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Zorgen maken

Voor jullie ligt weer een Werkse!-magazine met mooie 
verhalen en uitgebreide informatie over ons bedrijf. 

Zelf mocht ik eind augustus iedereen tijdens de 
artikel 24-vergadering bijpraten over de ontwikkelingen 

en resultaten in het afgelopen half jaar. Ook sprak ik 
over de verwachtingen voor het komende half jaar. 
Je leest meer over deze vergadering op pagina 19. 

Het gaat goed met Werkse!, maar toch maak ik me 
grote zorgen. Deze zorgen gaan vooral over de 

collega’s	die	het	financieel	zwaar	hebben	door	de	
sterk gestegen prijzen. We kijken of we als Werkse! 
kunnen helpen. Want: alle kleine beetjes kunnen 

helpen. Daarom wil ik iedereen dan ook oproepen 
om een beetje voor elkaar te zorgen. Als je ziet dat 

iemand het zwaar of moeilijk heeft, praat dan 
met elkaar. Of ga naar je leidinggevende voor 
een gesprekje. We kunnen elkaar vast verder 

helpen. Lees ook de tips om geld te besparen op 
pagina 10, 11, 20 en 21.

COR VAN DER WEL

Tips van en voor 
Werkse!-collega’s

20
Bespaartips
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Manusje van alles
“Ik werk al lang bij Werkse! en de laatste jaren in het groen. Ik ben graag buiten 
en de taken verschillen nogal. Ik ben zoals ze het noemen een manusje van alles. 
Als het moet gebeuren, dan zorg ik daar graag voor. Ik snoei, ik veeg en hark, ik 
ruim de troep bij de containers op.”

Veel troep
“Het ergert me trouwens wel, dat niet iedereen zijn eigen zooi opruimt. Een keer 
kwam ik tijdens het werk de burgemeester tegen en toen heb ik dat ook tegen 
haar gezegd dat er veel troep ligt bij de containers. We hebben uiteindelijk heel 
leuk met elkaar gepraat. Ze stelde veel geïnteresseerde vragen.”

Maaiwerkzaamheden
“In de zomer vind ik mijn werk het leukst: dan ben ik aan het maaien. Misschien is 
het je wel eens opgevallen, maar in de bermen staan allemaal paaltjes. Maar ook 
putjes, drainagekasten, borden. Ik maai daar vlak om heen zodat ze zichtbaar 
blijven. Die obstakels staan ook bij boeren op het land. Dus daar moet ik ook naar 
toe. Dat is mooi, die contacten. Na al die jaren kennen ze me vaak al. En ik kom 
op mooie plekken, ook in Noord-Holland en Utrecht.”

Beschadiging
“Dat maaien is nodig omdat anders die paaltjes en andere dingen misschien 
beschadigd raken als er met grote machines gewerkt wordt. Wist je dat er wel 
meer dan vierhonderd paaltjes staan waar ik om heen maai? Ik weet ze na 
tien jaar allemaal met groot gemak te vinden.”

Energie
“Ik kan veel van mijn energie kwijt in mijn hobby’s. De lijst is lang: ik houd van 
fotograferen en ook van vliegtuigspotten. Die twee kan ik natuurlijk goed 
combineren: foto’s maken van alle vliegtuigen die ik zie. Ook houd ik van carnaval. 
En dan gaat het niet om bier drinken of het feesten: vier dagen lang rijd ik naar 
het zuiden en dan stop ik in alle plaatsen - groot en klein - om foto’s te maken 
van de carnavalswagens.”

Gezelligheid
“Verder vind ik het mooi om tijdens de kerstperiode in mijn huis een kerstdorp te 
bouwen, op grote platen bouw ik dan met kleine huisjes en zo. Ik denk dat het wel 
2 bij 1,5 meter is. Mijn hele huis staat dan vol. Maar ook met Pasen of met 
Halloween ga ik aan de slag met versiering. Dan ziet het er erg gezellig uit.”

Gene Preijers

‘Ik kan mijn
energie kwijt in
mijn hobby’s’

Gene Preijers (58) werkt al sinds 1985 voor Werkse!
in het groen. Vooral het zomerseizoen is het

genieten, dan trekt hij er met zijn maaier op uit.
Tekst:	Eline	Lubberts	|	Fotografi	e:	Marco	Zwinkels
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kort kort

Jubilea 
25 jaar in dienst
1 sept Henny van Velzen 
1 sept Debbie Bosch 
1 sept Martin van Katwijk
1 sept Miranda van de Graaf
1 okt Hanny Blom - Mutters
1 dec Peter Schippers 
29 dec Cees de Jong  

40 jaar in dienst
1 sept Hennie Wijnmaalen
1 sept Johan Kolenbrander
1 sept Gerard van Rheenen

