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In het kortLef tonen, kansen grijpen, talent zien en toekomst geven. 

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.
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Slingers
We zwaaien naar het computerscherm. 

Aan de andere kant van het scherm zwaait 

mijn familie terug, omringd door schalen 

met lekkers. Pasen 2020. Even doorbijten, 

dan is het virus vertrokken en kunnen we 

weer samen vieren.

Dat viel tegen! Zitt en we deze kerst wél 

samen om tafel? Nu ik dit schrijf is dat nog 

niet bekend. Zoals zoveel onzeker was dit 

jaar. Corona vraagt veel van ons. Werken 

op 1,5 meter, mondkapjes dragen, afstand 

houden van dierbaren, rotmomenten in je 

uppie doorbrengen. We bleken fl exibel en 

verzonnen manieren om het wél leuk te 

maken. Om toch te kunnen kletsen, vieren 

en samen te werken. Steeds bleven we aan-

passen aan de omstandigheden. Vonden 

manieren om toch voor elkaar te boksen 

wat we wilden. Het zijn eigenschappen 

die eigenlijk alti jd van pas komen. 

Genoeg voorbeelden daarvan in deze krant. 

Een prakti jkverklaring opent óók deuren 

naar je toekomst: zie Marina, Jan Willem 

en de dames bij Het Goed. Christ volgt zijn 

eigen pad. Rebecca zet haar gastvrijheid in, 

is het niet bij de ene werkgever dan wel bij 

een andere. En Daan boog zijn auti sme 

-vaak gezien als belemmering- om tot zijn 

kracht. Ook Jeff rey piekt nu, na het dal van 

zijn verslaving. 

Dus maak wat van de omstandigheden. 

Hang zelf de slingers op. Oók ti jdens de 

feestdagen en in het nieuwe jaar. Je hebt 

alles in huis wat daarvoor nodig is! 

Lef tonen

“ Het is fi jn als 
iedereen zich 
welkom voelt” 

     Rebecca vond haar plek bij Larco Foods

Lees meer op pagina 6

Kansen grĳ pen

“  Als je iets wilt 
bereiken, moet 
je zelf actie 
ondernemen” 

     Een groep Eritrese vrouwen 

in Kringloopwinkel Het Goed

Lees meer op pagina 8

Uit de goede inzendingen is een winnaar getrokken: 
Rob Wijnen, profi ciat!

Winnaar raadsel vorige editi e:

  Weet jij het raadsel 

te raden op pagina 11? 

Een Bol.com 
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Toekomst geven in de regio

Nooit gedacht, 
in het onderwĳ s 
als conciërge
Jeff rey van Lieshout werkt in het onderwijs. Niet als leerkracht 

maar als conciërge. Op basisschool De Kersentuin in Mierlo zorgt 

hij dat het gebouw er ti ptop bij ligt, doet hij boodschappen en 

bedient hij de kopieermachine. Hij is blij en kijkt weer vooruit. 

Dat is wel eens anders geweest. “Ik was verslaafd aan alcohol 

en drugs. Ja, ik zat diep in de shit.”

In een notendop
Jeff rey (29 jaar) heeft  de prakti jkschool in Helmond 

gedaan. Via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

is hij bij de groepsdetachering van Senzer beland. 

“Op mijn veerti ende ben ik gaan gebruiken. Ik was 

alleen op de wereld met mijn verslaving. Niemand 

wist ervan. Ik was met van alles bezig behalve met 

mijn werk. En dan gaat het van kwaad tot erger. 

In twaalf jaar heb ik heel veel plaatsingen vanuit 

Senzer gehad. Onder andere door mijn houding liep 

dat vaak fout. Als ik zo terugkijk was ik onhandelbaar, 

onuitstaanbaar en onmogelijk. Ik was vooral mezelf 

niet meer. Wat ik hier nog deed in dit leven? Ik werd 

teruggetrokken toen ik voor een auto wilde springen. 

Het was de begeleidster van mijn woongroep. Zij 

heeft  mijn leven gered. De verslaving gierde door 

mijn lichaam. Drie jaar geleden ben ik met spoed 

opgenomen in een afk ickkliniek. Het begin van de 

ommekeer.”

Werken aan herstel
“Met afk icken ben je fullti me bezig. Het doet pijn en 

het is heft ig. Ik volgde het twaalfstappenprogramma 

waarin ik lotgenoten trof. In de cursus “Herstellen 

doe je zelf” leerde ik dankbaar te zijn en emoti es 

te tonen. “Werken met eigen ervaring” is weer een 

andere cursus. Hier heb ik geleerd voorlichti ng te 

geven over alcohol en drugs. Mijn eerste publiek? 

