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Feestelijke sfeer

Voor jullie ligt een feestelijke editie van het Werkse!-
magazine met foto’s van het feest begin juni. 

Want eindelijk konden we het Werkse! feest vieren 
met elkaar. Er was lekker eten, leuke activiteiten en 
natuurlijk een optreden van Samantha Steenwijk. 

Ik ben door veel collega’s aangesproken en zij 
vertelden mij dat ze zo blij waren om eindelijk weer 

andere collega’s te ontmoeten in een feestelijke sfeer.  
Het voelde daarom voor velen als een reünie. 

Persoonlijk vond ik het erg leuk om te zien dat velen
van jullie zich extra feestelijk hadden aangekleed

(dat moet ik zelf de volgende keer nog beter doen )
en dat heel veel van de collega’s met Samantha

op de foto zijn gegaan.

Heel veel dank voor al die collega’s die dit feest
mogelijk hebben gemaakt. Zowel in de voorbereiding

als ook op de avond zelf. Zo blijkt maar weer dat
we veel kwaliteiten binnen de organisatie hebben.

Dank!
 

Naast leuke foto’s van het Werkse!-feest staan er
natuurlijk ook mooie verhalen in dit magazine.

Veel kijk en leesplezier en hopelijk treffen we elkaar 
weer vaker tijdens een mooie Werkse!-activiteit.

COR VAN DER WEL
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Lenie van der Stel

‘Ik wil hier blijven 
tot mijn pensioen’

Lenie van der Stel (62) heeft het erg naar haar zin
bij Werkse!. Ze wil hier blijven tot haar pensioen.

“De sfeer is altijd goed en iedereen is vrolijk.”
Tekst: Eline Lubberts | Fotografi e: Marco Zwinkels

Niets doen
“Sinds twee jaar werk ik op de kruideninpakafdeling. Dit is de leukste baan die ik ooit 
heb gehad. Hiervoor heb ik schoonmaakwerk gedaan. Ik kwam na een vervelend
confl ict met mijn werkgever thuis te zitten met een uitkering. Maar niets doen, is niets 
voor mij. Dus ik was blij toen ik bij Werkse! aan de slag kon.”

Lelijke blaadjes
“Eerst zat ik op een andere afdeling, daar was altijd wat anders te doen. Ik heb er 
planten in potjes gedaan, ik heb metalen dingen in elkaar gezet. Ik wilde graag naar 
de kruidenafdeling en dat is toen gelukt. Ik pak vaak de laurier in. Ik doe ze in zakjes en 
weeg het. Ook let ik erop dat we niet de lelijke blaadjes verpakken.”

Gezellig muziekje
“We hebben een ontzettend fi jne afdeling. Zo zijn we laatst met de collega’s gaan 
lunchen bij het Postkantoor. Dat was super gezellig. We willen binnenkort ook een keer 
eten bij de Griek. Ik ben van plan om tot mijn pensioen hier te blijven. De sfeer is altijd 
goed en iedereen is vrolijk. We draaien een gezellig muziekje op het werk.”

Meditatie
“Elke dag sta ik vroeg op. Op mijn werkdag al om vier uur. Dan heb ik rustig de tijd 
om te mediteren en om mijn oefeningen te doen. Ook ga ik aan de slag met mijn 
energiekaarten. Dat draait niet alleen om energie, maar ook om healing. Dat hoort 
echt bij mijn levensstijl. Zo vind je in mijn huis ook een aantal Boeddhabeelden. Ik ga 
graag naar de Paranormaalbeurs. Ik hoop dat die snel weer eens is.”

Verloofde
“Ik ben de mantelzorger van mijn verloofde Jos. Drie keer in de week ga ik bij hem 
langs. We zijn nu al vijftien jaar samen. Ik denk dat we dat gaan vieren met een 
gebakje.”

Reisverslag
“Aan hobby’s heb ik geen gebrek. Zo ga ik graag aan de slag met bijenwas en een 
strijkijzer. Dat levert de mooiste wastekeningen op. Ook ben ik dol op lezen. Nu ben ik 
bezig in Australië Op Blote Voeten. Dat is een prachtig reisverslag. Ook houd ik van de 
fotoboeken van Frans Lanting. Hij heeft de mooiste foto’s in Afrika gemaakt.” 

Jambé
“Toen ik jong was, ben ik een keer in Afrika geweest. Dat was een mooie rondreis. 
Daar hoorde ik voor het eerst de jambé. Eenmaal thuis ben ik dit instrument ook gaan 
spelen en dat doe ik nog steeds met veel plezier.”

