrijthof-Vrijthof 
Bike Challenge. 

Tekst: Eline Lubberts | Fotografie: Marco Zwinkels

“Tuurlijk, als je de gordijnen opentrekt en je ziet dat het 
regent, kan ik wel wat opzien tegen de fietstraining. 
Maar dat is het mooie van samen oefenen: de afspraak 
staat bij iedereen op de kalender, dus die ga je niet 
zomaar afzeggen. Thuisblijven kan niet. En als een van 
ons het zwaar heeft op de fiets, dan motiveren we 
elkaar om door te gaan. Dat helpt.”
Aan het woord is Guido Bindels, manager marketing & 
sales bij Werkse!. Samen met een paar collega’s stapt 
hij dus elke week, en soms zelfs vaker, op de fiets om 
door het bos te racen. “Het begon met een collega die 
ons zo nu en dan uitnodigde om te komen fietsen. Dat 
vond ik altijd supergezellig, maar ik was nog geen 
fietser. Steker nog, ik moest een fiets lenen. Maar ja, 
dan word je steeds fanatieker, ga je zelfs af en toe 
eens vooraf trainen en toen heb ik die fietspakjes met 

het Werkse!-logo geregeld. En kijk eens wat we nu 
doen: we trainen dus elke week en doen straks mee 
aan de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge.” 
Dat is een fietstocht van 150 kilometer, van Maastricht 
naar Hilvarenbeek. Guido en zijn fietsvrienden doen dit 
om geld in te zamelen voor het KWF. Het is voor Guido 
en zijn fietsvrienden helder: “De fietstocht is leuk om te 
doen, maar het goede doel hebben we zeker altijd in 
gedachten. Helaas kennen we allemaal mensen in 
onze familie en vriendenkring die ermee te maken 
hebben.” 
Fanatiek is het hele groepje, maar toch is de een 
sneller dan de ander. “Bob is wel een echte fietsgod. 
Hij haalt ons allemaal in. Ik wil nog wel eens te veel 
kletsen. Dan zeggen de anderen: als je nog steeds kan 
praten, dan kan je ook harder fietsen. Dus daar moet ik 

wel naar luisteren.”  
En nu moet je niet denken dat ze op het 
werk aan vriendjespolitiek doen. Guido: 
“Absoluut niet. We zijn nog net zo kritisch en 
streng voor elkaar. Misschien zeggen we het 
nu wat aardiger tegen elkaar. Dus dat is wel 
goed aan vrienden zijn op het werk.” 

Op de foto van links naar rechts: 
Bob van ’t Hof, Tomas Drenth, Hans van Zijl
Cor van der Wel, Guido Bindels

‘We trainen elke week voor de fietschallenge’
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Dit team sponsoren?
Ga naar

www.vrijthofvrijthof.nl/
sponsor-team/198

en doe daar je donatie!

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 
werkse-magazine@werkse.nl of vertel het tegen je leidinggevende.
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Aan de slag
met de fit-app

Cleanup Buitenhof 
Wandelen voor fitcoins en gelijk de buurt opruimen! Dat gebeurde op zondag 13 maart. 
Verschillende collega's deden mee aan deze leuke actie. We hebben met elkaar 262 kilo zwerfafval 
opgehaald. En zo hebben we samen Delft weer een stukje schoner en mooier gemaakt.

Doe jij mee met de Werkse! fit-app? 
Zet dan je meldingen in de app aan. En mis geen berichten van de community.  
Bijvoorbeeld over leuke activiteiten en nieuwe beloningen. Maar je krijgt ook 
tips over bewegen, ontspannen, gezond eten.
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Aan de slag
met de fit-app

Bowlen met je collega’s of met vrienden
Binnenkort kun je met je gespaarde fitcoins gezellig gaan bowlen! En tijdens het bowlen valt er ook nog

een leuk prijsje te winnen. Het bowlen is op woensdagavond of donderdagavond. Meer informatie
volgt binnenkort op de marktplaats in de Werkse! fit-app.

Feitjes en weetjes!
Tot nu toe gebruiken 233 collega’s de Werkse! fit-app. Gemiddeld zetten we 5.500 stappen per dag met elkaar. En 
hebben we al meer dan 50.000 Fitcoins gespaard. Het meest gekochte item met de fitcoins is de cadeaukaart van 

bol.com, maar ook de koffie van onze barista is populair. Veel medewerkers doneren ook aan KWF! 

Dios Lenteloop
In het Pinksterweekend kun je meedoen met de Dios Lenteloop 
(op zaterdag) of Wandeltocht (op zondag). Net als vorige jaren zijn er 
speciale Werkse! outfits voor de collega’s die meedoen aan de trimloop. 
Werkse! betaalt het inschrijfgeld. Meer informatie over het aanmelden 
volgt binnenkort via de fit-app en andere communicatiekanalen.