De werkleiders van Senzer. Het was doodsti l in de 

zaal. Tegen wil en dank ben ik ervaringsdeskundige. 

Sindsdien geef ik voorlichti ng aan woongroepen, 

scholen en instanti es. Van het spul ben ik af. Met 

vallen en opstaan ben ik stapje voor stapje weer 

begonnen met werken.”

Rots in de branding
“Ondanks alle ellende heb ik alti jd contact gehouden 

met werkleider Paul Litjens. Hij stond achter mij en 

had alti jd een luisterend oor. En Senzer? Ik ben nog 

steeds in dienst ondanks mijn wangedrag. Toen er 

een deelontslag in de lucht hing, heeft  Marina 

Quadvlieg van personeelszaken mij aan boord 

weten te houden.”

Tweede kans
“En daar stond ik dan, afgekickt en wel. En weer 

stond daar Senzer, nu met plannen voor de 

toekomst. Of ik wist wat ik wilde? Begeleid werken 

in de dienstverlenende sector leek me wel iets. 

Het liefst individueel gedetacheerd in een rusti ge 

omgeving waar ik gehoord word. Niet de hecti ek van 

de producti e. Peter Sanders, parti cipati ecoach, ti pte 

me voor de baan van conciërge. Tijdens de sollicitati e 

werd maar één vraag gesteld: wat is je grootste 

struikelblok? Mijn antwoord: afgewezen worden 

door mijn verleden. Iedereen verdient een tweede 

kans, hoorde ik toen tot mijn opluchti ng.”

Schoolvoorbeeld
Sinds augustus ben ik individueel gedetacheerd bij 

basisschool De Kersentuin. Met mijn jobcoach Roel 

van Overbruggen heb ik regelmati g contact. Het gaat 

goed. Ik geniet ook van kleine dingen zoals een 

wandeling, koffi  e drinken met mijn vader, een praatje 

maken met mijn zus. Ik geef nog steeds voorlichti ng 

over alcohol en drugs. Ik mag anderen waarschuwen 

voor de gevaren. Voor je het weet ben je alles kwijt.”

“ Iedereen verdient 
een tweede kans, 
hoorde ik toen tot 
mĳ n opluchting.”

“Ik was onhandelbaar, onuitstaanbaar en onmogelijk. Ik was vooral mezelf niet meer.”
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Toekomst geven in de regio

Je ziet ze niet maar ze zijn er wel. En als ze eenmaal vastzitt en, dan houden 

ze iedere dak- en gevelplaat strak op hun plaats. De bevesti gingsmaterialen 

van Eurofast zijn onmisbaar op de bouw. Bij Senzer in Gemert maken ze 

deze materialen. “Per week zo tussen de 90.000 en 140.000 stuks,” vertelt 

Maurice van Hoof, assistent werkleider Senzer. “Vast en zeker.”

Eenvoudig werk
Maurice van Hoof: “Die bevesti gingsmaterialen van 

Eurofast maken we in alle soorten en maten. Groot 

en klein. Offi  cieel heten ze tules. Het werkt zo. Op een 

machientje zet je een schroef. Daarop plaats je weer 

een huls van hard plasti c. Even drukken en klaar. 

Schroef en huls zijn nu verbonden. Eenvoudig werk 

en prima te doen. Tien man verzorgen de producti e, 

twee doen de logisti ek.”

Leren op maat
“De mensen die hier werken leiden we zelf in de 

prakti jk op. We willen verder professionaliseren en 

de medewerkers zelfstandiger maken. Dit doen we 

samen met  het ROC Ter AA. Het is de bedoeling dat 

je als medewerker je bewust wordt van je werk, van 

iedere handeling die je doet. Het hele werkproces 

hebben we in stukjes geknipt. En dat hebben we 

ook gedaan met de opleiding, in opleidingsmodules. 

In totaal zijn het er acht. Alle handelingen zijn in 

begrijpelijke taal geschreven. Als je de ene module 

beheerst, mag je door naar de andere. Heb je alle 

modules doorlopen? Dan ontvang je van het ROC 

Ter AA een prakti jkverklaring.”

Oplossingen 
“De opleiding is puur gericht op de prakti jk. Leren 

doe je op de werkvloer. Huiswerk is er niet bij. Het 

resultaat mag er zijn. De mensen raken nog beter 

thuis in hun werk. Ze bedenken zelf oplossingen. 

Bij vragen worden ze aangesproken door collega’s. 

Goed voor hun eigenwaarde. De kwaliteit van het 

werk neemt toe. En het plezier ook. Bij de werkzaam-

heden voor Eurofast bieden we opleidingen voor 

Facilitair en Logisti ek. Ook onze buren van CleanLease 

wasserijdiensten nemen aan de opleiding deel.”