Mooie dingen
“Ik houd van kunst. Ik ben dol op het werk van Escher. Ook spaar ik kunstwerken van 
mond- en voetschilders. Deze mensen kunnen geen kwast vasthouden met hun hand 
en maken de mooiste dingen.”
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Werkse! helpt Oekraïners
Binnen Werkse! is een team gestart om Oekraïense mensen in Delft 
te helpen bij hun zoektocht naar werk. We hebben posters opge-
hangen op diverse plekken zoals opvanghuizen en fl yers verspreid 
in Delft. De taal is lastig, maar gelukkig helpt een vertaalapp goed. 
Het team is bij welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar langsgegaan 
om met werkzoekende Oekraïners te praten. Ruim twintig personen 
hebben aangegeven dat ze graag aan het werk willen. Al veertien 
Oekraïners (en dat worden er steeds meer) zijn door Werkse! bij 
een werkgever voorgesteld. Ook hebben bedrijven laten weten 
dat ze een of meerdere Oekraïners graag een baan willen bieden. 
Het gaat dan om werk in de schoonmaak, horeca en logistiek. 
Het team van Werkse! doet dit alles natuurlijk niet alleen, want we 
krijgen en vragen hulp van diverse collega’s. En we werken hierin 
samen met de gemeente, Delft voor Elkaar en zoeken samen-
werking met de andere organisaties in de regio.
Ook is er een welkomstpakketje gemaakt met kruiden van Verstegen
met hierin knofl ook, peper en zout. De afdeling Verpakken heeft dit 
grotendeels verzorgd.

Nieuw
handboek
Beter
omgaan
met agressie
Werkse!-personeel krijgt soms te maken met ongewenst gedrag 
van kandidaten, medewerkers of anderen. Dan kan je denken aan 
agressie en geweld. Je ziet dat dit op veel plekken is toegenomen 
naar mensen die werken in het sociale domein. Van brandweer-
mannen tot ambulancepersoneel hebben ermee te maken en dus 
ook collega’s van Werkse!. Dit is natuurlijk super vervelend. Behalve 
dat dit de medewerkers persoonlijk raakt, zorgt het er ook voor dat 
ze soms minder goed hun werk kunnen doen. Je moet je wel veilig 
voelen als je je werk doet. Daarom is er een handboek gemaakt 
dat helpt om om te gaan met dit ongewenste gedrag. In het hand-
boek wordt er aandacht besteed aan de maatregelen die je vooraf 
kan nemen en het gaat over het zorgen voor opvang en nazorg.

Jubilea
25 jaar in dienst
1 augustus Arthur van den Kommer 
1 augustus Marco van Baarle 
11 augustus René Kramer 
1 september Henny van Velzen 
1 september Debbie Bosch 
1 september Martin van Katwijk 
1 september Miranda van de Graaf

40 jaar in dienst
1 mei Rob Dam 
14 juni John van Rheenen 
19 juli Ronald van den Bergh 
1 september Hennie Wijnmaalen 
1 september Johan Kolenbrander

Na 38 jaar heeft Wilko
afscheid genomen van 
Werkse!. Hij gaat genieten 
van zijn welverdiende 
pensioen.

Dankwoord
Ik wil jullie hartelijk danken voor 
alle steun, mooie woorden en 
lieve berichten na het overlijden 
van mijn vrouw Connie. Het 
heeft mij geholpen in deze 
moeilijke tijd.

Theo Smits
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Opbrengst
donaties fitcoins
aan KWF
In het vorige magazine lazen jullie over het Werkse! mountain-
bike-team dat mee deed aan de KWF Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 
eind april. Bedankt aan alle collega’s die afgelopen tijd via de Werk-
se! fit-app fitcoins bij elkaar hebben gelopen en gefietst en deze 
hebben gedoneerd aan KWF - Vrijthof Vrijthof bike challenge. 
In totaal zijn er 10.000 fitcoins gedoneerd. En daarmee hebben we 
€ 250 aan KWF kunnen overmaken. Harstikke mooi dat we dit hebben 
kunnen doen en nogmaals dank voor de vele donaties!

Yoga in de 
buitenlucht
Op 16 mei deden maar liefst 25 collega’s van Werkse! mee aan 
het eerste beweegevenement van stagiair Timo. Dit was een les 
Koreaans yoga door Marco van den Bos. Timo heeft in mei nog 
drie andere beweegevenementen gedaan, allemaal voor zijn 
examenopdracht. 

Oranje
feest
Op de Instroom en Ontwikkelaf-
deling werd half mei een feestje 
gevierd: Koningsdag en de 
afscheidsreceptie voor collega 
René Derwort. Hij ging met 
pensioen. 
Er waren traditionele oud-
Hollandse spelletjes zoals jeu de 
boules, sjoelen, blik gooien, Jenga 
en de pingpongballenloop. Vooraf 
waren er groepen gemaakt: 
gezellig en een fijne manier om 
elkaar (nog) beter te leren ken-
nen. Met goed effect: sinds het 
feest is er meer een wij-gevoel op 
de afdeling. De catering zorgde 
voor lekkere oranjehapjes, denk 
aan bitterballen, kaassoufflétjes 
en quiche plus smoothies en 
oranje ranja. Ook was er pom-
poensoep en oranjegebak. Aan 
het eind van de dag werd Rene 
toegesproken door Cor. 
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Super leuk
Vroeg Zomerfeest!

