
januari

2023

magazine

Blijf fitcoins sparen!

Waar ben jij 
trots op?

Liudmila Hardziyenka

‘INVESTEREN IN
JEZELF, DAT IS 
BELANGRIJK’



2 magazine

inhoud
januari

2023

10

04 12

Waar ben jij trots op?

Trots is 
belangrijke 
emotie.

Zingen is mijn 
lust en mijn leven

18
Voor een fijn gevoel: 

kattenfilmpjes
kijken.



3magazine

inhoud

en verder

6  Liudmila Hardziyenka | 
 Aan de slag in de bewaking
8 U-stal | Fietsenstallingen in Delft
14 Najat Machouahi | 
 ‘Tot mijn verrassing werd ik 
 aangenomen bij het Reinier de 
 Graaf-ziekenhuis
16 Op weg naar je pensioen | 
 Met vertrouwen naar de toekomst
19 OR-nieuws | OR-teamdag
20 Fit-app nieuws
21 Shoppen bij Werkse!
22 Tips voor mantelzorgen | 
 Dankbaar werk
23 Robel Mulugeta | Grote trots

Colofon
Jaargang 9, januari 2023
Oplage: 1.500 exemplaren
Coördinatie: Eline Lubberts 
Bijdragen van: Jan Dobbe, Alyssa van Heyst, 
Eline Lubberts, Marco Zwinkels, Plony van Veldhoven
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.

COR VAN DER WEL

Trots op betrokkenheid

Voor je ligt de nieuwste editie van het Werkse! magazine. Zo 
aan het begin van het nieuwe jaar is het een mooi moment om 
even terug te kijken naar het jaar 2022. Al moet ik bekennen dat 

ik de voorkeur geef aan het vooruitblikken.

Na het coronajaar 2021 mochten we gelukkig vanaf eind januari 
2022 elkaar weer op een normale manier ontmoeten. En dus 

ook weer op een normale manier werken. De corona jaren 
2020 en 2021 hebben ons allemaal laten zien hoe belangrijk 

persoonlijke ontmoetingen en contacten zijn. Dit geldt natuurlijk 
voor familie en vrienden, maar ook zeker voor collega’s. 

In deze hectische tijden ben ik elke keer weer trots als ik de 
onderlinge betrokkenheid bij Werkse! zie. Collega’s vragen zich 

af hoe ze collega’s kunnen helpen. Of dat nu is door mee te 
doen in een werkgroep, meekijken bij het aanvragen van de 

energiecompensatie en natuurlijk onze eigen kleding-, speel-
goed- en kerstspullenbeurs. Natuurlijk neemt het niet alle 

zorgen weg maar het toont wel de onderlinge betrokkenheid. 

We hebben afgelopen jaar ook met veel mensen nagedacht 
over de toekomst van Werkse!. Op welke manier kunnen we de 
komende jaren nog meer mensen aan het werk helpen, mooi 

werk bieden en volop ontwikkelingskansen bieden? Het is mooi 
dat we nu weten hoe we onze mooie organisatie de komende 

jaren verder door ontwikkelen. Bij dit proces van nadenken over 
de toekomst van Werkse! hoort ook het toetsen van de 

kernwaarden. Laat één van onze onze kernwaarden nou net 
Betrokkenheid zijn en dat uit alle in 2022 gehouden 

bijeenkomsten wel blijkt dat deze kernwaarde van Werkse! 
nog steeds recht overeind staat.

Het maakt me trots, omdat Betrokkenheid dus diep in het DNA 
van onze organisatie zit en we daar jaar op jaar, juist onder 

moeilijke omstandigheden, niet alleen over praten maar ook 
concreet laten zien.
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Trots is een gevoel van bewondering en 
voldoening en het heeft te maken met 
iets dat je zelf hebt gedaan. Dat kan je 
dagelijkse werk zijn, maar ook hoe je fi jn 
hebt gereageerd in een lastige situatie of 
hoe je altijd klaar staat voor anderen. 

Trots is een heerlijke emotie, het geeft 
je een goed gevoel over jezelf. Je hebt 
bijvoorbeeld een diploma behaald 
waarvan je dacht dat het je nooit zou 
lukken. Je hebt een eerste stap gezet om 
een ruzie bij te leggen, ook dan mag je 
trots zijn op jezelf. Je kunt ook trots zijn 
op je zieke moeder die ondanks de pijn 
altijd probeert vrolijk te zijn. 

Trots is een belangrijk gevoel. Als je met 
echte trots naar jezelf en wat je bereikt 
hebt kan kijken, dan is de kans groot dat je 
je ook echt gelukkig kan voelen.