Vast en zeker 
in Gemert

Eurofast bevestigingsmaterialen

Praktĳ kverklaring

Een prakti jkverklaring is een schrift elijk 

document, een certi fi caat. Je ontvangt die 

verklaring van het ROC Ter AA als je alle 

modules hebt doorlopen en alle proces-

stappen op de werkvloer zelfstandig kunt 

uitvoeren. Met een prakti jkverklaring kun 

je makkelijker aan de slag bij een nieuwe 

werkgever. Deze ziet dan wat je allemaal 

in de prakti jk hebt geleerd en wat je kunt. 

Handig dus, bij het solliciteren en het 

stappen zett en in je werk.
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Maurice van Hoof, assistent werkleider Senzer: “Verder professionaliseren heeft  een groot voordeel. 
De medewerkers worden zelfstandiger.”



“ Er is geen 
druk en we 
kunnen ook 
nog lachen 
en grappen 
maken”

“ Hier wordt 
niemand 
allergisch 
voor stof”

Jan Willem van Beusekom

Witte tornado 
op de werkvloer

Jan Willem is een en al oog voor de werk-

plek. Hij volgt de opleiding Facilitair en is 

nu halverwege. De stofzuiger is zijn beste 

vriend en met vuil maakt hij korte mett en. 

Hier wordt niemand allergisch voor stof. 

“Opgeruimd staat netjes en hoe schoner 

hoe beter,” vindt hij. “Hier krijgt alles een 

beurt: de prullenbakken, vensterbanken 

en bureaus. Wie wil er nu niet werken in 

een schone omgeving?” 

Op zijn werk heeft  hij het naar zijn zin en 

de opleiding Facilitair valt goed te doen. 

In zijn vakanti e waait hij graag uit op 

Ameland. In de wind en op de golven is 

hij in zijn element. Met een beetje geluk 

kun je hem zien vliegen. Hij is helemaal 

gek van kitesurfen.

Marina van de Kerkhof

Heeft iets 
met wasgoed 
en containers

Marina van de Kerkhof werkt via Senzer bij 

wasserijservice CleanLease, buurman van 

Eurofast. Met nog maar twee modules te 

gaan is zij goed op schot met haar opleiding 

Logisti ek. Organiseren kun je leren en Marina 

organiseert als de beste. Alle containers staan 

op de juiste plaats en anders regelt ze dat 

wel. Met inzicht en overzicht verzorgt zij de 

aan- en afvoer van wasgoed en containers. 

Ook tekent zij voorraden af. Heb je vragen? 

Vraag Marina en alles komt goed.

In de kanti ne verzorgt ze de koffi  e en de thee. 

“Maar de koekjes moet je zelf meenemen,” 

lacht ze. Marina is mantelzorger voor haar 

vader en de trotse tante van een tweeling 

van vier. En haar twee honden? Die zijn 

helemaal blij met haar als baas!

Christ Jorissen

Weet van aanpakken

Christ werkt via Senzer voor Eurofast als 

algemeen medewerker. Hij weet van 

aanpakken en kan meters maken als de 

beste. “Soms haal ik wel vijft ien dozen per 

dag. En in iedere doos zitt en 250 tules. Ik kan 

hier in mijn eigen tempo werken. Dat is fi jn. 

Er is geen druk en we kunnen ook nog lachen 

en grappen maken. Ja, ik heb leuke collega’s.”

Buiten werkti jd is Christ te vinden op het 

voetbalveld. Als hij geen balletje trapt zit hij 

met zijn neus in de boeken. Stripboeken om 

precies te zijn. Hij is fan van Suske en Wiske, 

Batman en Spiderman. Met twee katt en is hij 

alti jd in goed gezelschap.
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Marina van de Kerkhof:
“Op de afdeling ben ik een soort vraagbaak geworden.”

Christ Jorissen: “Het is fi jn dat we in ons eigen tempo 
kunnen werken. Er is geen druk hier.”

Jan Willem van Beusekom: 
“Een schone werkomgeving draagt bij aan meer werkplezier.”
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Naam: 

Jan Hendriks

Werk: 

Producti eleider

Bedrijf: 

Larco Foods

Jan 
ziet talent

“Bij Larco Foods in Someren produceren we ambachtelijke 

bouillons, soepen, sauzen, fonds, ragouts en een breed 

assorti ment vleesproducten. Veel van die producten vind je als 

huismerk in de supermarkten. Het eigen merk Larco wordt vooral 

verkocht in Duitsland.”