Nieuwe
functie:
Energie-
klussers
Een paar aanpassingen in huis 
kunnen helpen bij het besparen 
van energie. Maar dat lukt niet 
iedereen zelf. Deze mensen 
kunnen gebruik maken van een 
Energieklusser. Dit is een nieuwe 
manier om een steentje bij te 
dragen aan hoge energie-
rekeningen. Werkse! gaat deze 
nieuwe klussers opleiden. 
In november start Werkse! in 
samenwerking met Deelstroom 
Delft een korte praktijkgerichte 
opleiding van vier weken tot 
Energieklusser. Orderpicken

met een 
slimme bril
Deze slimme bril helpt met het vinden van de juiste
spullen in een magazijn. Onderzoeksinstituut TNO 
richtte in het Werkse!-magazijn een testomgeving in en 
onderzocht hier hoe medewerkers hun weg vinden in 
een magazijn. De belangrijke vraag was of deze ‘smart 
glasses’ een oplossing zijn voor de groeiende vraag op 
de arbeidsmarkt. Werkse! wil te weten komen of door 
het gebruik van een smart glass meer mensen in het 
magazijn kunnen werken. 
Ellen Wilschut, onderzoeker bij TNO, vertelt: “Onze hoofd-
vraag is: ‘wat kan techniek toevoegen aan het werk 
voor deze werknemers? En: maakt dit het magazijnwerk 
toegankelijker? Is het gebruiksvriendelijk? Is het fout-
gevoelig?”

In een volgend nummer van Werkse! vertellen we hier 
meer over.

Flesjes voor 
CANIDREAM
Heb je de speciale bak al zien 
staan?	Als	je	hier	je	flesjes	met	
statiegeld inlevert, dan gaat dat 
bedrag naar de stichting 
CANIDREAM. Deze stichting 
vergroot door sport, cultuur en 
techniek het zelfvertrouwen, 
de zelfexpressie en de zelfred-
zaamheid van jongeren in de 
kwetsbare tienerjaren. 
Kortom,	doneer	je	flesjes	en	
help de stichting.

Debbie Bosch

Rene Kramer

Ronald van 
den Bergh

Compensatie 
energiekosten
De gemeente Delft heeft gehoord dat sommige mensen bij het 
woord ‘toeslag’ bang waren dat ze later misschien geld terug 
moeten betalen. Dat is niet zo. Om verwarring te voorkomen 
spreekt de gemeente nu van ‘energiecompensatie’. 

Ben je 21 jaar of ouder en je netto-inkomen** 
(dus inclusief vakantiegeld) per maand is niet meer dan:
• € 1.322 voor alleenstaanden
• € 1.889 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
dan kun je compensatie aanvragen voor de hogere energiekosten. 

Het gaat om een bedrag van € 800. Heb je eerder de energie-
compensatie van € 800 ontvangen van de gemeente Delft? 
Dan ontvang je in november/december 2022 automatisch een 
aanvullend bedrag van € 500.
Binnenkort kunnen ook huishoudens die een inkomen hebben 
tussen de 120 en 130% van de bijstandsnorm een energie-
compensatie krijgen van 500,-. Dat betekent een inkomen beneden 
€ 1.361 voor alleenstaanden. Voor alleenstaande ouders beneden 
€ 1.750 en voor gehuwden is de grens € 1.944.

Aanvragen
Aanvragen kan op de site van de gemeente Delft. Zoek maar op 
‘gemeente Delft energiecompensatie” en dan kom je vanzelf op de 
juiste pagina.

Als je hulp nodig hebt, meldt dit dan bij je leidinggevende binnen 
Werkse!. Binnenkort worden er spreekuren en een energiemarkt 
georganiseerd. Hierover binnenkort meer.
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ontwikkelbaan ontwikkelbaan

Uit het dagboek van... 
Jelle Hofman

Delftenaar Jelle Hofman (59) werkte vijftien jaar als vrachtwagen-
chauffeur, onder andere bij de gemeentereiniging van Delft. 

Om gezondheidsredenen moest hij daarmee stoppen en werd hij 
werkloos. “Toen ik zelf wel weer aan de slag wilde, kreeg ik overal 
nul op het rekest: niemand wilde me nog aannemen.” Bij Werkse! 

kwam hij in een ontwikkelbaan terecht – met goede afloop.
Tekst: Jan Dobbe | Fotografie:	Alyssa	van	Heyst

16 maart 2020 
De coronapandemie is uitge-
broken! Ik werk al sinds 2015 als 
vrijwilliger, ik ben chauffeur op 
de City Shuttle Delft. Zo ben ik 
ondanks mijn werkloosheid toch 
lekker bezig. Door de corona-
lockdown stopt dit werk nu helaas. 
Maar niks doen, dat is niks voor mij. 

20 april 2020
Ik heb contact opgenomen met 
Lekker Bezig Delft en laat ze weten 
dat ik aan de slag wil. Zij verwijzen 
me door naar Werkse! Daar kan 
ik op gesprek, het balletje gaat 
rollen …

1 juni 2020 
Ik ga aan de slag bij Werkse! 
Vandaag begint mijn re-integratie-
traject. Daar leer ik onder andere 
hoe je moet solliciteren. Voor zes 
maanden zit ik als het ware weer 
op school, ik vind het prima.

9 november 2020 
Mijn re-integratietraject heb ik 
met goed gevolg doorlopen. Nu 
wil ik graag aan het werk. Ik heb 
de vacatures bij Werkse! bekeken 
en kies voor een ontwikkelbaan 
om te zien waar ik goed in ben 
en waar ik het beste tot mijn recht 
kom. Ik krijg een job in het maga-
zijn op de Vulcanusweg. Rustig 
werk, maar ik ben er erg blij mee.