6 magazine

‘Investeren in 
jezelf, dat is 
belangrijk’
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Liudmila Hardziyenka (55) 
verloor in 2020 tijdens de 
coronalockdown haar baan als 
beveiliger op Schiphol en werd 
werkloos. Ze kwam bij Werkse! 
terecht, waar ze stage kon lopen 
als beveiliger in Museum 
Prinsenhof. Onlangs slaagde 
ze voor twee diploma’s tegelijk: 
‘Natuurlijk ben ik hartstikke trots!’
 
‘Als Wit-Russische kwam ik 25 jaar geleden voor de 
liefde naar Nederland. Het was niet makkelijk om de 
Nederlandse taal te leren, maar ik deed mijn best 
en behaalde al snel mijn diploma Nederlands als 
tweede taal. Nu ben ik bezig met een opleiding tot 
tolk-vertaler in Utrecht. Daar ga ik mee door, naast 
mijn werk als beveiliger.
Toen ik zonder werk kwam te zitten tijdens de eerste 
coronalockdown vroeg ik een uitkering aan. Mijn 
consulent adviseerde me om de opleiding tot 
Beveiliger 2 bij Werkse! te doen. Zo kwam ik voor 
stage terecht bij Museum Prinsenhof Delft. En elke 
vrijdag ging ik voor theorielessen naar school 
in Dordrecht. Bij het museum vond ik het fijn, de  
beveiligers en museummedewerkers werken met 
plezier, trots en vertrouwen samen. Vanaf de eerste 
dag voelde ik mij ‘onderdeel van de familie’. Ik kreeg 
veel steun van mijn collega’s en kon zo groeien als 
beveiliger.
Het was best een drukke en spannende periode. 
Naast mijn werk moest ik hard studeren: ik was 
altijd bezig, ook ‘s avonds en in het weekend. Voor 
het diploma mbo 2 moest ik maatschappijkennis, 
rekenen en taalvaardigheid (lezen, schrijven, 
luisteren) leren. Dat was minder moeilijk, omdat ik 
deze vakken bij mijn opleiding tot vertaler al had 
geleerd. Voor Beveiliger 2 kreeg ik vakken zoals 
Wettelijke kaders en Beveiliging van objecten. 
Best moeilijk, maar ik vind het leuk. Door te leren 
investeer je immers in jezelf – dat is belangrijk. 
Voor beide opleidingen behaalde ik het diploma. 
Natuurlijk ben ik daar hartstikke trots op! 
Momenteel solliciteer ik bij Politie Den Haag als 
beveiliger. Mijn droombaan… En als dat niet lukt, 
kan ik terecht bij Museum Prinsenhof. Dat is ook 
geweldig!’ Ik ben Werkse! dankbaar voor deze kans.’

Tekst: Jan Dobbe | Foto: Marco Zwinkels
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Doeke kan je tegen het lijf lopen op de U-stallocatie 
bij de Veste. Je herkent hem aan zijn grote glimlach. 
‘Hiervoor liep ik stage bij Stunt. Toen de stage 
afgelopen was, wist ik niet wat ik daarna moest 
doen,’ vertelt Doeke. Hij deed een sollicitatietraining 
en ging aan de slag als stallingsmedewerker. Nu al 
weer vier jaar. Eerst bij de vorige beheerder. Nu bij 
U-Stal, met zichtbaar plezier.

Helpen
‘Het bevalt nog steeds! Ik vind het leuk om een 
praatje te maken met de fietsers. Tenminste als 
ze dat zelf ook willen. Mensen die hier in de buurt 
werken, zie ik iedere dag, dus daar bouw je goed 
contact mee op. Ik probeer mensen ook te helpen 
als hun fiets kapot is.’ Dat vertelt Doeke met een 
zekere trots. ‘Iets aandraaien bijvoorbeeld. Ik help 
met alles waarvoor ik geschikt gereedschap heb.’ 
Doeke deed een opleiding fietstechniek. ‘Vanwege 
mijn lange lengte bleek hele dagen staan als 
fietsenmaker te zwaar voor mijn voeten. Maar op 
deze manier ben ik toch met fietsen bezig.’

Met drukte omgaan
Wat hij verder zoal doet op een dag? Doeke: ‘Naast 
het scannen van de fietsen loop ik rondes om te zien 
of alle fietsen wel op slot staan. Soms vergeten 
mensen dat. Ik maak de stalling schoon. We 
beheren ook een PostNL punt. Heel handig: ik laat 
mijn eigen post ook hier komen’, vertelt hij met die 
grote glimlach. Hij gaat verder: ‘Je moet ook best 
wel met drukte om kunnen gaan. Zoals op donder-
dag – marktdag – en zaterdag.’ 
Hij verveelt zich nooit: ‘Als het rustig is lees ik een 
boek of een strip.’ De stalling is zes van de zeven 

dagen zelfs tot 01.00 uur ’s nachts geopend. Dat 
vraagt goed roosteren. Doeke: ‘Gelukkig worden er 
vaak twee dagen achter elkaar vrij ingeroosterd. Dat 
is fijn, want dan kan ik mijn hoofd beter leegmaken.’