Iedereen doet mee
“Respect staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen hoort erbij, 

houdt rekening met elkaar en is betrokken. Ik heb zelf een zoon 

die aangepast werk doet. Hier geldt de menselijke maat. Afstand 

tot de arbeidsmarkt is geen bezwaar.”

Lach
“Rebecca doet het goed. In het begin moest ze even wennen. Ze is 

nu een vaste waarde in de kanti ne. Met haar stralende lach heeft  

ze onze harten veroverd. Bij het facilitaire werk is zij een Pietje 

precies. Jammer dat we nu allemaal een mondkapje dragen. Dan 

kan ik haar lach niet goed zien.”
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Rebecca  
grĳ pt kansen

Rebecca Verdegen (20 jaar) houdt van lekkere dingen en nog meer 

van mensen die van al dat lekkers genieten. In de kanti ne van 

Larco Foods voelt zij zich als een vis in het water. “Ik ben een soort 

gastvrouw. Het is fi jn als iedereen zich welkom voelt.”

Menu
“In overleg bepaal ik het menu van de dag en zorg ik dat de 

kanti ne er goed bij ligt, opgeruimd. Dat is voor iedereen pretti  g. 

Daarnaast maak ik schoon. In ti jden van Covid-19 besteed ik extra 

aandacht aan hygiëne. Ik bestel schoonmaakspullen en zorg voor 

de koffi  eautomaat.”

Van school naar werk
“Gastvrijheid zit in mijn genen. Eerder werkte ik bij Brofa, een 

broodjesservice. Dat was vanuit het traject “Van school naar 

Werk”. Maar bij Brofa was voor mij geen toekomst. Met mijn 

parti cipati ecoach Marianne Verbakel ben ik daarna uitgekomen 

bij Larco Foods. Daar ben ik nu in dienst.”

Naam:

Rebecca Verdegen

Werk:

medewerkster 

kanti ne en facilitair

Bedrijf:

Larco Foods



Kansen grĳ pen in de praktĳ k
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Andere cultuur
Nicole Renes: “Opeens sta je dan als Eritrese vrouw 

in dit koude kikkerlandje. Je bent alleen of met je 

kind gevlucht, hebt veel doorstaan en fl ink moeten 

afzien. Aan jou de uitdaging om je draai te vinden 

in een samenleving die enorm verschilt met het 

land waar jij vandaan komt. En ja, hier is iedereen 

mondig, hebben we allerlei verwachti ngen, kunnen 

we allemaal fi etsen en spreken we ook nog eens 

Nederlands. Dan heb je als Eritrese heel wat 

hobbels te nemen.”

Zelfstandig en zelfredzaam
Nicole: “Als statushouder krijg je in het begin alles 

aangereikt. Maar daarna moet je zelf aan de bak. 

Hoe vind je werk, hoe regel je zaken als het aan-

vragen van toeslagen, hoe maak je afspraken bij 

de dokter, gemeente, of woningbouwvereniging 

en opvang voor je kind? Dan heb je begeleiding 

en ondersteuning nodig. Senzer heeft  de handen 

ineengeslagen met de LEVgroep, gemeente Geldrop-

Mierlo, Kringloopwinkel Het Goed, bibliotheek en 

Leef en Maatschappelijk Belang. Samen hebben 

we een programma opgezet zodat ze leren om 

veel dingen zelf te kunnen doen. Dat bestaat 

onder meer uit taallessen, opvoedingshulp, 

fi etsles, sport en computervaardigheid.”

Succes
“Het heeft  even geduurd. Maar de inspanningen 

beginnen nu vruchten af te werpen. De Eritrese 

vrouwen nemen steeds vaker het initi ati ef waar 

zij eerder achterover leunden. Noem het bewust-

wording. Ze weten dat hun toekomst in Nederland 

ligt. Als je iets wilt bereiken, moet je zelf acti e 

ondernemen. Zelf bellen, zelf een baan zoeken, zelf 

solliciteren en zelf Nederlands leren spreken. Kisanet, 

Fithawit, Zaid en de andere dames zijn enorm 

gegroeid. En de kinderen? Die hebben op de opvang 

Nederlands geleerd en zijn nu tweetalig. Dan keren je 

kansen. Niemand die met een taalachterstand aan de 

basisschool hoeft  te beginnen.”

Keigoed
“Hoe vind je je draai in Nederland? Door mee te 

draaien in de prakti jk! Kringloopwinkel Het Goed 

in Geldrop biedt een opstapje voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier kun je 

werkervaring opdoen en je talenten ontplooien. 

Eritrese vrouwen leren hier hoe ze een winkel 

moeten runnen. Ze leren de kassa bedienen, 

arti kelen prijzen, kleren inhangen en verkoop-

gesprekken voeren in het Nederlands, inclusief 

de schoonmaak.”