Uitslag lente challenge
38 Fitcoinverzamelaars hebben meegedaan met de Lentechallenge. Uitdaging: één week lang elke dag 
7.000 stappen zetten. 28 deelnemers hebben de uitdaging volbracht. Onder hen zijn 10 bonnen verloot. 
Te besteden bij restaurant ‘t Postkantoor in Delft.

Yvonne van Klooster, Sjaak Kwakernaat, Sharda Chedi, Madjid Ben, Remco van der Weijde, 
Natasja Gude, Puck Zondervan, Kristel Zuidmulder, Maarten Damen, Sandra Kuntz
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succesvol gekoppeld

Martin van Katwijk is aan de slag
bij Dynamic Ear Company 

Martin van Katwijk heeft het
geweldig naar zijn zin bij

Dynamic Ear Company. Hij gunt 
het iedereen om zo’n leuke job te 
hebben. Bovendien raadt hij het 

zijn (jonge) Werkse!-collega’s aan 
om zo nu en dan te wisselen van 

baan. “Je leert steeds nieuwe 
dingen en je blijft nieuwe mensen 

ontmoeten, dat is zo fijn.” 

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

‘Regelmatig van
job wisselen,

dat gun ik iedereen’



succesvol gekoppeld

21magazine

DYNAMIC EAR COMPANY
over Martin
Productiemanager Zahak Dar 
bij Dynamic Ear Company 
is leidinggevende en is 
enthousiast over Martin: 
“Martin kwam hier eigenlijk 
voor een tijdelijke klus, maar 
toen hij klaar was, hebben we 
gevraagd of hij wilde blijven. 
Hij is super relaxed, een 
rustige en prettige collega in 
het pand. En als hij praat, zegt 
hij heel verstandige dingen 
waar je wat aan hebt. Hij heeft 
zijn eigen kijk op dingen en 
weet dat heel mooi en duidelijk 
onder woorden te brengen. 
Daar ben ik wel van onder de 
indruk.”

Martin van Katwijk (66) volgde de lagere 
technische school en startte in 1974 bij 
Enraf-Nonius, een fabriek die hoogwaar-
dige apparatuur voor ziekenhuizen, 
laboratoria en Defensie maakte. “Ik kon 
daar komen werken op voorwaarde dat 
ik nog een vervolgopleiding voor 
instrumentmaker zou doen. Dat deed ik 
en werd dus aangenomen. Ook deed 
ik veel interne opleidingen.” 

Burn-out
In de jaren 90 kwam Enraf-Nonius in 
de problemen, omdat het tijdens de 
Golfoorlog ongeoorloofd nachtzichtkij-
kers aan Irak had geleverd. Martin: 
“Dat liep met een sisser af, maar met 
mij ging het fout. Het gedoe van de 
nachtkijkers zorgde voor veel stress en 
ik kreeg zelfs een zware burn-out.” 
Na een moeilijke periode kwam Martin 
terecht bij Werkse!. “Dat was in 1997. Zij 
hadden een job voor me bij assemblage, 
waar wijnkoelers werden gemaakt. Daar 
heb ik een tijdje een leidinggevende 
positie gehad.” Een deel van de 
werkzaamheden verhuisde later naar 
bedrijvenpark Ruyven, waar Martin ook 
nog een aantal jaren in groepsdetache-
ring werkte. “Toen ging het weer even 
wat minder met me en ben ik terugge-
plaatst naar de Gantel.”

Motorenrevisie
Een jaar of vijf geleden werd Martin 
gedetacheerd door Werkse!-consulent 
Beer van der Zijde. Martin: “Ja dat was 
leuk, bij Revisie en Machinefabriek 
Verkaik. Daar heb ik vier jaar met super 
veel plezier gewerkt in het reviseren van 
motoren. Helaas werd het werk te zwaar 
en kon ik het niet volhouden. Toen 
kwam Beer met deze lichtere baan bij 
Dynamic Ear Company.” 
En dat bevalt uitstekend. “Ik zit er nu 
vier maanden, ik werk halve dagen met 
een puike seniorenregeling en ik vind 
het hartstikke leuk. Ik doe hier van alles, 
maar voornamelijk inpakken en testen 
van hoogwaardige apparaten. Ze maken 
hier geavanceerde oordopjes. Deze 
doppen zorgen ervoor dat je wel van 

alles kunt horen, maar de tonen die je 
niet wilt horen worden eruit gefilterd. 
Heel bijzonder.”

