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Kansen grĳpen in de praktĳk

Column

Lef tonen, kansen grijpen, talent zien en toekomst geven.
Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.

In het kort

Kansen grĳpen
“Deze welfare shop
heb ik naar eigen
inzicht mogen
inrichten.”

Tanita
team Communicatie

Tĳd voor gezondheid
Om de zoveel tijd hoor je het wel iemand
zeggen: “Een gezonde geest zit in een gezond
lichaam.” Ja duh, denk ik dan. Het klopt wel
wat je roept, maar hoe moet ik dat bereiken?
Makkelijk gezegd, maar moeilijk te doen in
een leven met werk, kinderen, corona en
duizend andere dingen om je zorgen over te
maken. Voor je het weet, is de dag voorbij en
zit je uitgeput op de bank. Weer een dag waar
de gezonde beweging er helaas bij
ingeschoten is…

Assembleren kun je leren. En met het Operator Support System (OSS) leer je dingen waar je versteld van staat. Zo helpt
dit systeem je hoogwaardige producten in elkaar te zetten, helemaal zelfstandig en op eigen kracht. Voor je het weet
assembleer je deuropeners voor vrachtwagens, modules voor rolstoelen of componenten voor kinderzitjes. Ben je toe aan
meer uitdaging? Maak kennis met het Operator Support System en ontdek hoe je het kunt maken met inclusieve techniek.
OSS: zo werkt het

Francine Thijssen grijpt kansen
Lees meer op pagina 6

Win
wireless
earphones

En toch, we hebben allemaal 24 uur per dag
en 7 dagen in de week. Dus waarom lukt het
anderen wel en mij niet? Misschien ligt het
niet aan de tijd, maar aan de prioriteit. Vind je
de juiste dingen wel belangrijk? De hele dag
ben je druk, maar de gezonde beweging
schiet er bij in? Nu je erbij stilstaat, misschien
is dit wel het moment om het voortaan
anders te doen.

win

Weet jij de puzzel te
raden op pagina 11?

Lef tonen
“Wedstrĳdje doen?
Leuk! Maar niets
moet.”
Anne van de Wiel, participatiecoach bij Senzer
Lees meer op pagina 10

Ook in deze Senzer-krant staan weer mooie
verhalen van mensen die het anders hebben
gedaan. Die tijd hebben genomen voor hun
eigen ontwikkeling. Die gelukkig zijn met de
stappen vooruit die ze hebben kunnen zetten.
Abdelhamid die in zijn werk helemaal uit de
verf komt. Francine die bij Defensie in de
aanval gaat. En de jongeren in Deurne die
door samen te bewegen niet alleen letterlijk
vooruit komen.

Winnaar puzzel vorige editie:
Roos Tibosch. Ze heeft een VVV cadeaukaart
gewonnen t.w.v. 25 euro.

De oplossing van de puzzel was:
Bloem = 5 Bij = 13 Vogel = 10

En ik? Ik heb mijn hond al gewaarschuwd dat
er vanaf nu vaker en langer gewandeld gaat
worden.

Colofon
De Senzer Inspiratiekrant is er
voor iedereen die via Senzer aan
de slag is of op weg is/wil naar
(ander) werk. We laten je graag
4x per jaar zien wat er allemaal
mogelijk is via Senzer.

5 + 5 + 5 = 15
13 + 5 + 5 = 23
10 + 15 + 13 = 38
23 + 15 + 35 = 73

Contact Senzer

Concept en vormgeving

Drukwerk

Montgomeryplein 6, Helmond
Telefoon: 0492 58 24 44
E-mail: info@senzer.nl
Website: www.senzer.nl

Sterk Reclamebureau B.V. Eindhoven
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Sterk Reclamebureau en
communicatieteam Senzer

Je gaat als een
speer met OSS

Fotograﬁe
Volg ons ook via social media:

Ben je een beetje uitgekeken op datzelfde schroefje, moertje, boutje of nippeltje?
Heb je het gevoel dat je meer in je mars hebt? Roland van Kraaij, engineer Senzer:
“Met OSS zet je zelf complete producten in elkaar. Het werkt als volgt. Het
systeem geeft aan welk onderdeel je moet pakken, waar dit te plaatsen en hoe te
monteren. Heb je dit gedaan? Dan geeft het systeem de volgende aanwijzingen.
OSS leidt je stapje voor stapje door het proces, net zolang tot je alle onderdelen
gemonteerd hebt tot een kant en klaar product.
Alle aanwijzingen en instructies worden geprojecteerd op je werkblad zodat je
precies weet wat je moet doen. Heb je toevallig een verkeerd onderdeel gepakt?
Dan licht een rood lampje op en kun je corrigeren.”