Prakti jkleerroute
“In Geldrop is werk aan de winkel en in Het Goed 

leer je dat stap voor stap. Doelbewust volg je zo de 

prakti jkleerroute. Daardoor krijg je het werk beter 

in de vingers en wint het aan kwaliteit. Dat doe je 

onder begeleiding. Ook is er een handboek waarin 

al het werk overzichtelijk staat uitgebeeld: met 

plaatjes en met tekst en uitleg. Hoe beter je je werk 

doet, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Je komt 

steviger in je schoenen te staan en wordt 

zelfstandiger en meer zelfredzaam. Iedere stap van 

deze leerroute wordt bijgehouden en afgetekend. 

Als je alle stappen doorlopen hebt, ontvang je een 

prakti jkverklaring. Dit is een schrift elijke erkenning 

van je talenten en een beloning voor je inspanning. 

Het is ook een aanmoediging om verder te gaan. 

Denk bijvoorbeeld aan een BBL*-opleiding aan het 

ROC Ter AA, een andere baan of vrijwilligerswerk.”

Goed bezig
bĳ  Het Goed
Toen ze een paar jaar geleden in Nederland aankwamen, was alles helemaal 

nieuw en onbekend. Maar nu weten ze steeds beter hun weg te vinden. In Geldrop-

Mierlo zijn ze zelfs goed terechtgekomen. Hier werkt een groep Eritrese vrouwen 

in Kringloopwinkel Het Goed. En ze hebben ook nog eens hun prakti jkverklaring 

gehaald. “Dat mag gevierd worden,” zegt Nicole Renes, parti cipati ecoach van Senzer.

“ De uitdaging om je 
draai te vinden in 
een samenleving 
die enorm verschilt 
met het land waar 
je vandaan komt”
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Million
Is gestart met haar stage bij de Takko 

in Geldrop. Mag daar volledig mee-

draaien in de winkel. Volgt BBL 1.

Kisanet
Is gestart bij de Hema in Geldrop. 

Volgt BBL 1.

Fithawit
Heeft  haar droombaan gevonden en 

werkt op basis van een proefplaatsing 

bij een kapsalon in Eindhoven. 

Volgt BBL 1.

Merhawit
Gaat op gesprek bij de Plus in Mierlo. 

Volgt BBL 1.

Nazret
Zit nog bij Het Goed. Is druk op zoek 

naar een vervolgstap. Volgt BBL 1. 

Gaat op gesprek bij Kruidvat.

Mihret
Zit nog bij Het Goed maar is druk op 

zoek naar een nieuwe werkplek. 

Volgt BBL 1. Gaat op gesprek bij AH.

Zaid
Heeft  een plek bij de strijkservice 

van het dorpsleerbedrijf in Geldrop.

Said
Heeft  eveneens een plek bij de 

strijkservice van het dorpsleerbedrijf 

in Geldrop.

Natsnet
Heeft  op korte termijn een gesprek 

bij de Hema. Volgt BBL 1.

Shewit 
Druk op zoek naar een stageplek. 

Mede door het corona heeft  het langer 

geduurd om een plek te vinden. 

Volgt BBL 1.

Yordanos
Zit nog bij Het Goed maar gaat op 

gesprek bij de schoonmaak van Senzer.

Akberet
Haar man heeft  een bijna fullti me baan 

en ze is op zoek naar een passende 

functi e. Ze hebben een groot, jong 

gezin en dit is met school nu nog niet 

te combineren.

* BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt een aantal dagen per week en één dag ga je naar school

Goed op weg 
Welkom
De Geldrop-Mierlose wethouder Looijmans 

(Zorg, welzijn, werk en inkomen) is blij met de 

ontwikkelingen. “Het is goed dat deze vrouwen 

de kans krijgen om zelf sturing te geven aan hun 

leven. En echt mee te doen in de samenleving. 

Ik kan me voorstellen dat dit in het begin best 

moeilijk zal zijn. Een proces van stapje voor 

stapje, met vallen en opstaan. Ze moeten veel 

loslaten van wat ze gewend zijn en springen in 

het diepe. Ik hoop van harte dat ze zullen 

ervaren dat er veel mooie en goede dingen 

voor terugkomen.” 

De groep Eritrese vrouwen in Kringloopwinkel Het Goed met hun welverdiende prakti jkverklaring.