10 januari 2022
Ze zoeken mensen met technisch 
inzicht en dat heb ik. Ik word aan-
genomen op de afdeling van 
Dennis de Kok, waar ik voor 
opdrachtgever Van der Valk 
Systemen aan de slag ga. Vanaf 
nu heb ik een combinatiefunctie 
en werk ik in het magazijn en bij 
assemblage. 

8 augustus 2022
Het werk voor Orcon bevalt goed. 
Ik heb hier leuke collega’s met 
wie ik het prima kan vinden. We 
werken in teams van vier man, je 
hebt altijd een praatje en je kunt 
elkaar bij van alles helpen. In het 
begin kon ik veel leren van mijn 
collega’s, maar nu leren ze weer 
van mij. Minpunten zijn er eigenlijk 
niet aan dit werk. 

9 september 2022
Inmiddels is het eind van de 
ontwikkelbaan in zicht. Puck heeft 
een aanvraag voor me gedaan bij 
het UWV voor de indicatie Nieuw 
Beschut. Ik ben er ook geweest en 
heb een uur lang met ze gepraat 

en verteld hoe het gaat. Vandaag 
kreeg ik bericht dat het UWV 
positief adviseert over werk in 
Nieuw Beschut.

15 september 2022
De gemeente Delft gaat akkoord 
gaan met de indicatie voor Nieuw 
Beschut. Dat betekent dat ik tot 
mijn pensioen bij Werkse! in dienst 
kan blijven. Voorlopig bij Orcon, 
maar wie weet welk leuk werk ik 
verder nog ga doen. Ik ben er erg 
blij mee. Een ontwikkelbaan is 
prima, je wordt er alleen maar 
beter van. Wees niet bang, loop 
gewoon naar een jobcoach en 
vraag wat de mogelijkheden zijn. 
Zo werk je aan je eigen toekomst.

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.

5 april 2022
Ik heb vandaag een gesprek met 
jobcoach Puck Zondervan. Puck 
begeleidt mij in deze ontwikkel-
baan. We praten één keer per 
maand bij. Dan kan ik vertellen hoe 
het gaat en als ik vragen of opmer-
kingen heb, kan ik die bij haar kwijt. 
Ik heb haar laten weten dat ik iets 
minder zwaar werk wil doen. 

4 juli 2022
Ik werk nu voor een nieuwe 
opdrachtgever. Het bedrijf heet 
Orcon, en ze maken ventilatie-
systemen. Mijn taak is om de 
systemen te testen voordat ze 
worden verpakt. De roosters 
hebben vier standen, en in alle vier 
die standen moet ik ze doormeten 
om te zien of ze goed werken. Is 
het okay, dan gaan ze in de doos 
voor verzending. 

‘Ze zoeken mensen 
met technisch inzicht 

en dat heb ik’
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OR nieuws

De kracht van groen

“Als je de hele dag in het groen werkt, is het wel 
handig als je weet wat onkruid is en wat niet. Hoe 
weet je anders wat je moet laten staan en wat 
weg moet?” Daarom trekt Mira in de verschillende 
seizoenen met een groepje geïnteresseerde collega’s
door de buurt. “Er zit natuurlijk veel verschil tussen de 
planten in het voorjaar en in de herfst. 
Het is goed om te zien hoe planten zich ontwikkelen.” 
Maar er is nog een reden waarom deze training 
plantenkennis	zo	fijn	is.	Mira:	“Als	je	ziet	wat	er	alle-
maal groeit en bloeit om je heen, krijg je steeds meer 
respect voor de natuur. En dat kan zomaar het begin 
zijn van een grote passie.” 

Is het heermoes? Of een zevenblad of haagwinde? Als je een workshop 
bij Mira Roosenburg hebt gevolgd dan weet je hierop het antwoord. 

Regelmatig trekt ze met collega’s van de groen-afdeling door de buurt 
en bespreekt alles wat groeit en bloeit.  

Veel vragen
èn antwoorden 
Op de Artikel 24
vergadering

De Ondernemersraad zorgt ervoor dat medewerkers
 kunnen meedenken en meepraten met het bedrijf 
waar ze voor werken. Dat betekent dat de directie
moet laten zien waar ze mee bezig zijn. Plus ze moeten
de tijd nemen om vragen van de OR te beantwoorden. 
Dit gebeurt twee keer per jaar tijdens de Artikel 24 
vergadering. Eind augustus was die vergadering bij 
Werkse!. 
 
Tijdens die vergadering gaf Cor een presentatie en 
liet zien wat Werkse! de laatste tijd allemaal gedaan 
heeft, welk nieuw werk erbij is gekomen en hoe het 
gaat met het bedrijf. Ook sprak hij over de toekomst-
verwachtingen. Wat verwacht hij dat de komende 
tijd dat er gaat gebeuren. (zie kaders)

Er werden veel vragen gesteld en die gingen over 
de kostenposten die Werkse! nog verwacht, over het 
verlengde contract van de Vulcanusweg, de duur-
zame verbouwing van de locaties Tanthof en Delftse 
Hout,	over	de	vertrouwenspersoon	en	Werkse!-fit	en	
of we klaar zijn voor een nieuwe coronagolf.