Lol met
collega’s

De pizza’s
smaakten
erg goed!

We houden
van de

polonaise!

Ook de drankjes
waren niet aan

te slepen!

Samen op
de foto
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Meezingen
met

Samantha!

Veel collega’s
zijn erg goed in

bananen vangen!

Wat zong
Samantha mooi!
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ontwikkelbaan

Uit het dagboek van... 
Harun Kaya

Harun Kaya (41) werkte jarenlang als schoonmaker. In 2020 wilde 
hij iets heel anders gaan doen, maar corona en privéproblemen 
gooiden roet in het eten. Begin 2021 kwam hij ten einde raad op 

gesprek bij Werkse!. “Vanaf toen ging het snel en kon ik al snel aan 
de slag in een ontwikkelbaan bij de afdeling Groen.” Uit het 

dagboek van “ontwikkelbaner” Harun Kaya.

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Walter Legierse

Maandag 
10 mei 2021 
Ik ben helemaal klaar met mijn 
werk als schoonmaker, dat ik al 
sinds 2006 doe. Maar door de 
coronacrisis is solliciteren erg 
moeilijk. Vaak krijg ik niet eens 
antwoord op mijn brieven. Ik zit 
echt diep in de put, ook door 
privéproblemen. Vandaag ben 
ik bij jobcoach Heleen Biesta van 
Werkse! op gesprek geweest en 
heb aangegeven dat ik bij Groen 
en Omgeving wil werken. Ik hoop 
dat het lukt.

Maandag 
2 augustus 2021
Vandaag begin ik in mijn ontwik-
kelbaan bij Groen. Ik heb er heel 
veel zin in! Het is de start van mijn 
nieuwe leven en ik ga er wat van 
maken … Ik heb een contract voor 
zes maanden, daarna bekijk ik sa-
men met mijn werkcoach Walter 
Legierse of dit echt werk voor mij 
is. Ik werk in de ochtend, 
’s middags gaat mijn werk in de 
schoonmaak nog door. Daardoor 
zijn het erg lange werkdagen, 
maar dat heb ik er wel voor over!

Vrijdag 
27 augustus 2021 
Ik zit in de put, want mijn vader is 
onverwacht overleden aan coro-
na. Het is een vreselijke situatie, 
want hij was met mijn moeder in 
Turkije toen hij ziek werd en is daar 
overleden. Door corona kan ik er 
niet naartoe, terwijl mijn vader 
mijn beste vriend is, die me heeft 
ondersteund toen ik het moeilijk 
had. Ondanks mijn verdriet moet 
ik toch door.

Donderdag 
14 oktober 2021 
Het werken en de omgang met de 
collega’s gaat goed. Bovendien 
leer ik veel, bijvoorbeeld hoe ik de 
borstelmachine moet bedienen. 
Om in het Groen te werken moet 
je verschillende diploma’s en cer-
tificaten hebben. 
Gelukkig heb ik als schoonmaker 
al het VCA-diploma behaald, dus 
dat hoeft niet meer. Ik ben nu be-
zig met een cursus plantenkennis 
en volgend jaar ga ik de opleiding 
voor bosmaaien en heggensche-
ren doen. Uiteindelijk wil ik het vak 
helemaal leren, want ik wil door in 
het Groen.

‘Een ontwikkelbaan is 
ideaal als je zelf even 

niet kunt bedenken 
wat je moet doen’
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ontwikkelbaan

Dinsdag 
1 maart 2022 
De zes maanden van mijn con-
tract zijn voorbij, en ik mag nog 
een jaar door! Bij Groen heb ik wis-
selende taken, schoffelen, onkruid 
wieden, beplanten. Het was wel 
even wennen, want ik wist niets. Ik 
wist niet eens wat schoffelen was 
… Maar nu wil ik niet anders meer. 
Dat heb ik Walter gezegd en hij is 
ook tevreden. Hij volgt mijn werk, 
komt af en toe langs en kijkt hoe 
ik het doe: mijn gedrag, hoe ik 
samenwerk met collega’s en of ik 
mijn materialen en gereedschap-
pen goed onderhoud. Dat gaat 
goed, dus hoop ik dit najaar een 
praktijkverklaring te krijgen, het 
bewijs dat ik goed werk aflever. 

Woensdag 
11 mei 2022 
Ik ben heel blij, want Walter heeft 
me vandaag laten weten dat ik 
eindelijk kan stoppen met mijn 
werk als schoonmaker. Ik krijg uit-
breiding van uren en kan me dan 
helemaal op mijn werk bij Groen 
concentreren. Super! Uiteindelijk 
wil ik een hoveniersopleiding via 
een werk-leertraject gaan doen. 
Zodra ik de benodigde diploma’s 
en werkervaring heb, gaat Werkse! 
me helpen een plek bij een bedrijf 
te vinden zodat ik kan leren en 
werken tegelijkertijd. Een ontwik-
kelbaan is ideaal als je zelf even 
niet kunt bedenken wat je moet 
doen. Je krijgt begeleiding, oplei-
dingen en alle ruimte om te leren 
en ervaring op te doen. Geweldig 
toch? 