Prettig en prachtig
Abdel Toutouh is een van de managers van U-Stal: 
‘We zitten in Utrecht en omgeving, in Zoetermeer 
en nu dus ook in Delft. In Delft kom je U-Stal tegen 
aan het Vesteplein, op de Oude Langendijk en de 
Voldersgracht. Daarnaast waakt U-Stal ook over 
de Antoni fietsenstalling bij station Delft. Wat niet 
iedereen weet, is dat we ook zorgen voor enkele 
buurtstallingen en fietsentrommels.’ U-Stal zocht 
naar een sociale partner in Delft. Abdel: ‘We kwamen 
uit bij Werkse!. Vanaf de eerste dag was dat een 
prettig en prachtig contact.’

Doeke Bruinenberg is één van
de tien medewerkers die sinds

het voorjaar van 2022 via
Werkse! in een van de fietsen-
stallingen van U-Stal werkt.

U-Stal heeft maatschappelijk
verantwoord ondernemen
hoog in het vaandel staan.

Daarom klopten zij bij Werkse! 
aan voor personeel. 

Aan de slag
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‘De klant is bij ons
koning, we zijn heel

servicegericht’

Servicegericht
Abdel: ‘In Delft werken in totaal elf vaste stallings-
medewerkers. De klant is bij ons koning. Wij zijn heel 
servicegericht. We zien het meteen als iemands 
licht kapot is en wijzen mensen daar dan ook op. 
We hebben expres een dubbele controle: een 
sticker op de fi ets en een losse label met codes die 
gekoppeld zijn.’ Ook voor de medewerkers wordt 
goed gezorgd. Abdel: ‘Als een medewerker belt, dan 
pakken we dat meteen op.’ Dat is extra belangrijk 
omdat medewerkers soms in hun eentje op een 
locatie staan.

Plaatsing
Accountmanager Evelien Koster van Werkse!: 
‘We hebben van het begin af aan met U-Stal een 
prettige samenwerking. Het bedrijf heeft een goed 
oog voor alle doelgroepen die wij begeleiden. 
Dit heeft tot op heden geleid tot tien plaatsingen. 
Iedereen die geplaatst is in april, werkt er nog 
steeds.’ 

‘Sommige
mensen

zie ik
elke dag’

Aan de slag
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Trots op …
We vergeten wel eens stil te staan bij de goede dingen die we

doen, of het nu groot is of klein. Terwijl er eigenlijk elke dag wel
iets is waar je trots mag zijn. Waar ben jij trots op? Een aantal

Werkse!-collega’s beantwoordde die lastige vraag.

Yvonne de Groen (Assemblage) zamelt samen 
met Miranda van de Graaf speelgoed in voor de 
Speelgoedbank Delft. Yvonne: ‘Ik ben trots op 
Miranda. We zijn al eerder begonnen met het 
inzamelen van kleding en speelgoed, maar toen 
werd ik ziek en moest ze het in haar eentje doen. 
Dat heeft ze heel goed gedaan en daar ben ik 
trots op!’ 

Michael Stalman is sinds drie maanden voorman bij 
Verpakken. Na verschillende banen te hebben gehad 
wist hij dat hij graag met mensen wilde werken. ‘Ik ben 
er heel trots op dat ik met deze mensen mag werken en 
ze kan helpen bij hun ontwikkeling. Om te zorgen dat ze 
een leuke werkplek hebben en zelfstandig hun centjes 
kunnen verdienen.’

Liesbeth Tibaud werkt bij verpakken. ‘Ik ben er 
trots op dat ik het hier al veertien jaar volhoud en 
dat ik het nog steeds leuk vind. Hiervoor was ik 
huisvrouw en had ik geen werk. Sinds ik dit werk 
doe ben ik helemaal opgebloeid. Ik begin offi cieel 
om acht uur maar ik ben er al om half zeven. 
Voor de koffi e…’

Tekst en foto’s: Jan Dobbe



11magazine

Frans Ceton is werkleider bij Assemblage E. Waar 
is hij trots op? ‘Dat ik mensen mag helpen bij hun 
ontwikkeling, zodat ze stappen durven te zetten om 
verder te komen – hoe oud ze ook zijn, of hoeveel 
tegenslag ze ook hebben. Ook op de kleine stapjes 
ben ik heel trots.’