Terugblik
• Ontwikkelpunt en aanbod 
   medewerkers
• Huisvesting
• Resultaten plaatsen kandidaten
• Ziekteverzuim
• Bedrijfsmaatschappelijk werk en 
   vertrouwenspersoon
• Financiële resultaten en werkaanbod
•	Werkse!	fit

Toekomst Visie Werkse! 2028:
• Ontwikkeling kandidaten 
   en medewerkers
• Mobiliteit: switchen tussen bedrijven
• Goede organisatie
• Medewerkers die op de toekomst 
   zijn voorbereid

Zo kan je zoveel met ‘gewone, simpele planten’. 
Wist je dat je van klimop schoonmaakmiddel kan 
maken? En dat kastanjes een belangrijk ingrediënt 
zijn voor een zalf tegen onrustige benen. Of dat je 
van brandnetels een lekkere soep kan maken? 
Wil je dit en nog veel meer leren over de natuur? 
Meld je aan voor een training bij Mira. Door met 
elkaar de natuur in te trekken en er over te praten, 
gaat	het	bijna	vanzelf!	Je	ontvangt	een	certificaat	
voor je deelname
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Koop buitenbeentjes
Maak een weekplanning. Bepaal wat je deze week 
gaat uitgeven aan eten en drinken. Daar pas je je 
boodschappen op aan. Je inkopen doe je voor de 
hele week. Dat bespaart geld omdat je dan niet 
koopt wat je niet nodig hebt, zoals die grote zak 
pepernoten of een bosje bloemen.

Folders
Bekijk de folders van de supermarkten in de buurt. 
Probeer te koken met de dingen die in de aanbie-
ding zijn. 

Voorraadkast
Kijk eerst in je voorraadkast voordat je boodschap-
pen gaat doen. Dan weet je precies wat je nodig 
hebt en koop je niet te veel. 

Koop buitenbeentjes
Ken je de ‘buitenbeentjes’ al? Dit fruit ziet er 
misschien minder mooi uit, maar smaakt hetzelfde.  
Ze zijn een stuk lager geprijsd.

Bespaartips
We horen het allemaal: er komt een dure periode aan. 

Het is natuurlijk altijd slim om een beetje zuinig aan te doen, 
maar de komende tijd nog meer dan anders. We hebben een 

paar tips voor je verzameld. Misschien heb je er wat aan!
Illustratie: Waldemar van der Wal

Kortingssticker
Koop producten waarvan de datum bijna verstrijkt, 
ze hebben vaak een kortingssticker. Zeker aan het 
eind van de dag heb je grote kans dat je deze 
levensmiddelen met korting mag kopen.

Markt
Op de markt zijn de prijzen soms lager. Dat kan 
gelden voor levensmiddelen, maar ook voor 
verzorgingsproducten,	fietsspullen	of	diervoeding.
Ook op de markt geldt dat als je aan het eind van 
de middag gaat de prijzen gunstiger kunnen zijn.

Samen delen
Samen delen komt steeds vaker voor. Denk bijvoor-
beeld aan het delen van gereedschap met de buren 
of familie. Het ruilen van producten zoals bij een 
kledingruil, of deelsystemen voor auto’s en boeken.

Weggeefhoek
Zoek op Facebook naar weggeefhoeken of lokale 
groepen met gratis af te halen spullen. Denk ook aan 
Marktplaats.

Verwarming
Verwarm niet je hele huis. Draai de verwarming uit in 
ruimtes waar je niet bent, ook in de slaapkamers. Is 
het daar toch koud? Leg een kruik in je bed. En houd 
de deuren in huis dicht. 

Eén graad
Zet de thermostaat als je thuis bent één graad lager 
dan je gewend bent. De kans is groot dat je daar 
snel aan gewend raakt en het scheelt echt.

Munten en biljetten
Betaal vaker met contant geld. Uit onderzoek blijkt 
dat we meer geld uitgeven als we pinnen. Door con-
tant te betalen, heb je meer gevoel bij geld en ben je 
bewuster van je uitgave. Probeer maar eens!

Azijn
Schoonmaakazijn bij je was werkt als een soort 
wasverzachter. Zo kun je de helft wasmiddel en de 
helft azijn gebruiken.

2 voor 1
Koop alleen bij de drogist als er een aanbieding is. 
Vaak koop je daar twee voor de prijs van een of krijg 
je bij drie producten 40% korting. En leg een klein 
voorraadje aan.

Zelf doen
Doe wat je zelf kunt ook echt zelf. Zoals je band 
plakken en het gras maaien. Kijk dan naar YouTube 
Tutorials en leer jezelf dingen aan.

Dubbel zoveel
Kook dubbel zoveel. Meestal is het een stuk goed-
koper om één grote pan eten te maken dan steeds 
één maaltijd. De porties die je niet opeet doe je in de 
vriezer. Op het moment dat je geen zin hebt om te 
koken, pak je zo’n bakje en warm je het op.

Goede buren
Deel	je	Wifi.	Heb	je	goed	contact	met	je	boven-,	
onder- of zijburen? Misschien kun je de internet-
rekening delen. Zo betaal je allebei de helft. Check 
wel van tevoren even of overal goed bereik is.

Toeslagen
Vraag alle toeslagen aan waar je recht op hebt. Laat 
geen geld liggen en check via de proefberekening 
van de Belastingdienst of je alles krijgt waar je recht 
op hebt.