Uitreiking van prakti jkverklaring.
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lef tonen in praktĳ k

Verschillende sollicitati egesprekken, 

vrijwilligerswerk en baantjes in een 

ander werkveld. Het vinden van een 

passende baan was voor Daan een 

hobbelig pad. Nergens voelde hij zich 

op zijn plek. “Ik wilde graag een baan 

die in lijn lag met mijn studie biologie”, 

vertelt Daan. “Helaas liep ik telkens 

vast bij het sollicitati egesprek. Hoewel 

ik ervan overtuigd was dat ik een 

geschikte kandidaat was, lukte het me 

maar niet om me goed te presenteren. 

Ik vond het heel moeilijk om die 

gesprekken te voeren en kon me maar 

niet concentreren.” Uiteindelijk moest 

Daan een uitkering aanvragen. 

Juiste begeleiding
Omdat Daan bij de aanvraag van de 

uitkering direct bemiddelbaar leek, 

kwam hij bij het Senzer Tempo Team 

terecht. Daar zagen ze waar hij 

tegenaan liep en ze stelden voor om 

een psychologisch onderzoek te doen. 

“Daar had ik in eerste instanti e 

helemaal geen zin in. Ik wilde niet in 

een bepaald hokje geduwd worden. 

Maar vanuit Senzer wisten ze me 

duidelijk te maken dat het wel in 

mijn voordeel zou kunnen werken. 

Daardoor zou de kans op een baan 

juist groter kunnen worden, omdat ik 

dan de juiste begeleiding kon krijgen. 

Dat heeft  me over de streep 

getrokken.” Uit het onderzoek bleek 

dat Daan auti sme had. En dat was 

geen verrassing. “Sti ekem wist ik dat 

al, maar ik heb er ti jdens mijn 

middelbareschoolti jd en ti jdens mijn 

studie niet veel last van gehad. Door 

dit onderzoek viel veel op zijn plek. 

Dat ik een ongeïnteresseerde houding 

krijg als ik gestrest ben, bijvoorbeeld. 

Dat is een vervelende tegenstelling, 

want juist als ik een baan heel graag 

wil en zenuwachti g ben, oog ik dus 

alsof het me niets doet.”

Jobcoaching 
Met de nieuwe inzichten kon de 

weg naar werk ingeslagen worden. 

Parti cipati ecoach Jacco Doorn van 

Senzer’s gebiedsteam Deurne hielp 

Daan met een baan dichtbij zijn woon-

plaats. “Ik moest bij Daan meteen 

denken aan Sure Laboratories”, zegt 

Jacco. “Een bedrijf dat microbiologisch 

onderzoek doet en kwaliteitscontroles 

uitvoert. Ik stelde voor om een cv op 

te sturen en dat bleek een goede zet. 

Frank, de eigenaar van Sure 

Laboratories, was geïnteresseerd in 

Daan, maar alleen als er goede 

begeleiding vanuit Senzer geboden zou 

worden.” En die begeleiding kwam in 

de vorm van jobcoach Rianne van 

Hoof. Zij begeleidt Daan gedurende 

zijn werkdagen bij Sure Laboratories. 

“De vraag van Frank heeft  ervoor 

gezorgd dat we dit anders dan anders 

hebben aangepakt en ik vanaf het 

begin van het traject betrokken ben. 

En dat blijkt een schot in de roos”, legt 

Rianne uit. “Daardoor heeft  Daan een 

goede start gemaakt. Zo ben ik de 

eerste dag met Daan meegegaan om 

het ijs te breken. Maar ik help hem 

bijvoorbeeld ook bij zijn planning en 

de communicati e. Eigenlijk ben ik zijn 

sparringpartner.” 

Waardevol
En dat zo’n sparringpartner heel 

waardevol is beseff en ze bij Sure 

Laboratories maar al te goed. Eigenaar 

Frank van der Zanden: “Toen ik het cv 

van Daan zag dacht ik: die jongen is 

drie keer zo slim als ik. Ik wilde hem 

een kans geven, maar omdat we een 

organisati e in ontwikkeling zijn, kan ik 

niet alti jd begeleiding bieden. Dat die 

begeleiding nu van Senzer komt, is 

heel belangrijk om dit te laten slagen. 

Zeker op sociaal gebied heb ik Daan 

zien groeien. Hij wil heel graag dingen 

goed doen, als er dan iets misgaat kan 

hij daar heel erg mee zitt en. Het is dan 

fi jn voor hem om een sparringpartner 

te hebben.” Rianne is het ermee eens: 

“Ik merk dat Daan zich steeds meer op 

zijn gemak begint te voelen en dat 

komt zeker door de wisselwerking met 

Frank. Hij ziet potenti e in Daan.”