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 werk-
gever. 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.
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beveiliging

Museum Prinsenhof 
kan niet zonder

beveiligers van Werkse!
Een serieus museum vraagt om beveiliging. Sinds jaar en dag

werkt Museum Prinsenhof Delft daarvoor samen met Werkse!. Over
die samenwerking en wat er zoal omgaat in een museum,

vertelt hoofd bedrijfsvoering Rik Köhler.
Tekst: Plony van Veldhoven en Eline Lubberts | Fotografie: Jacqueline Spaans

Op de foto’s zie je beveiligers van Werkse!
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Visitekaartje
Beveiligen is een van die zaken waar een museum als 
het Prinsenhof niet zonder kan. Strak in het pak, met 
het landelijke beveiligersembleem op de revers, wa-
ken beveiligers vanuit Werkse! in het museum over de 
veiligheid van collectie en bezoekers, ook uit het zicht 
vanuit de meldkamer op de camerabeelden. En vol 
in zicht zijn ze als zaalwachten niet alleen de ‘ogen en 
oren’, maar ook het visitekaartje van het Delftse mu-
seum. Over Werkse! Beveiliging is Köhler vol lof. “We 
hebben nog nooit een ‘nee’ gekregen van Werkse! op 
een beveiligersvraag. Men heeft een enorme flexibi-
liteit. Men doet ook meer dan beveiligen alleen. ‘We 
zijn er toch,’ zegt Mathoera altijd. ‘Je kunt altijd vragen 
of het door ons gedaan kan worden.’ Zo controleren 
en vullen de beveiligers de luchtbevochtigers, geven 
hun oren en ogen goed de kost en signaleren als er 
een lampje of wat ook kapot is. Mooi dat mensen met 
enige afstand tot de arbeidsmarkt uitstekende bevei-
ligers blijken te zijn. Gediplomeerd en wel.” 

“Je denkt misschien: een museum is stoffig en saai!. 
Dan vergis je je”, zegt Rik Köhler. Als hoofd bedrijfs-
voering van het Prinsenhof kent hij alle ‘ins and outs’ 
van het museum. “Het bruist iedere dag: bezoekers 
vanuit heel de wereld, wisselende tentoonstellingen, 
publieksactiviteiten, scholierenbezoek, achter de 
schermen het werken aan nieuwe tentoonstellingen,
momenteel een grote verbouwing. Evenementen,
verhuur, de winkel, het café.” Kortom een heus 
bedrijf. “Soms ook hoog bezoek, zoals van koningin 
Maxima. Gelukkig was daar Henk Mathoera, coör-
dinator Beveiliging vanuit Werkse!. Hij had vaker 
met beveiliging van leden van het koninklijk huis te 
maken gehad en bleef hier nuchter onder. Dat gaf 
mij ook rust!” 

Bruikleen beveiligen
Köhler praat met trots en enthousiasme over het 
museum. “Met de overzichtstentoonstelling rond 
Pieter de Hooch wonnen we de Turing Toekenning 
I, de prijs voor het beste tentoonstellingsconcept 
in 2018-2020. Door de grote bijbehorende geldprijs 
konden we tientallen topstukken uit vooraanstaan-
de Europese en Amerikaanse musea naar Delft ha-
len. Dat genereerde veel bezoekers. Terwijl het pand, 
een voormalig klooster en tijdelijke woonstede van 
Willem van Oranje, minder voor grote tentoonstel-
lingen geschikt is. Dat vroeg improviseren, beteken-
de verbouwen, bezoekersstromen faciliteren, extra 
beveiliging inhuren. Want naast overstelpend meer 
bezoekers stellen ook bruiklenen extra eisen aan de 
beveiliging.” 

beveiliging

Richard Eijkelenburg werkt nu bijna zeven 
jaar in de beveiliging van Prinsenhof via 
Werkse!. “Eigenlijk wilde ik al sinds mijn 
18e dit werk doen, maar het kwam pas 
later op mijn pad. Ik vertelde iemand dat 
ik dit echt graag wilde na mijn werk als 
schoonmaker en toen ging het opeens 
snel.” Richard is de laatste jaren hard 
gegroeid in zijn functie. “Ik heb veel 
opleidingen gedaan en nu doe ik onder 
andere de meldkamer, bedrijfshulp-
verlening en leid ik mensen op tot 
beveiliger. Dat had ik vroeger allemaal 
niet kunnen denken.” Het werk als 
beveiliger is vooral preventief, dus het is 
wat minder gericht op actie. “Daar had 
ik toen ik begon geen goed beeld van, 
maar er is altijd genoeg te doen. 
Voor mij voelt het museum als een 
tweede huis. Ik wil het perfect geregeld 
hebben en daar werk ik hard voor.”