Het is natuurlijk altijd slim om een
beetje zuinig aan te doen

Bespaartips deel één
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een goede samenwerking

Skopei ontwikkelt oplossingen 
voor het handig kunnen gebruiken 

van deelauto’s en deelfietsen,
parkeerplekken en veel meer.

Dat doen ze samen met Werkse!.
Op de afdeling Assemblage worden 

fietssloten in elkaar gezet. 

Tekst: Plony van Veldhoven

Skopei en 
Werkse! 
zorgen voor heel 
veel handige sloten

een goede samenwerking

Harco Haasdijk, accountmanager 
Assemblage bij Werkse! vertelt 
hoe het contact ontstond tussen 
Skopei en Werkse! “Ze deden een 
aanvraag via de site van Werkse! 
en de volgende dag zat ik al bij 
het bedrijf aan tafel. We bespra-
ken wat zij zochten en wat wij 
kunnen bieden. Zo bleek dat ze 
het belangrijk vinden om bedrijf 
maatschappelijk verantwoord 
bezig te zijn. Bovendien zijn ze erg 
praktisch: ze kwamen handen 
tekort. Dus hun vraag was ook: kon 
Werkse! een deel van de productie 
overnemen?. En daarop had Har-
co natuurlijk een helder antwoord. 
Uiteraard, dat kon!

Niet alleen in omzet 
groeien
Jouke Baarda is operationeel 
manager van Skopei: “We bleven
groeien. Maar we wilden niet 
alleen in inkomsten groeien, we 
wilden ook meer sociaal onder-
nemen. Productie van onderdelen
uitbesteden aan een sociaal 
werkbedrijf was de eerste stap. 
Toen we later intern wilden uit-
breiden op de productieafdeling, 
dachten we meteen aan Werkse!.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Werkse! 
bemiddelde Paulus naar Skopei. 
Tot volle tevredenheid van beide
kanten. Zo zelfs, dat nu een 
tweede medewerker vanuit een 
werkleerbedrijf bij Skopei aan de 
slag is.

Koppelen
Zes jaar geleden begon Skopei in 
Delft. Nu zitten ze in de vroegere
Caballerofabriek in de Haagse 
Binckhorst. De IT-medewerkers 
zorgen voor het slim koppelen 
van de software aan materialen 
zoals sloten. Jouke: “Die produc-
tie of eigenlijk assemblage vindt 
deels plaats bij Skopei, in wat we 
de hardware-poot van ons bedrijf 
noemen. Een ander deel van de 

productie gebeurt bij Werkse!. Het 
gaat daarbij om het samenstel-
len	van	duizenden	fietssloten	per	
jaar.”

Eigentijds bedrijf
Jouke vertelt: “Als Skopei zorgen 
we ervoor dat je met één app of 
met een bedrijfspas toegang hebt 
tot	bijvoorbeeld	deelauto’s	en	fiet-
sen, maar ook tot kantoorruimtes 
of een parkeerplek. Een van onze 
grotere klanten is de NS. Daaraan 
leveren	we	slimme	fietssloten	voor	
de	geel-blauwe	OV-huurfietsen.	
Bij de NS-stations kunnen mensen 
dan	zelf	met	hun	OV-pas	de	fiets	
van het slot halen en wegrijden.” 
Het is één van vele voorbeelden.

Kneepjes geleerd
Paulus werkte in de anderhalf jaar 
via een ontwikkelbaan bij Werkse! 
ook	aan	de	fietssloten.	“Het	werk	is	
prima. Fysiek is het goed werkbaar 
voor mij. Ik word soms onderschat

omdat mijn rechterarm niet 
helemaal volgroeid is en iets 
korter is gebleven dan mijn linker. 
Maar als ik iets eenmaal onder de 
knie heb, kan ik de hele dag door. 
Het samenstellen van de sloten 
is repeterend werk. Ik heb de 
kneepjes geleerd, al ben je nooit 
uitgeleerd. Omdat Skopei snel 
groeit, spring je ook bij. Bijvoor-
beeld in het magazijn, als er 
bestellingen verwerkt moeten 
worden. Ik ben erg tevreden. Met 
geheven hoofd ga ik naar mijn 
werk en ga ik naar huis.” 

Assemblage
Heb je hem misschien zien staan: 
de	blauw-gele	NS-fiets,	dat	is	de	
voorbeeldfiets	van	Skopei	op	de	
assemblageafdeling. Precies de 
sloten	voor	die	fietsen:	daar	wer-
ken Hamza en zijn collega’s aan. 
“Het is goed en leuk werk,” zegt hij. 
“Onderdelen in elkaar zetten en 
als dat gedaan is ook testen.”

Hamza bij de voorbeeld NS-fiets
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Informatie over
je pensioen

Ben jij bijna 60? Denk je wel eens aan je 
pensioen? Dan krijg je binnenkort de Werkse!-
pensioenmap! 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	fi	jn	als	je	ideeën	
hebt wat je met al je vrije tijd 
kan gaan doen.