Johan Carel werkt in het Van der Valk-team 
(zonnepanelen) bij Assemblage. ‘Ik ben trots 
op mijn kippetjes. De eieren geef ik aan 
mensen die het moeilijk hebben. Helaas zijn 
er drie kippen doodgebeten door ratten. Ik 
neem nu maatregelen om dat tegen te gaan. 
Maar ik hoop straks lekker veel eieren te 
kunnen weggeven.’

Voorvrouw Monica Crama werkt sinds 2017 in een 
Beschut-traject bij Werkse!. Sinds 2019 werkt ze in 
vaste dienst. ‘Ik ben er trots op dat ik me heb 
ontwikkeld tot voorvrouw en nu begeleid ik zo’n 
twaalf tot zestien mensen – dat verschilt per dag. 
In onze afdeling Innovatie & Ontwikkeling kijken we 
hoe nieuwe mensen zich ontwikkelen en welk werk 
ze het beste kunnen doen.’ 

Jopie op de Heijde was tien jaar werkloos en 
kreeg drie maanden geleden een werkplek 
bij Werkse!. ‘Ik ben er trots op dat ik mijn leven 
weer een beetje op de rit heb. Tien jaar 
geleden werkte ik hier ook, maar na een 
ruzie werd ik ontslagen. Nu heb ik mijn leven 
gebeterd en ben ik weer aan de slag. 
Ja, daar ben ik wel trots op.’

Ron de Jel (Schoonmaak) is er trots op dat hij een 
goede sportvisser is: ‘Ik heb weleens de eerste prijs 
gewonnen in een viswedstrijd. Regelmatig ga ik met 
mijn familie naar Spanje om op de meerval te vissen. 
Daar heb ik er een van bijna twee meter gevangen. 
Dan ben je wel even bezig hoor! In Nederland vis ik 
op witvis (voorn en brasem) en op snoek. Ik heb al 
eens een snoek van een meter lang gevangen.’
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‘Zingen is
mijn lust en
mijn leven!’
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Hans van der Sluijs (65) werkt 
al 47 jaar bij Werkse! en gaat 
binnenkort met pensioen. Als 
passende afscheidsactie won 
hij met stip onze jaarlijkse 
Talentenjacht met een lied dat 
over afscheid gaat. ‘Zingen is 
mijn lust en mijn leven!’

‘In de 47 jaar dat ik hier werk heb ik van alles 
gedaan. Op bijna alle afdelingen heb ik gewerkt, 
behalve in de schoonmaak. Nu werk ik bij Post, als 
sorteerder en bezorger. Ik merk wel dat het werk 
me zwaarder valt nu ik wat ouder word. Het is 
dus tijd voor pensioen.
Aan de Talentenjacht heb ik vaker meegedaan. 
Ik ben een paar keer tweede en derde geworden, 
en nu eindelijk ben ik de winnaar! Ik werd gekozen 
als beste van de deelnemers. De meesten deden 
playback, maar ik zong echt. En ik deed een 
moeilijk nummer: “Time To Say Goodbye” van 
Andrea Boccelli en Sarah Brightman. Een afscheids-
lied, omdat ik met pensioen ga. Ik deed allebei 
de stemmen, dus ook de hoge stem van de 
zangeres. Ik ben er trots op dat ik heb gewonnen, 
ik heb er hard voor gestreden. Na afloop kwam er 
zelfs iemand naar me toe die een studio heeft en 
een plaat met me wil opnemen! 
Zingen is mijn lust en mijn leven. Ik zing bij 
musicalschool Boss Musical in Rijswijk. We hebben 
al diverse musicals uitgevoerd. Daarbij zing ik ook 
af en toe een solonummer. Op dit moment zijn 
we bezig met de musical Les Miserables, dat is 
geweldig.
Behalve zingen kan ik ook goed tekenen. Als ik 
met pensioen ben, ga ik daar meer mee doen. 
Wat ik heel leuk vind is diamond painting: 
piepkleine kraaltjes (diamantjes) in verschillende 
kleuren plakken op een doek. Zo kun je prachtige 
schilderijen maken. Ik ga me zeker niet vervelen.’