Richard Eijkelenburg (rechts)
aan het werk.
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OR voorstellen

We hebben een nieuwe Ondernemingsraad!
Afgelopen april waren er 

OR-verkiezingen en we stellen 
je graag voor aan alle leden 

van de nieuwe OR.
We verwelkomen zeven

nieuwe leden. De OR is met
deze 18 man weer op

volle sterkte.

Fotografi e: Marco Zwinkels

De OR van Werkse!
De komende jaren staan meerdere veranderingen 
binnen Werkse! op de planning en de nieuwe OR 
gaat hierover meedenken. Een belangrijk ander 
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 zich hiervoor aanmelden.

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. 
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OR voorstellen

We hebben een nieuwe 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 Documen-
ten/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.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Lenie Hoogervorst
Inge Bax
Rob Crijnen
Jeroen van de Werken
Thomas Helderman
Jacques van Schaïk
Jan Willem Kiers
Leo Belder
Fred Roldanus
Frank van der Burg
Roel Baars
Yvonne van Wijk
Ruud Maat
Laura Stanciu
René Hamakers

Arjan Bood
Diana Vonk en 
Heleen Biesta

Niet op de foto, maar wel 
in de OR zijn:
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Werkse!-vrienden

‘Ze merkt vanzelf wel hoe leuk korfbal is’
Mirella van der Sluys en 
Yvette de Man zijn beste 
vriendinnen en zitten samen 
op korfbal. Mirella (36) heeft 
net de opleiding tot gastvrouw 
afgerond en is begonnen op 
een locatie van GGZ Delfland. 
Ze zorgt daar onder andere 
ervoor dat de vergaderzalen 
klaar staan en maakt broodjes 
voor het personeel. Yvette (39) 
zit in de schoonmaak.

Tekst: Eline Lubberts | 
Fotografie: Marco Zwinkels

Mirella: “We leerden elkaar kennen toen we beiden 
werkten bij de kwekerij, dat was toen onderdeel van 
Combiwerk. We werden toen een soort van vrien-
dinnen en hadden paardrijden als gezamenlijke 
hobby. Dat was altijd heel gezellig.”

Yvette: “Maar toen moest ik stoppen, omdat het 
te belastend was voor mijn hand. En toen zijn we 
elkaar uit het oog verloren. We zagen elkaar toen 
zo’n twee jaar niet meer. Totdat we elkaar hier op 
de Gantel tegenkwamen.” 

Mirella: “Dat begint met een begroeting en een 
kort praatje. We vonden elkaar gelijk weer heel erg 
aardig. Yvette had het de hele tijd over haar nieu-
we sport: korfballen. Ze bleef maar vragen of ik een 
keer meeging.”

Yvette: “Het is zo’n leuke sport en ik was ervan over-
tuigd dat het ook iets zou zijn voor Mirella. Dus ik ben 
een beetje brutaal geweest: ik heb geregeld met 
de coach dat Mirella drie keer mee mocht doen. Ik 
dacht: dan merkt ze wel hoe leuk het is.”

Mirella: “Ja, ze wilde heel graag dat ik mee ging 
doen. Het leek me eigenlijk niets, maar na een keer 
was ik al overtuigd. Sindsdien gaan we elke woens-
dag samen naar de training. We wonen dichtbij 
elkaar dus we fietsen er samen heen. Dan helpen 
we de spullen klaar zetten.”

Yvette: “We hebben een superleuk team en een 
fijne vereniging, Fortuna. Iedereen leeft met elkaar 
mee.”



17magazine

Ga je ook wel eens wat leuks doen met een Werkse!-collega? Samen sporten, een potje dammen of gezellig 
naar de bioscoop? Bezoeken jullie samen wedstrijden van jullie favoriete voetbalploeg? Of pakken jullie 
samen de bus naar het werk? En willen jullie daar over vertellen in het Werkse!-magazine? Stuur den een 
mailtje naar werksemagazine@werkse.nl of vertel het aan je leidinggevende. 

Werkse!-vrienden

‘Ze merkt vanzelf wel hoe leuk korfbal is’

Mirella: “De selectie van Fortuna doet mee op top-
niveau. Laatst mochten we tijdens een wedstrijd 
samen met de spelers het veld oplopen, vooraf-
gaand aan de wedstrijd. Dat was geweldig.”

Yvette: “Vaak hebben we op zaterdag een wed-
strijd. Gelukkig hebben we genoeg spelers: als je 
een keertje niet kan, kan je dat gewoon aangeven. 
De coaches regelen dat we met een bus naar de 
uitwedstrijden gaan.”

Sporten is gezond! Of je nu 
op korfbal zit of op voetbal. 
Met wandelen en fietsen 
blijf je ook lekker fit. Tel je 
stappen met de Werkse!fit 
app: Its my life. Heb je ‘m nog 
niet? Download ‘m snel.
 

Mirella: “En eind juni hebben we zelfs een korfbal-
kamp. Dat gaat ook leuk worden.”