‘Het grote genieten 
is begonnen’
“Ik ben sinds een maand met pensioen. 
Ik wilde per se tot het einde doorwerken. 
Want het leek me eerlijk gezegd best wat 
griezelig, dat je niet precies weet wat je elke 
dag gaat doen. Toen ik nog werkte, werd 
ik elke ochtend uit mezelf wakker. Als ik nu 
wakker word, dan duurt het soms een paar 
minuten voordat ik weet dat ik me niet 
hoef	te	haasten.	Het	was	altijd	een	fi	jn	begin	
van de dag bij Werkse!: een babbeltje met 
de	collega’s	en	een	kopje	koffi	e.	Maar	ik	
ben nu goed bezig: ik ga elke dag sporten. 
Verder ben ik druk bezig met nieuwe 
recepten. Dan kijk ik naar het bekende Duitse 
tv-programma Martina und Moritz en 
vertaal hun recepten naar het Nederlands 
en dan ga ik ze uitproberen. En verder 
verdeel ik mijn tijd tussen boodschappen 
doen,	het	huis	schoonmaken	en	koffi	edrinken	
met vriendinnen. Ook lees ik veel. Ik heb me 
nog geen seconde verveeld. Eigenlijk is het 
grote genieten begonnen.” 

Voor de een is het nog ver weg, voor de 
ander gaat het misschien bijna gebeuren: 
het pensioen. Dit is een grote en spannende stap. 
Werkse! merkte dat veel collega’s vragen hebben over het 
pensioen. Daarom is er nu een map met veel informatie.

Dragana Savic
(66 jaar)

Goed nieuws, het minimumloon wordt
verhoogd. Dat nieuws werd bekend 
gemaakt tijdens Prinsjesdag. 

Verdien je het minimumloon, dan ga je 
dus extra geld verdienen. Mensen die meer 
dan het minimumloon verdienen, gaan 
er ook op vooruit. Alleen niet zoveel als 
mensen die het minimumloon verdienen. 
Dit is omdat het brutoloon niet stijgt. De 
stijging van het loon voor deze groep komt 
door andere maatregelen van de overheid 
waardoor de inkomensbelasting wordt 
verlaagd en je dus meer netto salaris 
overhoudt.

Per 1 januari 2023 is het minimumloon 
€12,40 (bruto) per uur bij een 36-urige 
werkweek. Dat is een totale stijging van 
10,15%. Door de bijzondere verhoging van 
het wettelijk minimumloon (WML) met 
8,05% komt het minimumloon (samen 
met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, 
op basis van de contractloonstijging) uit 
op het nieuwe bedrag van €12,40. Het 
kabinet had al eerder besloten om alle aan 
het minimumloon gekoppelde uitkeringen, 
zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee 
te verhogen. Hierdoor heeft de minimum-
loonsverhoging ook positieve gevolgen 
voor het inkomen van uitkerings-
gerechtigden en AOW’ers.

Verhoging
minimumloon
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de hobby van

Opnieuw inloggen
Begin oktober is iedereen die 
gebruik maakt van de bewee-
gapp It’s my life automatisch 
uitgelogd. Dat betekent dat je 
opnieuw in moet loggen om 
fi	tcoins	te	blijven	sparen.	Ook	
moet je een nieuw wacht-
woord aanmaken. Dat is even 
onhandig, maar daarmee zijn 
jouw persoonsgegevens beter 
beschermd. Hopelijk is het ie-
dereen gelukt om opnieuw in te 
loggen. Zo niet vraag dan Joy of 
Robin (de beweeg-stagiaires) of 
ze je even willen helpen.

In zijn kamer staat een vitrinekast vol met 
auto’s en treinen. “Dat was vroeger nog 
erger, toen had ik een grote tafel vol met 
sporen en perronnetjes. Daar kon ik uren 
druk mee zijn.” Maar hij besloot dat zijn 
modeltreinen teveel ruimte in namen en 
ging alles opruimen. En daar ging het mis: 
“Het viel helemaal uit elkaar, het was net 
stof	geworden.”	Dat	was	fl	ink	balen.	“Het	
was allemaal van het dure merk Märklin, 
dus ik had het niet verwacht. Misschien 
had ik het beter moeten schoonmaken.”
Zijn liefde voor modeltreinen begon al jong: 
op zijn 14e was hij er al helemaal weg van. 
Hij had treinen van het merk Fleischmann 

en Minitrix. Ook bezocht hij ooit het Spoor-
wegmuseum in Utrecht.
De treinen staan nu te schitteren in de 
vitrine en nu spaart Marcel vrachtwagen 
modellen. “Die koop ik online. Ik laat ze het 
liefst in de verpakking zitten, dan worden 
ze misschien nog wel meer waard.” 
Als hij na het werk thuis komt en wat wil 
ontspannen dan gaat hij lekker gamen op 
de PlayStation en dan het spel ‘On the road’. 
En mocht je nog twijfelen, het Red Bull-petje 
dat Marcel draagt is natuurlijk omdat hij 
fan is van Max Verstappen. Ook iemand 
die van snelheid houdt. 

Marcel Roover (50) werkt op de afdeling assemblage. Maar 
misschien zou hij eigenlijk aan de slag moeten als chauff eur 
of machinist. Want hij houdt van praktisch alles wat wielen 
heeft en snelheid maakt.

De liefde voor
auto’s en treinen
begon al jong

Misschien denk je: het is te koud. Of het waait te hard. Maar 
laat je niet tegenhouden en ga lekker naar buiten en wandelen. 
De bomen hebben de meest prachtige kleuren en er is genoeg 
te zien.