Tekst: Jan Dobbe | Foto: Marco Zwinkels
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Jette Valentijn, teamleider in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis:
‘Tijdens de coronatijd wilden we graag versneld 
digitaliseren. We hadden onze formulieren, brieven
en andere documenten digitaal nodig zodat de 
collega’s die thuis aan het werk waren ook die 
informatie konden lezen. Dus we zochten iemand 
die kan scannen en de scans ook goed kan opslaan. 
Daarmee bedoel ik dat de opgeslagen documenten 
makkelijk terug te vinden zijn. Dat leek ons een mooie 
taak voor iemand met enige afstand tot de arbeids-
markt. Ik heb dit besproken met Romy Vermeulen 
van Werkse!. Ze begreep goed wat we zochten en 
wat de opdracht was. Daarna zijn we snel aan de 
slag gegaan. Een aantal kandidaten kwam op 
gesprek en Najat viel meteen positief op. Ik zag 
vooral dat ze leergierig is. Toen ze vertelde dat ze 
van gamen hield, dacht ik: “Dan is ze niet bang om 
knoppen in te drukken”. En dat zag ik goed. Ze is 
zichzelf en is helemaal op haar plaats hier in het 
ziekenhuis. En ze maakt weinig fouten. Ook heel 
waardevol.

Najat Machouahi, administratie medewerker 
Reinier de Graaf ziekenhuis:
‘Het was een verrassing toen ik aangenomen werd. 
Zeker omdat ik dit werk nog niet eerder heb gedaan. 
Ik was vooraf bang dat ik niet geaccepteerd zou 
worden. Maar gelukkig heb ik behulpzame collega’s 
en krijg ik alle steun van mijn leidinggevende.
Voordat ik hier kwam werken heb ik bij Werkse! werk-
ervaring en taalvaardigheden op gedaan. Toen was 
ik nog heel stil. Mijn werkconsulent Margareth (ze 
is nu met pensioen) was een grote steun voor mij. 
De Werkse!-cursus communicatie heeft me echt 
geholpen. Nu heb ik meer zelfvertrouwen. Ik ben altijd 

verlegen geweest, maar hier voel ik me hier op mijn 
gemak. Het is alsof ik al jaren werk.
Omdat ik me hier goed voel, kan ik mijn werk goed 
doen. Nu doe ik zelfs veel meer dan waar ik eigenlijk 
voor ben aangenomen. Ik print en verstuur brieven 
en arbeidscontracten nadat ze getekend zijn. En dan 
boek ik ze in. Dat vind ik het allerleukste om te doen. 
Voor een grote mailing met een enquête naar alle 

Als Najat Machouahi tijdens het 
sollicitatiegesprek vertelt dat ze 

van gamen houdt, dan ziet
Jette Valentijn het helemaal
zitten. En zo kwam ze aan

een nieuwe collega.

Tekst: Plony van Veldhoven 
Fotografie: Alyssa van Heyst
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drieduizend vaste medewerkers van het ziekenhuis 
heb ik veel geregeld: de enveloppen en stickervellen
toen de enquêteformulieren retour kwamen, heb ik 
die geregistreerd.
Ik heb echt plezier in mijn werk en word ook aan-
gemoedigd door mijn collega’s. Mijn taal is niet zo 
perfect. Dat wordt soms gecorrigeerd. Ik heb hier veel 
zakelijke woorden geleerd. Ook leer ik steeds meer 

over digitale programma’s en systemen zoals Excel. 
Het digitaliseringswerk is bijna afgerond. Dus ik was 
bang dat mijn werk zou ophouden. Maar ik heb net 
gehoord dat mijn contract verlengd is. Ik ben zo blij 
met deze werkgever. Ze moesten eens weten hoe 
trots ik op mezelf en mijn werk ben.’

‘Niet bang
om op knoppen

te drukken’
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Wanneer, hoe en wat
Vanaf je 62e jaar krijg je een uitnodiging om mee 
te doen aan deze pensioentraining. De training is 
voor alle medewerkers die vallen onder de CAO SW 
en CAO Aan de slag. Tijdens de training kijken 
kleine groepen naar: wanneer en hoe én wat met je 
pensioen. Het gaat over gezond naar je pensioen toe 
werken en zoveel mogelijk genieten van je pensioen 
als je afscheid hebt genomen van Werkse!.
Het gaat niet alleen over wat je met je vrije tijd kan 
gaan doen en hoe je zorgt dat je regelmatig 
mensen spreekt, het gaat ook over het aanvragen 
van je AOW en pensioen – want dat krijg je niet 
vanzelf – en over je financiële situatie tijdens je 
pensioen.’ 