Yvette: “Wat zo fijn is aan korfballen? Het is gezond 
en sportief.”

Mirella: “Sporten is eg gezellig. En je doet dan wat 
anders dan werken of thuis zijn. We hebben nog 
plek over in ons team. Dus als je ook mee wilt 
sporten, loop dan even bij Yvette of mij langs voor 
meer informatie.” 

Mirelle (links) en Yvette (rechts) 
op het korfbalveld.
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Soms heb je het nodig

Professionele hulp van 
maatschappelijk werk

Wanneer ga ik naar het bedrijfsmaatschappe-
lijk werk?
“Het bedrijfsmaatschappelijk werk is bedoeld voor 
medewerkers die, om welke reden dan ook, vastlo-
pen in hun werk. Dit kan komen door privéproble-
men, maar ook door problemen op het werk.”

Kan iedereen er gebruik van maken? 
“Ja, het bedrijfsmaatschappelijk werk is er voor alle 
Werkse!-medewerkers, ook voor kader en staf.” 

Met welke vragen kan ik bij jou terecht?
“Dat kan van alles zijn. Als je echt in geldnood zit bij-
voorbeeld, of als er uithuiszetting dreigt of afsluiting 
van gas, water of licht. Maar ook als je vragen hebt 
over toeslagen, dreigende loonbeslagen of beta-
lingsachterstand ben je bij mij aan het goede adres. 
En weet je niet bij welke instantie je terechtkunt met 
je vragen, dan help ik je daar ook bij.”

En als ik niet lekker in je vel zit?
“Zeker dan ook. Problemen met eenzaamheid, echt-
scheiding, slechte woonomstandigheden of ruzies, 
vragen over opvoeding – bij mij kun je aankloppen. 
Net als met vragen over verslaving, stress of burn-
out, depressie, boosheid, conflicten met een collega, 
agressie op de werkvloer, in de war zijn, verlies en 
rouw of trauma’s.”

Het is toch wel vertrouwelijk?
“Zeker! Alle informatie die je met mij deelt is vertrou-
welijk. Ik doe niets zonder jouw toestemming en geef 
je informatie aan niemand door.”

Wat doe je allemaal voor medewerkers?
“Een heleboel, ik zet het hier voor je op een rij. 
Ik geef advies en ondersteuning bij:
•  omgaan met stress en stresspreventie,
•  herstel na overspannenheid of burn-out,
•  het omgaan met ingrijpende veranderingen,
•  het omgaan met verlies en rouw,
•  re-integratie na uitval of het voorkomen 
    van uitval,
•  begeleiding van leidinggevenden,
•  conflicten met collega’s of leidinggevende,
•  het omgaan met agressie en het voorkomen 
   daarvan,
•  het beter opkomen voor jezelf,
•  het vergroten van sociale vaardigheden,
•  het vergroten van stressbestendigheid,
•  het afsluiten van een lening bij het Sociaal 
   Voorzieningfonds.”

Als ik contact wil, hoe meld ik me dan aan? 
“Aanmelden kan op verschillende manieren. Je 
leidinggevende meldt je aan via AFAS, maar je kunt 
het ook zelf doen als je toegang hebt tot AFAS. Hoe 
je dat moet doen, staat in AFAS onder Documenten: 
Aanmelding BMW.”

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?
“Ik nodig je uit voor een intakegesprek. Daarin be-
spreken we jouw vraag en bekijken we samen welke 
oplossing het beste bij je past. Dat kan betekenen 
dat je na een aantal gesprekken weer zelfstandig 
verder kunt, of dat ik je doorverwijs naar andere 
specialistische hulpverlening.”

Slecht slapen, piekeren over je werk of geldzorgen.
Dat hebben we allemaal wel eens. Maar als zulke zorgen
steeds terugkomen, dan kan een goed gesprek met een

deskundige je verder helpen. Bij Werkse! is dat bedrijfsmaat-
schappelijk werker Mariska de Jong.

hulp bij problemen
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Mariska vertelt hoe ze Indy 
heeft geholpen