Made in Helmond
OSS is een doorbraak in techniek. Het zorgt voor een nieuwe manier van werken.
Zijn medewerkers niet bang om iets nieuws aan te pakken? Huiverig voor de
techniek? Roland van Kraaij moet glimlachen. “Neem maar eens plaats. Volg de
aanwijzingen die op het werkblad geprojecteerd worden. Zie je hoe het systeem
zichzelf wijst? Het is bijna een soort Tomtom maar dan voor assemblage.
Verdwalen kan bijna niet. Je gaat als een speer. Voor je het weet heb je het
systeem in de vingers. Vergeet de handboeken en onthoud OSS.

“Je kunt
meer dan
je denkt.”

Nee, je hebt geen cursus nodig. Je werkleider kijkt af en toe over de schouder
mee. OSS is een nieuwe vorm van inclusieve techniek. Dat wil zeggen inclusief
duidelijkheid, inclusief gemak en inclusief uitdagingen. Je werkt in een
prikkelarme omgeving. Een uitkomst voor mensen met autisme of medewerkers
die zich niet goed kunnen concentreren.”

Nieuwe techniek, nieuwe kansen
“Met OSS kunnen mensen hun grenzen verleggen. Zij gaan nieuwe uitdagingen
aan. En dat is goed voor ze. Je ziet ze groeien. Ze maken nu producten die ze eerst
niet voor mogelijk hielden. Hoogwaardige en ingewikkelde producten. Waar je
eerst samen met vijf collega’s een product maakte, doe je dat nu zelf in je eentje,
met OSS.
Mensen krijgen plezier in hun werk en zijn trots op de resultaten. Je krijgt meer
geloof in eigen kunnen. We zien ook dat mensen anders tegen hun werk
aankijken. Zij werken in de techniek en OSS ondersteunt hen. Zij hebben een
goed niveau. Daardoor zijn er ook kansen buiten Senzer. Voor regulier werk.
Er valt een wereld te winnen.”

Meer zelfvertrouwen,
minder begeleiding
Carel Retera, Ton Janssen en Roland van
Kraaij zijn betrokken bij het OSS-project van
Senzer. Carel is adviseur arbeid & innovatie,
Ton is senior kwaliteitsmedewerker en
Roland tekent voor de engineering. “OSS
stelt je in staat om zelfstandig ingewikkeldere
producten in elkaar te zetten. Daardoor krijg
je niet alleen meer zelfvertrouwen maar ook
meer kansen op werk buiten Senzer.”

Meer weten?
Denk je dat de OSS
jou kan helpen bij je
volgende stap?
Neem dan contact
op met je werkleider
of participatiecoach.
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“Samen maken
we werk waar
we trots op zĳn.
Ons werk wordt
gewaardeerd.”

Bart Verbiest heeft een bijzonder talent. Hij kan afstanden tussen mensen
overbruggen. Daardoor vinden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
steeds vaker een plek op de steigers en ladders van zijn schildersbedrijf. Want

Abdelhamid Belhadj: "Bart is een werkgever die weet wat je
nodig hebt. Hij zorgt voor alles wat je nodig hebt om vakwerk
te leveren. Inclusief een veilige werkomgeving.”

ook als je geen schilder bent is hier veel mogelijk. Of, zoals Bart het zelf zegt:
“Iedereen is welkom. En iedereen verdient een kans!”
Een mooi vak leren

Persoonlijke begeleiding

Verbiest Schilderwerken in Helmond heeft een eigen manier
van werken. Juist als het om personeel aannemen gaat is de
onderneming een tikje tegendraads. Bart Verbiest: “Wij zijn
een schildersbedrijf dat niet alleen schilders aanneemt. Je
mag ook een andere achtergrond hebben. Dat klinkt misschien
vreemd. Maar dat is het niet. Schilderen kun je leren. En
dat doe je in de praktijk. Wat je nodig hebt? Motivatie en
belangstelling voor het schildersvak. Een prettige persoonlijkheid is mooi meegenomen. Via het Senzer Tempo-Team Traject
kom ik in contact met mensen die geen schilder zijn maar dat
wel willen worden.”