Weet je waarom het zo belangrijk is om 
fi t te blijven?
•  Je voert de activiteiten in het dagelijkse leven met gemak uit
•  Je herstelt sneller na een inspanning 
•  De kans op blessures bij sporten neemt af
•  De weerstand tegen ziektes is hoger 
•  Je verlaagt de kans op hart- en vaatziekten
•  Je kan beter met stress omgaan 
•  Je voelt je fi tter en straalt gezondheid uit

Fotografi	e:	Marco	Zwinkels

Blijf bewegen met de Fitapp
Blijf in de herfst ook lekker in beweging. En om je

te stimuleren blijf je natuurlijk de Werkse! fi t app gebruiken. 
Binnenkort worden er weer leuke nieuwe beloningen

toegevoegd.

Week van de Werkstress
Stress op de werkvloer is  een echte
ziekte. Elk jaar loopt meer dan een 
miljoen mensen kans op een burn-out 
door stress. Daarom is het zo belangrijk 
om stress te verminderen. Ook binnen 
Werkse! vinden we een gezonde werk-
omgeving belangrijk. Daarom gaan 
we deze week extra aan de slag met 
ontspanning. Wat dacht je van een 
yogasessie? Of een heerlijke stoel-
massage? Haal de schermen in de 
gaten wat er allemaal te doen is. 
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Besparen doe je zo

Tips van collega’s
Wat doen collega’s zoal om energie en kosten te besparen?

Juist in deze tijd! Hier een aantal tips, om inspiratie op te doen.
Heb je zelf ook handige tips? Geef ze door aan de redactie.

Tekst: Plony van Veldhoven

Op tijd naar bed of een dekentje om
Tijdens de lunchpauze spraken we met medewerkers 
van Verpakken. Helma zegt: “gewoon op tijd naar bed 
gaan, dat scheelt stookkosten.” Frank weet als geen 
ander dat als je lang stilzit, je het kouder krijgt. “Doe dan 
een dekentje om.” Manuele trekt een extra trui of vest 
aan zodat de verwarming dan wat lager kan. 
Op de foto van links naar rechts: 
Frank, Manuela en Helma

Hard eitje
Als je niet á la minute een gekookt eitje wilt, dan is dit de tip van
communicatiemedewerker Plony. “Doe eieren in een pannetje, voor de
helft onder water. Breng het water met de eieren aan de kook.
Zodra het water kookt, zet je het vuur of de kookplaat uit. Je laat de
eieren dan nog  ongeveer één uur in het hete water staan.
Na dat uur heb je - echt waar - hardgekookte eitjes!” 

Plony heeft nog een tip: “Als het kouder wordt in het najaar leg ik een 
warme kruik en een dekentje op mijn schoot. Dat is goedkoper dan
de kachel aandoen als je alleen bent.”

Projectgroep duurzaamheid
Werkse! wil in 2030 CO2 neutraal zijn. Dat vraagt de komende 

jaren goed nadenken en maatregelen nemen. Denk aan dingen 
als zonnepanelen, een zuiniger wagenpark en ook bijvoorbeeld 

naar kritisch kijken of en hoe het dagelijks afval milieuvriendelijker 
afgevoerd kan worden. De nieuwe projectgroep duurzaamheid 

moet nog bij elkaar komen. Maar enkele leden van die groep 
geven onderstaand al wat tips voor collega’s. 

Gaar zonder lang koken
“Rijst breng ik aan de kook en haal ik 
daarna met deksel er nog op van het 
gas af”, vertelt John, manager van 
onder andere Financiën. “Je moet 
dan alleen iets langer wachten tot het 
gaar is.” 

Weggooien? Mooi niet!
“En ken je het Repair Café Delft?”, vraagt John. “In plaats van nieuwe elektronica te kopen, kun je hier tweemaal 
per maand terecht om je elektronica te laten repareren.” Kijk op voor tijden en plaatsen en mogelijkheden op: 
www.repaircafedelft.nl  

Waterbesparende douchekop
Bij Fiona, manager Facilitaire Dienstverlening, lekte een maand of twee 
geleden de kraan in de badkamer. “Reparatie ging niet na twintig jaar 

trouwe dienst. Want het binnenwerk was versleten. Kortom: nieuwe 
kraan gekocht en meteen een nieuwe waterbesparende douchekop. 

Want een set was maar € 10,- duurder dan alleen een kraan.”
En nog een tip: kies een liedje uit dat qua lengte past bij jouw douche-
beurt. Zet het liedje aan (via radio of mobieltje) en zorg dat je aan het 

eind van het liedje klaar bent met douchen. Zo kun je de tijd van je
douchebeurt in de gaten te houden en misschien zelfs wat verkorten. 

Too good to go
Voedselverspilling tegen gaan en geld besparen,
dat is twee vliegen in een klap weet Ronja, adviseur
marketingcommunicatie! “Via de app van
www.toogoodtogo.nl bieden winkels en restaurants 
pakketten aan met producten die anders worden 
weggegooid. Denk bijvoorbeeld aan een broodpakket 
van de bakker of een fruitpakket van een supermarkt. 
Op de app staat aangegeven welke pakketten er op 
die dag worden aangeboden, je kunt ze reserveren 
door te betalen en op de afgesproken tijd op te 
halen.” 