Leren
Voor deze baan moest Martin weer 
nieuwe dingen leren, maar dat vindt hij 
prima. “Op mijn leeftijd volg ik geen 
cursussen, maar ik leer veel in de 
praktijk. Ik kan het iedereen aanraden 
om gedetacheerd bij zo’n fijn bedrijf als 
Dynamic Ear Company te werken. Bij 
Werkse! zie ik vaak jonge mensen die 
jarenlang op dezelfde afdeling zitten. Zo 
zonde, er gaat een wereld voor je open 
als je nieuwe dingen leert. Regelmatig 
van job wisselen, dat gun ik iedereen. Ik 
ben er in ieder geval super blij mee, het 
past echt bij mij.” 

De begeleiding vanuit Werkse! vindt 
Martin fantastisch. “Mijn consulent Beer 
van der Zijde houdt voortdurend contact 
en komt regelmatig een kijkje nemen. 
Ook staat hij open voor alle vragen en 

problemen. Met die man heb ik alleen 
maar goede ervaringen. Maar er ligt 
ook een heleboel bij jezelf: als je je 
vriendelijk opstelt en je stelt op tijd de 
juiste vragen, krijg je veel voor elkaar.”
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op de directeursstoel

En dit vindt Cor:

“Gary noemt belangrijke zaken die inderdaad 
regelmatig besproken worden. Variatie in het 
werk proberen we steeds meer te organiseren. 
Hierbij houden we ook rekening met mensen 
die juist rust en continuïteit in het werk willen, 
dus we zoeken daar steeds de balans. De 
werksoorten bij Werkse! zijn verschillend: 
sommige zijn lichamelijk zwaar, en voor 
andere opdrachten moet juist heel precies met 
de handen gewerkt worden. We maken daarin 
qua beloning geen verschil. Wel hebben we 
het afgelopen jaar een extra attentie (bios-
coopbon, earpods enzovoort) voor alle 
SW-collega’s geregeld. Juist om onze waarde-
ring te tonen.
Wat de busjes betreft denk ik dat de oplossing 
niet gezocht moet worden in meer busjes, 
maar in het beter inzetten van de busjes die 
we al hebben. Want we hebben al veel auto’s 
en busjes. Het zou mogelijk moeten zijn meer 
auto’s en busjes gezamenlijk te gebruiken. Ik 
zal dit bespreken met Frank en Sjaak.
Als laatste vind ik de directeursambitie van 
Gary wel mooi. Persoonlijk zou ik nooit 
directeur willen zijn van de bedrijven die hij 
noemt. Ik vind namelijk dat ik al werk bij het 
leukste én mooiste bedrijf wat er is!”

‘Een extra bedrijfswagen 
hebben we nodig’

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Gary van der Ende begon in 2005 binnen Werkse! bij de
groenvoorziening, vervolgens verkaste hij in 2013 naar de afdeling
Post en Groepsdetachering. Daar werkt hij nu alweer bijna negen 

jaar met veel plezier als postbezorger. Als hij directeur was, zou 
Gary zorgen voor meer variatie in het werk, meer salaris voor

zwaar werk en meer bedrijfswagens.

Gary (40) werkt met veel plezier op de afdeling 
post. “Ik werk van dinsdag tot en met zaterdag en 
ik heb het hier prima naar mijn zin.” Toch zijn er 
dingen die hij als directeur anders zou doen: “Het 
zou goed zijn om meer variatie in het werk te 
brengen. Bij Post is het gevarieerd genoeg, maar 
bij sommige andere afdelingen doen mensen de 
hele dag hetzelfde. Dan ga je je toch vreselijk 
vervelen? Met meer variatie heb je ook meer 
plezier in je werk.” 
Sowieso kijkt Gary goed om zich heen en denkt 
om zijn collega’s: “Mensen met zwaar werk, in de 
groenvoorziening en de schoonmaak bijvoor-
beeld, zouden meer moeten verdienen. Daar zou 
ik wel mijn best voor doen.” 
Maar het eerste dat hij als directeur zou doen, is 
meer bedrijfswagens aanschaffen. Gary: “Er zijn 
te weinig bedrijfsbusjes, waardoor de afdeling 
post en het magazijn samen met één bus moeten 
doen. Dat is af en toe wel lastig. Dus ik zou er als 
directeur een bij kopen, liefst natuurlijk een 
elektrische!”
Werkse!-directeur voor één keer vindt Gary wel 
leuk, maar verder hoeft hij de baan niet. “Als ik 
ergens directeur kan worden, dan graag bij een 
groot bedrijf als KPN of Philips, dat zou geweldig 
zijn!”

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



ZOMERFEEST
VROEG

Donderdag 2 juni 2022
van 15.30 uur tot 20.00 uur.

Atrium Werkse!,
Gantel 23 in Den Hoorn

Wat is er te doen?
Diverse zomeractiviteiten

Eten en drinken

Speciale gastzangeres

Samantha Steenwijk
Let op: Geen toegang introducees