Pensioen hoort erbij
Fred Hooper nam eind november afscheid van 
Werkse! na veertig jaar trouwe dienst. ‘Ik heb het 
eigenlijk altijd naar mijn zin gehad bij Werkse! Maar 
ja, het pensioen hoort er ook bij. Eerst was ik bang om 
in een gat te vallen. Dat had ik bij andere collega’s 
gezien. Dat is na de training anders. Linda heeft me 
kalm gemaakt. De angst is nu weg. Ik ben niet meer 
bang om in een leegte terecht te komen. Wat helpt 
is dat ik een nieuwe leuke uitdaging heb: ‘Ik ga drie 
dagen in de week als vrijwilliger werken in het buurt-
huis, vlak bij waar ik woon. Tafels regelen, koffie 
schenken. Ik vind het belangrijk voor de contacten. 
En ik heb ook leuke hobby’s zoals treinen spotten. 
Dus het komt wel goed.’

Linda: ‘Tijdens de training gaf Fred aan dat hij bang 
was voor al die vrije tijd. Ik kon hem geruststellen. 
“Jij bent een sociaal persoon. Jij vindt je weg. 
Heb vertrouwen in jezelf. Door wie jij bent, kom je 
vanzelf in contact met nieuwe mensen”. Daarvan 
ben ik overtuigd.’

Op weg naar je pensioen
Pensioen: de een kijkt er naar uit. De ander ziet er tegenop. 

Als je pensioenleeftijd dichterbij komt, dan is het verstandig om daar 
eens bij stil te staan. Linda van der Wel geeft de training 

‘Wat te doen met je pensioen’.

Pensionering Fred Hooper

pensioen training



17magazine

Op weg naar je pensioen

Al half met pensioen
Willem van Baarle gaat over een paar jaar 
met pensioen. ‘Ik werk sinds 2013 bij Werkse!, 
momenteel op de afdeling Assemblage. Voor 
mij hoefde de training niet zo. Ik had er geen zin 
in. Ik ben al half met pensioen, want door de 
seniorenregeling werk ik al minder uren per week. 
Ik ben toch gegaan en heb alles over me heen 
laten komen. Ik wist er al veel van. Ik ben uiteindelijk 
blij dat ik het toch gedaan heb. 
Ik vond het een supertraining. Veel collega die nog 
niet zo ver waren als ik, hebben veel voordeel van 
deze training. Zelfs ik. Ik kreeg de hint van een site 
waar je (als je met pensioen bent) kan zien, wat je 
totale netto inkomen is: alles bij elkaar. Je begrijpt 
wel dat ik nog nooit zo hard heb gehuild. 
Geintje! De training was goed voorbereid door 
Linda. Presentatie en uitleg waren duidelijk voor 
iedereen. Onze vragen kon Linda allemaal 
beantwoorden.
Ik zie niet op tegen mijn pensioen. Mijn grote hobby 
is mijn vrouw Monique, samen passen we op ons 
kleinkind. Ik breng sowieso graag tijd door met mijn 
familie. Daarnaast doe ik veel in huis. Ook houd ik 
van koken. Dus het gaat helemaal goedkomen! 

bang of blij?

Op weg naar je pensioen? 
Op www.werkse.nl/op-weg-naar-je-pensioen/ 

vind je informatie waarmee je je goed kunt 
voorbereiden op je pensioen of seniorenregeling.

Linda van der Wel en Willem van Baarle
• 

pensioen training
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Dierenfilms voor een goed gevoel
Even echt ontspannen? Echt relaxen lukt met deze fijne Netflix-films.

Poeslief: een ode aan de kat
Abatutu, de bekendste filmkat van Nederland, 
heeft zijn eigen film gemaakt. Met behulp van 
vele andere dieren heeft Abatutu de grappigste 
en liefste kattenvideo’s verzameld. De film 
behandelt verschillende thema’s: katten en 
water, katten en honden, katten en andere 
dieren. Een heerlijke must-see voor alle 
dierenliefhebbers, en een ode aan de kat.

The hidden lives of pets
Deze docuserie gaat over fantastische 
huisdieren van over de hele wereld en duikt 
in de laatste wetenschap rond de zintuigen 
en vaardigheden van onze dierenvrienden.

Inside the mind of a cat
Deze documentaire gaat over het gedrag van 
katten. Het vertelt hoe deze kleine harige dieren 
zich gedragen. Door middel van interviews met 
gedragsspecialisten, dierentherapeuten en een 
getrainde kattenact ontdekt de kijker dat katten 
niet zo ondoorgrondelijk en afstandelijk zijn 
zoals mensen beweren.

My octopus teacher
My Octopus Teacher is een prachtige natuur-
documentaire over het leven in de oceaan. 
Maar het is ook een ontroerend verhaal over 
hoe een man in crisis vreugde en een doel 
vond door onderdompeling in de natuur en 
een opmerkelijke relatie opbouwde met een 
octopus.

Cat people
Wat betekent het om een kattenmens te zijn? 
In deze documentaire ontmoet je een paar 
bijzondere kattenbaasjes.