“Schilderen leer je door te doen. Wij doen het voor en jij doet
het na. Een leerling-schilder krijgt persoonlijke begeleiding, een
op een. Zo krijg je de kans jezelf te ontwikkelen. Iedere keer ga
je een stapje verder, word je beter. Fouten maken mag, als je er
maar van leert. Sommige groeien uit tot meesterschilder met
mbo-diploma. De mensen die wij aannemen zijn divers.
Autisme, moeilijke jeugd, weinig zelfvertrouwen of lang uit het
arbeidsproces geweest. Wij investeren in mensen. En dat
betaalt zich terug in loyale medewerkers, een ﬁjn team,
vakwerk en mooie opdrachten.”

Hart voor mensen, zicht op cijfers
“Met een goed team kun je ver komen. We werken dan ook
door heel Nederland: in Oud-Gastel, Utrecht, Almere, Arnhem
en Best. We werken voor fabrieken, winkelketens en hotels.
We hebben zeven man aan de slag en draaien op volle toeren.
Spuitwerk is ons specialisme. Met een app heb ik overzicht op
de projecten: uren, materiaal, kilometers en kosten. Handig,
die app. In één oogopslag weet ik hoe het bedrijf ervoor staat
en de administratie is altijd bij. Zo hou ik extra tijd over voor
de mensen.”

Geluk
Bart Verbiest is begaan met zijn mensen en leeft met hen mee.
Dat heeft met zijn eigen verleden te maken. Het is hem niet
altijd voor de wind gegaan. Hij kan zich goed in anderen
verplaatsen. Verbiest overbrugt niet alleen afstanden tot de
arbeidsmarkt maar bouwt ook bruggen naar de toekomst.
“Voor mijn mensen ben ik een en al oor. Ik praat met ze. Waar
wil je over tien jaar staan? Wat wil je bereiken? Hoe ziet je
leven er dan uit? Dat zet mensen aan het denken. Ze gaan
plannen maken. Het is ﬁjn als medewerkers gelukkig zijn.”

Bart Verbiest: "Wij investeren in mensen. En dat betaalt zich terug in
loyale medewerkers, een ﬁjn team, vakwerk en mooie opdrachten.”

Abdelhamid Belhadj

Via Senzer
Tempo-Team
naar regulier
werk
Abdelhamid Belhadj (51 jaar) zat door
omstandigheden een tijd lang zonder werk.
Via het Senzer Tempo-Team Traject is hij in
contact gekomen met Verbiest Schilderwerken in Helmond. Met succes.

Klik
Abdelhamid Belhadj: “Solliciteren is een
kwestie van gevoel. En bij Bart Verbiest
voelde het direct goed. Bart is een baas die
weet wat je nodig hebt. Goed gereedschap.
Werkkleding. Een veilige werkomgeving.
Kortom alles wat je nodig hebt om vakwerk
te leveren.”

Door heel Nederland
“Ik ben van huis uit schilder en kon direct
beginnen. Ik werk nu door heel Nederland,
alweer bijna een jaar. We doen mooie
projecten. Denk aan hotels, fabrieken,
winkelketens en markante gebouwen zoals
de Cacaofabriek in Helmond.”