Met een universitair diploma biologie op zak dacht Daan snel werk op niveau te kunnen vinden. Niets was minder 
waar. Zijn auti sme belemmerde hem. Bij de standaard sollicitati eti ps voelde Daan zich niet comfortabel en dus bleef 
het bij een aantal ti jdelijke banen en vrijwilligerswerk onder zijn niveau. Door middel van jobcoaching via Senzer 
heeft  Daan een passende baan bij Sure Laboratories gevonden. Een vernieuwende aanpak, die succesvol blijkt. 

Toekomst 

Inmiddels werkt Daan vier 

dagen in de week bij Sure 

Laboratories. Hij heeft  het er 

naar zijn zin. “Dit is heel 

betekenisvol werk. Eindelijk. 

Ik moet nog veel leren en ik 

hoop in de komende jaren 

veel zelfstandiger te kunnen 

werken. Maar ik durf weer aan 

een toekomst te denken. Mijn 

doel was werk vinden, nu heb 

ik sinds kort een eigen auto en 

denk ik erover om op mezelf 

te gaan wonen.” Ook Frank 

ziet de toekomst positi ef. 

“Wat Daan wil en wat ik zoek, 

sluit op elkaar aan. Ik denk dat 

we volgende zomer een hele 

andere Daan hier zien. Een 

Daan die onze systemen onder 

controle heeft  en die het 

prima weet te redden.” 

“ Ik durf 
eindelĳ k weer 
aan mĳ n toekomst 
te denken”

v.l.n.r. Jacco Doorn - Parti cipati ecoach Senzer, Frank van der Zanden -
eigenaar Sure Laboratories, Daan en Rianne van Hoof - Jobcoach Senzer.
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Een práchti g kerstf eest vieren met een 

kleiner budget? Ondanks dat we deze 

kerst niet allemaal samen zullen zijn, kun 

jij er dit jaar op deze manier toch een 

warm en gezellig moment van maken.

Op deze pagina vind je enkele 

ti ps die jou hierbij helpen.

  Jouw huis in december laten stralen?

Ontdek recepten, ideeën voor thuis, 

sti jlinspirati e en andere ideeën om uit te 

proberen, via pinterest.nl. Raamsti ft en 

koop je al vanaf €1,- bij de Hema.

  Dat zal lekker smaken!

Ook zijn er online ontzett end 

veel lekkere recepten voor een 

klein prijsje te vinden. Zoek 

eens op: budget kerstmenu.

  Kersti tems voor een leuk prijsje 

scoren? Kijk online voor de dichtst-

bijzijnde kringloopwinkel bij jou 

in de buurt. Al het arti kel van 

pagina 8 gelezen?

Makkelijk en snel je huis omtoveren in kerstsferen? 

Dat kan natuurlijk door zoveel mogelijk zelf te doen! 

Met afwasbare raam-sti ft en maak je de mooiste 

raamtekeningen en versier je meteen je huis voor 

minder geld. Win-win. 

         Ga eens naar buiten, wie weet vind je wel 

genoeg takjes voor een kerststukje op tafel, 

dat je natuurlijk nog afmaakt met een gezellige 

kerstbal of kaarsjes. Een mooie stok gevonden? 

Versier deze dan met kerstdecorati e die je nog 

op zolder hebt liggen en hang deze op in huis. 

Je oude kerstballen beu? Geef ze een nieuw fris 

uiterlijk door ze te schilderen met een likje verf. 

Heb je er al eens aan gedacht om ti jdens de 

decembermaand de kringloopwinkel binnen te 

gaan? Kijk eens naar tweedehands kerstdecorati e, 

haal de gezelligheid in huis! Als je er dan toch bent, 

wie weet vind je hier wel een feestelijke outf it of 

juist een leuk cadeautje voor onder de boom voor 

een verrassend prijsje.

December is de maand van gezelligheid, maar ook vooral heel 

veel lekker eten! Iedereen verdient een mooie kerst. Maak je 

geen zorgen: ook met een klein budget is het mogelijk om een 

lekker kerstdiner op tafel te toveren. Wees creati ef en gebruik 

betaalbare ingrediënten. Koop zoveel mogelijk producten van 

huismerken en houd de aanbiedingen in de gaten.

Vroemmm
dat wordt
inslaan

Haal de 
gezelligheid
in huis!

Kerst-
sterretje
op de taart

Een Bol.com 
cadeaukaart 
t.w.v. €25,-

win

Puzzelen maar!
Kijk heel goed naar het plaatje, weet jij wat de uitkomst is van de kerstman?

+ = 36+

+ = 14+

+ = 20+

+ =+

   Stuur ons de oplossing! Mail: communicati e@senzer.nl  

Post:  Senzer Team Communicati e. Postbus 272, 5700 AG Helmond
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Afmelden
De Senzer Inspirati ekrant is er voor iedereen

die via Senzer aan de slag is of op weg is/wil 

naar (ander) werk. We laten je graag zien wat 

er allemaal mogelijk is via Senzer. 