Tiny creatures
Kleine dieren beleven grote avonturen door 
de Verenigde Staten in een dramatische 
natuurserie die hun verborgen werelden en 
epische overlevingsverhalen verkent. 

Kattenfilmpjes kijken 
is niet alleen leuk, het 

is ook goed voor je, 
bewijst een onderzoek 

van de Universiteit van 
Indiana. Volgens de 

onderzoekers zorgt 
het voor extra energie, 

een positievere 
instelling en minder 
negatieve emoties.
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OR-DAG: VEEL GELEERD 
EN VEEL GELACHEN

Op 8 november had de Ondernemingsraad (OR) zijn jaarlijkse 
OR-dag, deze keer in De Brasserij in Delft. ‘s Ochtends werd er 
hard gestudeerd op het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’. 

‘s Middags werd er een spannend spel gespeeld. Om dat te 
kunnen winnen, was goede samenwerking belangrijk.

OR-voorzitter Jan Willem Kiers vertelt over 
het ochtenddeel: ‘We hebben ons bezig-
gehouden met het onderwerp ‘duurzame 
inzetbaarheid’: Hoe zorg je dat mede-
werkers plezierig, productief en gezond 
kunnen en willen werken? Hoe zorg je dat 
zij flexibel kunnen blijven omgaan met 
(soms grote) veranderingen in het werk, 
ook als ze wat ouder worden? Zaken als 
geestelijke en lichamelijke gezondheid, 
vakmanschap en het vermogen om te 
veranderen zijn daarbij belangrijk. Wij 
hebben het erover gehad wat dit betekent 
voor Werkse!. De belangrijkste les die we 
hebben geleerd is dat er voor duurzame 
inzetbaarheid drie dingen altijd goed 
moeten zitten: passend werk, de wil om 
te blijven leren en lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Zit één van de
drie niet goed, dan gaat het mis. Met de 
OR willen we graag meedenken over de 
vraag hoe we dit binnen Werkse! zo goed 
mogelijk kunnen regelen.’

Spel: open de kluis
OR-lid Frank van der Burg vertelt over het 
middagdeel: ‘We deden een spannend 
spel. We moesten in groepjes van vier 
proberen om binnen twee uur een kluis 
open te krijgen. Die zat potdicht en kon 
alleen open met een toegangscode. Om 
achter de juiste code te komen moesten 
we opdrachten uitvoeren. 
Die opdrachten stonden op briefjes die in 
vier kistjes waren opgeborgen. De kistjes 

zaten weer in een koffertje. Ook dat zat op 
slot, en daarvoor moesten we de toegangs-
code zien te vinden. Dat lukte nog wel, maar 
toen werd het moeilijker… Mijn groepje heeft 
alle opdrachten uitgevoerd, maar nét niet 
goed genoeg om de code te vinden. We 
kregen de kluis dus niet op tijd open. 
Gelukkig lukte het een ander groepje wel. 
Het was hartstikke leuk, we hebben veel 
gelachen. En we hebben geleerd om goed 
samen te werken. Want je moet taken 
verdelen, elkaar helpen en aanvullen. 
Bovendien leer je elkaar zo ook 
beter kennen.’

OR nieuws
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Spaar nu voor deze
spulletjes!

Gebruik de fit-app.

Blijf lopen
al ga je nergens heen.

Probeer niet in de verte te zien.
Daarvoor zijn we niet gemaakt.

Blijf in beweging in jezelf.
(Rumi)

Draadloze oortjes
1000 Fitcoins

Werkse! waterfles
310 Fitcoins

Werkse! muts
280 Fitcoins

Hema cadeaukaart
400 Fitcoins

Garminstappenteller
2000 Fitcoins



‘Shoppen’
bij Werkse!
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Heb jij ook ‘inkopen’ gedaan op de speelgoed- en 
kledingmarkt van Werkse!? In de eerste week van 
december kon je speelgoed en kleding uitzoeken. 
De reacties zijn positief. Er zijn veel spullen 
meegenomen en veel mensen kwamen een kijkje 
nemen. Ook de collega’s die spullen hebben 
gebracht, zijn positief: meer ruimte in de kast en een 
goede bestemming voor hun kleren en speelgoed. 
Dit gaan we nog een keer doen! In het voorjaar komt 
er opnieuw een winkel 
bij Werkse! Daar hoor je 
tegen die tijd natuurlijk 
van! Dus houd de 
schermen in de gaten. 
Alles wat over is 
gebleven, is naar 
Rataplan gebracht.