Rijbewijs
“Ook iets dat Bart goed voor elkaar heeft:
je werkt in een ﬁjn team, met ﬁjne collega’s
in een ﬁjne sfeer. Samen maken we werk
waar we trots op zijn. Ons werk wordt
gewaardeerd. En Bart waardeert mij. Ik
mag op kosten van de zaak mijn rijbewijs
halen. Zo worden we nog mobieler en
kunnen we op meer plaatsen tegelijk zijn.”
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Naam:

Naam:

Sander Heﬀelaar

Francine Thijssen

Werk:

Werk:

Stafoﬃcier Behoud en Werving

Welfare shop

Bedrijf:

Koninklijke Landmacht

Defensie

Bedrijf:
Defensie

Sander
ziet talent

Francine
grĳpt kansen

“Defensie doet graag iets extra’s voor zijn militairen en het
burgerpersoneel. Bijvoorbeeld met een welfare shop. Voor onze
winkel op Vreedepeel zochten we iemand die klantgericht kan
werken, goed kan luisteren en graag wil leren. Met Francine Thijssen
hadden we direct een klik. Zij heeft precies dat extra om de welfare
shop te laten ﬂoreren.”

Francine Thijssen werkt sinds 1 september 2020 in een winkel. Het
is niet zomaar een winkel. Het is de welfare shop van de Koninklijke
Landmacht in Vreedepeel. “Hier verkopen we alles wat militairen leuk
vinden. Zoals rugzakken, zonnebrillen, parfums, kleding, zakmessen,
camelbags, zaklampen en speelgoed.”

Ervaring in de winkel

“Een winkel is voor mij bekend terrein. Ik kom uit het winkelbedrijf,
weet hoe je winkels inricht en hoe je ze rendabel maakt. Deze
welfareshop heb ik naar eigen inzicht mogen inrichten. Drie
vrijwilligers helpen mee met de verkoop. Het loopt als een trein.”

“De welfare shop is een plaats waar onze mensen graag komen.
Francine is vriendelijk, makkelijk in de omgang en denkt met je mee.
Ze zet graag een stapje extra. Ze heeft de winkel zelf ingericht en voelt
zich er ook verantwoordelijk voor. Het is helemaal ‘haar’ winkel.”

Op haar plek
“Francine weet wat ze wil. Je kunt iets aan haar overlaten. Indien
nodig begeleiden wij haar, op afstand. Zij krijgt de ruimte om te
groeien en zich te ontwikkelen. Op Vreedepeel is zij weer helemaal
terug in het arbeidsproces.”

Succes

Ambitie
“Ik ben door ziekte een tijd uit de running geweest. Maar dat was
toen. Participatiecoach Arnie de Fost van Senzer voelde mijn ambities
aan en via Arjan Weijers, ook Senzer, ben ik bij Defensie gekomen. De
sollicitatie ging van een leien dakje. Wat een aardige mensen werken
hier. Het is echt een droombaan.”
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“Van Isatou
krĳg je energie”
In Gambia, West-Afrika, worden vrouwen op de vingers getikt als ze mannenwerk doen. Statushouder
Isatou Kebbeh weet daar alles van. Want haar wereld is groter dan de was alleen. Met haar twee rechterhanden metselt ze als de beste, betegelt ze tuinen en repareert ze elektronica. Momenteel loopt ze een
werkstage in Neerkant als aanloop naar betaald werk. “In Nederland voel ik me vrij.”

Werkritme

Complimenten

Isatou woont in Liessel. Zij heeft haar werkstage bij basisschool
Sint Willibrord in Neerkant, een dorp verder. “Daar doe ik
werkritme op, verbeter ik mijn Nederlands en raak ik thuis in
de Nederlandse gebruiken en gewoonten op de werkvloer. Ik
werk drie ochtenden per week. Op maandag- en woensdagmorgen assisteer ik interieurverzorgster Mia. De entree, de
lokalen, gymzaal en kantine liggen er stralend bij. Met Mia
kan ik meters maken. Geef mij maar een hoop werk.
Dan kan ik vooruit!”

Interieurverzorgster Mia en administratief medewerkster
Irma zijn ingenomen met Isatou. Irma: “Isatou is een prettige
collega die goed zelfstandig kan werken. Ze is snel van begrip.
Je hoeft het haar maar een keer uit te leggen. En als ze iets niet
begrijpt? Dan komt ze naar mij toe en vertel ik het haar nog
een keer. Isatou werkt netjes en ziet wat er moet gebeuren.
Die kwaliteiten komen zeker van pas bij een betaalde baan.
Van Isatou krijg je energie.”