Wil je deze krant niet langer ontvangen? 

Dat vinden we natuurlijk jammer! 

Afmelden kan op de volgende manieren:  

• Mail: communicati e@senzer.nl

•  Brief: Antwoordnummer 104, 5700 VB 

Helmond (postzegel niet nodig)

• Online: www.senzer.nl/krant 

Vermeld daarbij je naam, adresgegevens 

en telefoonnummer.

hele knusse 
en fi jne 
feestdagen...

Opeens weet je het: je wordt geen 

conducteur maar heft ruckchauff eur. 

Melissa van de Heuvel weet daar alles 

van. Zij is uitgestroomd naar Euregio 

Recycling in Born (Limburg) waar zij 

kilometers maakt op de heft ruck. 

“Het ging met wat omwegen,” vertelt 

ze. “Maar ik ben goed op weg.”

Ommezwaai
Eerst werkte Melissa in de Kringloop-

winkel Helmond, in het groenonder-

houd en bij Bavaria. Dat was via de 

fl exgroep van Senzer. “Voor mij was 

daar weinig toekomst,” vertelt ze. 

“En toen kwam Euregio op mijn pad. 

Dat leek me wel wat. Met goedvinden 

van mijn werkleider Paul Litjens ben 

ik eerst twee weken proef gaan 

draaien in Limburg.”

Geheim
“Bij Euregio recyclen we metalen. 

Aanvankelijk zou ik lopendeband-

werk gaan doen. Maar toen kwam 

de heft ruck voorbij. Ik ben inmiddels 

hard op weg om mijn heft ruck-

rijbewijs te halen. Ook met de loader, 

het kleine broertje van de heft ruck, 

kan ik lezen en schrijven. Kun je een 

geheimpje bewaren? In het begin kon 

ik er geen hout van. En ook mijn baas 

vond het maar niks dat ik op de 

heft ruck zat. Maar na drie weken 

kreeg ik vett e complimenten.”

Talent
Melissa heeft  een bijzonder talent.

 Ze kan keihard werken en tegelijk 

de grootste lol hebben. Dat werkt 

aanstekelijk. In de nachtploeg verzet 

ze bergen werk en tonnen staal, en 

laat ze haar collega’s lachen. “Bij 

Euregio werk ik als enige vrouw in 

een mannenwereld. Dat bevalt prima. 

Ik voel me als een vis in het water. 

Hier is geen onderscheid. We doen 

het allemaal samen.”

Vrouw in een
mannenwereld
Ken je Melissa nog? In de krant van juni 2019 vertelde ze over haar 

werk en ontwikkeling. Toen werkte ze nog met de fl exgroep bij Bavaria. Een 

aanpoter die van afwisseling houdt. Ze heeft  intussen afscheid genomen van 

Senzer als werkgever. We wensen haar het allerbeste voor de toekomst! 

Mocht het nodig zijn, dan kan ze natuurlijk alti jd op Senzer terugvallen. 

Op gepaste afstand brachten onze account-

managers een bezoek aan de winnaars van de 

Senzer Award van vorig jaar: Fletcher Kloosterhotel 

Willibrordhaeghe uit Deurne en SolarUnie uit 

Gemert. Deze winnaars zijn mooie voorbeelden 

van bedrijven die iedereen een kans bieden en op 

vernieuwende manieren omgaan met werkgelegen-

heid. De wisselbeker die ze vorig jaar ontvingen is 

omgeruild voor een kleinere variant met een mooie 

gravering die ze mogen houden. Vanwege corona 

was er dit jaar geen nieuwe verkiezing.

Senzer Award
wisselmoment 2020

Mondkapjes
bĳ  medewerkers 
van Senzer

  Wél een mooie bedankvideo 

trouwens, bekijk via: 

youtu.be/wzjq_TN27EQ 

of scan de QR code.

van Senzer

  Man Bijt Hond

 De uitzenddata van Man Bijt Hond XL 

zijn ondertussen bekend. Met daarin 

Annie en Marti n, werkzaam via Senzer 

op de milieustraat. De eerste afl everingen 

zijn al geweest zelfs:

Ze zijn niet iedere week te zien, maar wel heel 

leuk om in de gaten te houden! 

Veel kijkplezier.

Afl  1 - 10 november 

Afl  2 - 17 november  

Afl  3 - 15 december 

Afl  4 - 29 december 

Afl  5 - 5 januari    

Afl  6 - 12 januari

 U
it

ze
nd
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#kansengrĳ pen