Over de Fit-loterij
13 december 2022
208 gekochte loten
54 deelnemers
16 prijzen
Diana Vonk won de hoofdprijs

Ook meedoen en 
fitcoins sparen? 
Meld je aan. 
Scan deze 
QR-code en 
beweeg en 
spaar lekker 
mee!

Blijf lopen!
Wist je dat muziek tijdens het lopen helpt 
om tempo te houden? Met de juiste 
muziek boek je vooruitgang, zeker als je 
net bent begonnen met lopen. Zeker als je 
er een beetje tegenop ziet, kan je favoriete 
muziek je helpen om toch te gaan lopen. 
Muziek helpt je dat geluksgevoel te vinden. 
En dat werkt door op het lekkere lopen. 
Bovendien zorgt een goed ritme dat je 
mee gaat lopen met de muziek. Daardoor 
ga je vaak harder lopen. Probeer het maar 
eens, maar blijf goed uitkijken. Je moet 
natuurlijk wel het verkeer om je heen in 
de gaten blijven houden. 

Sportapparaten
Misschien wil je wel eens aan de slag 
op de sportapparaten, maar weet je je 
niet precies hoe je ze goed gebruikt. Wat 
is de juiste houding? Wat is een goede 
beweegsnelheid? Hoe lang moet je het 
doen? Daarmee kunnen de stagiaires van 
Mondriaan je helpen. Houd de schermen 
in de gaten en meld je aan voor een korte 
training/instructie.

Op 4, 5 en

6 mei is er

weer een

Werkse!-

beurs
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Tijd voor uzelf
Zorgen voor een ander is mooi. Maar het kan ook 
vermoeiend zijn en het kan soms zelfs teveel worden. 
Daarom is het belangrijk om genoeg tijd voor jezelf te 
maken, zonder schuldgevoel. 

Wees open en eerlijk
Praat met anderen, vrienden maar ook op het werk, 
over je situatie. Laat het weten als je het zwaar hebt 
of hulp nodig hebt. 

Onderhoud uw contacten
Ook al ben je druk, zorg ervoor dat je je vrienden blijft 
zien. Het is fi jn dat er meer is dan werk en mantelzorg.

Samen lachen
Als je voor iemand zorgt, gebeuren er gelukkig ook 
grappige dingen. Het is fi jn als je daar samen om 
kan lachen. Dat maakt het soms net wat minder 
verdrietig. 

Even diep zuchten
Als het je even teveel wordt, trek je terug. Ga even 
naar buiten, of naar het toilet. Adem diep in en uit. 
Je zult snel je energie weer terug hebben.

Tips voor 
mantelzorg
Mantelzorgen is dankbaar werk. Maar soms ook
zwaar. Hierbij een paar tips waardoor het misschien
wat makkelijker gaat.

1.

2.

3.

4.

5.
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Doe mee!
In februari wordt er weer een nieuw medewerkerstevredenheids-

onderzoek gehouden. Werkse! is benieuwd naar je mening 
dus doe mee!

Verbeteren
Het is voor elke organisatie belangrijk om te weten 
hoe de medewerkers denken over het bedrijf waar 
ze voor werken. De vragen gaan daarom over de 
werkinhoud, de leidinggevende, de communicatie en 
arbeidsomstandigheden. Als zoveel mogelijk mensen 
meedoen, dan geven de uitkomsten duidelijk aan 
wat er allemaal aangepakt en verbeterd kan worden. 

Anoniem
Meedoen aan het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek is altijd anoniem. Dus niemand weet wat jouw 
antwoorden zijn. Dus je kan heel eerlijk vertellen wat 
je van alles vindt. 

26 vragen
Deze keer krijg je 26 vragen. Het beantwoorden gaat 
makkelijk. Met handige symbooltjes (duimpje 
omhoog en duimpje omlaag) geef je aan wat je 
van het onderwerp vindt.

Meedoen
Je krijgt een bericht wanneer je de vragen kan 
beantwoorden. Als je de Afas pocket app hebt, dan 
ontvang je een sms en kan je de vragen mobiel 
beantwoorden. Mocht je telefoonnummer niet 
bekend zijn, dan ontvang je thuis een brief met 
een inlog. Dan kan je thuis de vragen op een 
computer beantwoorden. Maar je kan ook terecht 
in de gele zaal. Op 9 en 14 februari kan je daar de 
vragen beantwoorden. Er zijn collega’s aanwezig 
die kunnen helpen. 

Informatiezuilen
Op de locaties Tanthof en Middelweg staan 
informatiezuilen waar de vragenlijsten ingevuld 
kunnen worden.



Doe
vandaag

iets
waar je
morgen
trots
op bent.

(bron: Omdenken.nl)