Veelzijdig

Isatou weet van aanpakken, houdt van eﬃciency en stelt orde
op zaken. Op basisschool Sint Willibrord hebben ze een turbo
aan boord. En thuis? Thuis repareert Isatou het liefst defecte
apparaten. Kookplaten met kuren, wasmachines met mankementen, onwillige magnetrons, e-bikes met kortsluiting…
Isatou weet raad met alles waar een stekker aan zit. “Ik zet
er een spanningzoeker op of hang een apparaat aan een
multimeter. Het moet wel gek gaan als ik een apparaat niet
aan de praat krijg of een storing niet kan oplossen. Trouwens,
heb je mijn gereedschapkist al gezien?”

Op vrijdagochtend is Isatou de rechterhand van Irma Andri,
administratief medewerkster. “Ik doe voor haar allerlei klusjes.
Denk aan het lamineren van documenten, kopiëren, scannen,
voorraadbeheer van potloden pennen en schriften, en koﬃezetten. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik doe het wel.
Ik praat veel met Irma. Iedere keer leer ik nieuwe woorden.
De morgen vliegt voorbij.”

Technische knobbel

Vindingrijk
“Reserveonderdelen zijn vaak een dingetje. Maar ook daar
weet ik raad mee. Ik maak foto’s van het apparaat en de
onderdelen. Daarna ga ik googlen en struin ik internet af. Voor
elk probleem is er een oplossing.” Ook in de buurt weten ze
dat. Er wordt regelmatig een beroep op haar talenten gedaan.
Isatou ﬁxt het. En ze is ook nog eens een gezellige buurvrouw
die met een charmant accent Nederlands spreekt.

Droom

“In Gambia was mĳn oom elektricien. Van hem
heb ik de kunst afgekeken. Hĳ was altĳd verrast
als er apparaten gerepareerd waren.”

“Ik vind Nederland een ﬁjn land. Ik heb ﬁjne buren. Beide
buurvrouwen werken. Dat is hier heel gewoon. Twee van mijn
kinderen gaan al naar school. Straks ook nog de derde. Vanaf
dan heb ik alle ruimte om betaald werk te zoeken, net als de
buurvrouwen. Ja, een vaste baan. Het liefst in de elektrotechniek. Dat is mijn droom!”
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Fit in huis
Soms lijkt het wel of er honderden beweegtips zijn. De één
wat makkelijker dan de ander waarbij het lijkt of je heel je
leven moet omgooien. Maar we kunnen ook hele simpele tips
geven, die je door de dag heen kunt doen, want je hoeft echt
niet uren in de sportschool door te brengen om ﬁt te blijven.

Beweging
werkt!

1.
Probeer op één been
te staan tijdens het
afwassen, afdrogen en
tanden poetsen.
3.
Ruim de onderste
kastjes op, en ga zo
vaker door je knieën.
5.
Breng je kinderen te
voet naar school, of
ﬁets eens naar de
supermarkt.
7.
Drink vaker water.

Speciaal voor jongeren in de bĳstand

Vind je het moeilijk om het bewegen vol te houden? En denk je zodra
je in bed ligt: "Hè vandaag weer niet gelukt?" Bouw het gewoon rustig
op. Kies minstens één vast moment om te bewegen. Bijvoorbeeld een
half uurtje voor of na het eten. Ga een rondje wandelen. Moeite met
een wandeldoel te stellen? Gebruik een stappenteller. Liever niet
alleen? Vraag een vriend mee. Is dit niet mogelijk? Wandel samen op
afstand met de app "Ommetje" en start je eigen wandelcompetitie
met vrienden, familie of collega’s.

tip
top

2.
Kijk eens wat je in huis
hebt staan, met volle
ﬂessen of blikken kun
je gewichtheﬀen.
4.
Loop door het huis
wanneer je gebeld
wordt in plaats van
blijven zitten.
6.
Doe een kaartje op
de bus in plaats van
een berichtje via de
telefoon.
8.
Zet de muziek wat
harder en ga lekker
dansen tijdens het
schoonmaken.

Skeeleren is helemaal hot op dit moment, misschien hebben anderen
deze nog in de schuur liggen. Trek er samen op uit en motiveer elkaar!