Water opvangen en voor meerdere dagen koken
Jobcoach Maarten geeft zelfs drie tips: 
• “Als ik ga douchen komt er eerst koud water uit de kraan, dit vang 
   ik op met een emmer en gebruik dat later om de plantjes water 
   mee te geven.”
• “Ik draag thuis sloffen om geen koude voeten te krijgen. 
   Door koude voeten koelt heel je lichaam af. Dus als je voeten 
   warm zijn kun je makkelijker leven met wat lagere temperaturen.” 
• “Als je eten voor meerdere dagen tegelijk kookt, dan scheelt 
   dat gasgebruik.” 

Helemaal uit, die spelcomputer
Nu nog manager Marketing en Sales Guido

kreeg een tip van iemand, die hij meteen
is toe gaan passen! Het gaat om

“sluipstroomgebruik” en dan het voorkomen 
daarvan. Zet de spelcomputers van je

kinderen (of jezelf ;->) écht helemaal uit als
zij ze niet gebruiken, dus alle stroom eraf.

Dan kan je veel euro’s per maand besparen.

Bespaartips deel twee
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op de directeursstoel op de directeursstoel

Op de
   directeursstoel

Waardering voor man en 
vrouw op de werkvloer

Tekst:	Jan	Dobbe	|	Fotografie:	Alyssa	van	Heyst

Rijswijker Ben Evers (52) werkt al sinds 1994 bij Werkse! en heeft het 
prima naar zijn zin. Na eerst wat korte klussen bij assemblage en 

verpakken te hebben gedaan, kwam hij in 1995 bij de afdeling beveiliging 
terecht. Daar werkt hij nu alweer 27 jaar, de laatste vijf jaar als vaste, 

ervaren beveiliger bij Museum Prinsenhof. Als directeur zou Ben als 
eerste zorgen dat er meer persoonlijke aandacht en waardering komt 

voor de man en vrouw op de werkvloer.

“Ik vind mijn werk fantastisch”, vertelt Ben. “Je komt 
elke dag andere mensen tegen, je bent vraagbaak voor 
collega’s, en het is een leuk team.” Toch zou hij wel het 
een en ander veranderen als hij directeur was: “Ik zou 
ervoor zorgen dat er vanuit de leiding van het bedrijf 
meer persoonlijke aandacht voor de man en vrouw 
op de werkvloer kwam. Denk maar aan het televisie-
programma ‘Undercover boss’. Daarin komen de bazen 
zelf naar de mensen toe, geven aandacht aan wat zij 
doen, tonen betrokkenheid. Dat gebeurt nu te weinig.” 

Echte waardering blijkt volgens Ben uit betrokkenheid: 
“Neem de hittegolf van deze zomer, laat de bazen dan 
eens spontaan langslopen met een extra frisdrankje 
of een ijsje - dat doet de mensen goed.”
Een ander aandachtspunt voor directeur Evers is de 
promotie van Werkse! in de buitenwereld. “Laat 
duidelijker zien wie we zijn en wat we allemaal kunnen. 
Dat we een professioneel beveiligingsbedrijf zijn, met 
uitstekend opgeleide mensen – om maar in mijn eigen 
straatje te praten. Ga niet alleen voor die ene opdracht, 
maar laat meteen zien wat je nog méér kunt en welke 
kwaliteiten je allemaal in huis hebt. Dat kan met een 
leuke bedrijfsvideo, maar ook met een open dag waarop 
je laat zien wat je kunt. En dat het hier niet alleen maar 
gaat om bonbons inpakken of zakjes vullen.”

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

En dit vindt Cor:

“Ik kan niet anders dan het helemaal eens zijn 
met Ben. Uiteindelijk zijn het de collega’s op de 
werkvloer die ervoor zorgen dat we als Werkse! 
goed presteren en mooie resultaten behalen. 
Waardering voor al deze hardwerkende 
collega’s kan er nooit genoeg zijn. De suggestie 
van Ben om als ‘undercover boss’ mee te 
werken, heb ik juist de afgelopen zomer-
maanden gedaan. Op bijna alle afdelingen 
en locaties heb ik meegewerkt. Dat lukte niet 
meer ‘undercover’, daarvoor ben ik al te lang 
bij Werkse!. Maar ik vond het fantastisch om te 
zien met hoeveel betrokkenheid, inzet en plezier 
er overal gewerkt wordt. Ik heb daar ook steeds 
weer mijn waardering voor uitgesproken. En 
ook als er dingen niet goed gingen, kon ik dat 
direct persoonlijk horen en waar mogelijk aan 
een oplossing werken. 
Qua zichtbaarheid van Werkse! ben ik het 
ook helemaal eens met Ben. Ik denk dat veel 
mensen Werkse! wel kennen, maar lang niet 
weten wat we allemaal doen. We gaan er de 
komende maanden dan ook zeker hard aan 
werken om ons mooie bedrijf nog beter te 
promoten!”



Werkse!
    got talent

Op eind oktober laten 
Werkse!-collega’s hun 
talenten zien. Er wordt 
gezongen, gedanst en 
gegoocheld. Laat je 
verrassen door je collega’s 
en kom allemaal kijken. 
Er zijn hapjes en drankjes. 

Tot dan!

Wanneer:
donderdag 27 oktober 2022

Aanvang show: 18:00 uur
Waar: Atrium aan De Gantel