Het verhaal van Indy 
Steeds wanneer Indy probeert te re-integreren,
wordt de druk vanuit het werk haar teveel. 
Ze gaat slechter slapen en voelt zich steeds 
ongelukkiger. Haar leidinggevende meldt haar 
daarom aan bij bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Tijdens het intakegesprek bespreekt Mariska 
met haar de situatie en de hulp die ze tot nu toe 
gekregen heeft. Die hulp paste niet bij Indy en 
daarom had het geen effect.
Samen nemen we contact op met de bedrijfs-
arts. Die verwijst Indy, na overleg met andere 
betrokken behandelaren, naar een intensief 
behandeltraject. Daarin wordt zowel haar 
psychische als persoonlijke situatie onder de 
loep genomen. Indy leert nu veel over zichzelf 
en wordt lichamelijk sterker, waardoor haar 
klachten afnemen. 
De steun van het bedrijfsmaatschappelijk werk 
helpt Indy aan te geven wat ze nodig heeft van 
haar werkleider. De relatie met haar werkleider 
was altijd erg stressvol. Uit de gesprekken komt 
ook naar voren dat Indy negatief over zichzelf
denkt en wat beter voor zichzelf zou willen 
opkomen. Bij het bedrijfsmaatschappelijk werk 
kun je via het onlineplatform Gezonde Boel met 
programma’s werken die daarbij helpen. De 
huiswerkopdrachten die Indy maakt, bespreekt 
ze met mij. Ik help en adviseer haar bij het uit-
voeren van de opdrachten. Indy geeft aan dat 
ze hier heel veel aan heeft.  
Op gezamenlijk advies van de behandelaren en 
het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt Indy 
overgeplaatst naar een andere afdeling. Ze 
krijgt een nieuwe leidinggevende, met wie het 
beter klikt. Ze voelt zich meer gezien, stress en 
spanningen verminderen. De gesprekken helpen 
Indy positiever over zichzelf te denken en te 
begrijpen waarom ze soms zo geraakt is door 
wat anderen tegen haar zeggen. Na enkele 
maanden kan ze weer met plezier naar het werk. 

De naam Indy is verzonnen, 
het verhaal is echt.

Bedrijfsmaatschappelijk
werker Mariska de Jong 

E-mail: mdjong@werkse.nl, telefoon 06-17402394. 
Mariska werkt op maandag, dinsdag en donderdag 
en wordt enkele uren per week ondersteund door 
Natasja Breugelmans, die zich in het vorige 
Werkse!-magazine voorstelde.  

hulp bij problemen
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Cookcamp:
het recept voor 
een goede kok

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Werkse! is blij met de resultaten van de Cookcamps. In een Cookcamp 
word je in twaalf weken opgeleid tot gediplomeerd kok. Onlangs 

behaalden maar liefst zeven Werkse!-kandidaten het diploma en zij 
hadden direct een baan. Een van hen, Feras, werkt nu als keuken-
assistent in een hotel. Wat is het geheim van deze vakopleiding?

vakopleiding
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Het geheim van de Cookcamps is dat het heel 
intensief is. “De kandidaten gaan twaalf weken 
keihard aan de slag”, vertelt projectleider 
Yvonne Habers van opleidingsinstituut KRM 
Academy. “Vier dagen per week in de keuken 
en dan ook nog eens thuis flink aan de studie. 
Wij dompelen de deelnemers helemaal onder 
in praktijk van het koken.” 

Praktijkgericht
In de Cookcamp ben je 80 procent van de tijd 
bezig met de praktijk en 20 procent met theo-
rie. Op school krijg je maar een beetje theorie, 
verder sta je in de keuken. Praktijkgerichtheid 
staat dus voorop. Iedere week een centraal 
thema: vis, kip, rundvlees, vegetarisch enzo-
voort. Yvonne: “Op de eerste weekdag maak je 
een voorgerecht, de tweede dag een hoofdge-
recht, en op de derde dag een dessert. De vier-
de dag moet dat samen een driegangenmenu 
worden. Zo leer je na te denken over hoe je de 
week door met ingrediënten kunt omgaan: of 
je bepaalde gerechten langer kunt bewaren of 
dat je ze vers op de dag zelf moet bereiden.”

Twee diploma’s
Als je de Cookcamp met goed gevolg door-
loopt, krijg je het landelijk erkend SVH-diploma. 
Yvonne: “KRM Academy wordt door de SVH 
(Stichting Vakbekwaamheid Horeca) erkend 
en mag dus ook certificaten afgeven. Soms 
kan een kandidaat het SVH-diploma niet halen 
omdat hij de taal niet goed beheerst en dus de 
theorie niet goed kan leren. Dan is het fijn dat 
we wel het KRM-diploma kunnen afgeven. 

Dat is het bewijs dat iemand in elk geval goed 
kan koken. In de praktijk werkt dat ook.”

Baangarantie
Yvonne: “Wij willen vooral mensen opleiden voor 
de praktijk en alle kandidaten aan het werk 
krijgen.” In de regio Den Haag/Delft gaat zij in 
overleg met de studenten op zoek naar een 
werkgever die goed bij hen past. “De arbeids-
markt voor koks is heel goed”, vertelt ze. “We 
hebben een grote portefeuille met werkgevers 
die ons kennen en achter onze aanpak staan. 
We kunnen niet toveren, maar het lukt zo goed 
als altijd om een baan te vinden.” De laatste 
maand van de Cookcamp krijgt de deelnemer 
een werkplek bij een werkgever: de meewerkfa-
se. Vier dagen werken en één dag naar school 
voor examentraining. Meestal leidt dit gelijk met 
het behalen van het diploma tot een baan bij 
diezelfde werkgever. 

Dankbaar
Syriër Feras Alshayeb (40) was één van de 
Werkse!-kandidaten die een Cookcamp in Den 
Haag volgden. Feras: “In 2016 kwam ik in Neder-
land. Ik sprak de taal niet, maar wilde wel aan 
het werk. In Syrië werkte ik op een wisselkantoor, 
maar dat kon hier niet. Via Werkse! heb ik drie 
jaar magazijnwerk gedaan, maar ik wilde meer. 
Vorig jaar stuurde mijn jobcoach me naar deze 
training.” Helaas kon Feras door taalproblemen 
de opleiding tot basiskok niet doen. In plaats 
daarvan werd hij opgeleid tot keukenassistent, 
omdat daar veel minder theorie bij komt kijken. 
Dat heeft hij met vlag en wimpel gehaald, met 
een 8 als eindcijfer! 
Keukenassistent is een erkend vak en het heeft 
Feras een job bij het Mercure Hotel Den Haag 
opgeleverd. Feras is superblij: “Ik wil een leven 
in Nederland opbouwen en met deze baan kan 
dat. Het werk bij Mercure Hotel is geweldig, ik 
werk er fulltime en met heel veel plezier. Ik ben 
Werkse! zeer dankbaar voor deze kans!”
Onlangs kreeg Yvonne bericht van Mercure 
Hotel dat ze heel blij zijn met Feras en dat de 
taalbarrière minimaal is. Yvonne glundert: 
“Iedereen blij.” 

Ben je geïnteresseerd in een Cookcamp, 
praat er dan eens over met je leidinggevende 
of kijk (samen) op 
www.werkse.nl/ontwikkelpunt.

Yvonne Habers

vakopleiding
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‘Gescheiden heren- en 
dameskleedkamers’

Tekst: Jan Dobbe | Fotografie: Alyssa van Heyst

Toen hij in 2020 van de Laurentius Praktijkschool afkwam,
stroomde Liam de Jager (21) meteen door naar Werkse!. Daar kwam
hij op de afdeling Catering terecht en daar voelt hij zich als een vis
in het water. Inmiddels werkt Liam als barista en bereidt hij kunstig

geserveerde, heerlijke koffie. 

Als barista, een ander woord voor koffievakman, 
heeft Liam het prima naar zijn zin: “Ik ben er 
steeds beter in geworden. Het is namelijk best 
moeilijk en in het begin bakte ik er niks van. Maar 
nu heb ik het goed onder de knie. Ik moet na-
tuurlijk ook in de keuken helpen, maar werken als 
barista-gastheer vind ik het leukst.”
Als directeur zou Liam het wel weten: “Ik zou in 
de keuken zorgen voor gescheiden heren- en 
dameskleedkamers. Dat is het eerste wat ik 
zou doen. Nu moeten we ons behelpen in het 
magazijn tussen de opgeslagen spullen. De heren 
moeten wachten tot de dames klaar zijn. Dat 
duurt lang en geeft soms irritatie. Zelf kleed ik 
me thuis al om, dan hoef ik alleen mijn jas maar 
op te bergen.” 
Aanvullend zou Liam de keuken uitbreiden: “Er 
is nu maar een supersmalle doorgang en daar 
moeten we met te veel mensen tussendoor 
lopen.” Een andere maatregel van directeur Liam 
zou zijn dat ook het kantoorpersoneel voor de 
herkenbaarheid bedrijfskleding draagt. “Er komen 
nu soms mensen hier die ik helemaal niet ken, 
en van wie ik niet weet of ze van Werkse! zijn. Een 
overhemd met een Werkse!-logo erop en een 
badge met naam en functie zou al veel helpen!” 

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

En dit vindt Cor:

“Als eerste kan ik bevestigen dat Liam een 
prima barista is. Als het even kan, probeer 
ik dagelijks een koffie bij hem te halen. 
Hij maakt dan net zo makkelijk een latte 
macchiato als een heerlijke cappuccino. 
Zijn wens voor een gescheiden heren- en 
dameskleedkamer begrijp ik, maar is 
lastig te realiseren in de gang achter de 
keuken. Alternatief zou zijn omkleden in 
het herentoilet, al is zijn eigen oplossing 
(thuis omkleden) natuurlijk ook prima. 
Qua ruimte in de keuken: we gaan de 
keuken anders indelen, waardoor er meer 
ruimte en meer mogelijkheden ontstaan. 
Bedrijfskleding voor alle medewerkers 
gaan we niet doen. De bedrijfskleding die 
bij verschillende bedrijfsonderdelen wordt 
gebruikt, is onder andere bedoeld om 
herkenbaar te zijn voor mensen buiten 
Werkse!. Voor kantoorcollega’s bij Werk-
se! is dat niet nodig. Gezien de diverse 
nieuwe collega’s bij Werkse! snap ik de 
opmerking van Liam wel. Als ik zelf ie-
mand zie die ik niet ken, probeer ik mezelf 
direct voor te stellen en een praatje te 
maken. Altijd weer leuk om nieuwe men-
sen te leren kennen.”