Iedereen kan een stap zetten naar
een gezondere leefstijl, maar zet die stap
wel op zijn of haar eigen manier.

Eerst zaten ze thuis op de bank in de bijstand. Maar nu werken ze zich in het zweet
tijdens de bootcamp, op de mountainbike en tijdens een wandeling in het bos.
Ondertussen leren ze ook nog omgaan met geld en grip krijgen op schulden. ‘Ze’
zijn zes werkzoekende jongeren uit Deurne en omgeving die een bijzondere training
volgen: Beweging werkt! “En zo beweeg je langzaam maar zeker naar een opleiding,
werkstage of betaalde baan,” vertelt Anne van de Wiel, participatiecoach bij Senzer.
Actie
Je bent jong en je wilt wat. Maar met
corona valt er niet zo veel te willen als
je in de bijstand zit zonder uitzicht op
een baan. Niks te doen, nog minder
sociale contacten en uitdagingen al
helemaal niet. “Daarom geven we deze
training,” vertelt Anne van de Wiel.
“Het doel? Werkzoekenden letterlijk
en ﬁguurlijk in beweging krijgen zodat
ze weer ﬁt zijn om aan de slag te gaan:
via vrijwilligerswerk, een werkstage of
een betaalde baan.”

Kansen op werk
Beweging werkt! is er speciaal voor
jongeren in de bijstand met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De
training wordt gegeven door Senzer en
LEEF!, een organisatie op het gebied
van een gezonde leefstijl. Er zijn twee
onderdelen. Het eerste is gericht op
bewegen. Het tweede richt zich op het
vergroten van kansen op arbeid. Zes
keer gaan zes jongeren de paden op en
de lanen in om te sporten. En zes keer
krijgen ze tijdens de pauze informatie

over onder andere vrijwilligerswerk,
ﬁnanciën en een gezonde leefstijl.
En dat alles coronaproof onder leiding
van drie trainers.

Vriendschappen en contacten
Of alle deelnemers meebewegen?
Anne van de Wiel: “In het begin was er
twijfel. Regelmatig hoorde ik woorden
als ik weet niet of dat ik dat kan. En:
oei, oei, oei, nu gaat het beginnen.
Noem het koudwatervrees. Anderen
weer keken de kat uit de boom. Maar
nu willen ze niet voor elkaar onder
doen. Alle deelnemers hebben plezier.
Iedereen beweegt mee op zijn niveau.
Wedstrijdje doen? Leuk! Maar niets
moet. Over en weer worden tips
uitgewisseld. Er is een groep ontstaan
en hier en daar vriendschappen.”

Ga de
uitdaging
aan!

Een andere volgt inmiddels de cursus
Alleenstaande moeders aan het werk.
Weer anderen zijn vrijwilligerswerk
gaan doen en hebben plannen om
daarna een opleiding op te pakken.
Eentje wil timmerman worden en
volgt een werkstage om vast in het
arbeidsritme te komen. Alle deelnemers hebben weer zin om wat
te gaan doen. Ze zijn allemaal in
beweging gekomen. De training is

Op deze pagina vind je een paar tips
die jou hierbij kunnen helpen.

nu afgelopen maar iedereen heeft zin
om door te gaan. Ja, Beweging werkt!
heeft wat losgemaakt.”

Puzzelen maar!
+
+

+
+

+
+

+

=
=

“We hebben iedereen aan het sporten
gekregen. En meer. Een deelneemster
was zo goed in boogschieten dat ze
zich heeft aangemeld bij een
vereniging. Een onverwacht talent.

“Met onze training willen we werkzoekenden letterlijk en
ﬁguurlijk in beweging krijgen zodat ze weer ﬁt zijn om aan
de slag te gaan.”
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Schot in de roos

Alle ballen
verzamelen
De eerste stap begint toch altijd bij jezelf, maar vind je het moeilijk om jezelf
ertoe te zetten iets te gaan doen? Ga eens kijken bij een sportclub zoals
voetbal, volleybal, badminton of zelfs een bowlingclub, noem het maar op.
Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Probeer eens een proeﬂes, wie
weet is het wel wat voor jou! Of ga eens naar de sportschool. Daar is
iemand om je te begeleiden en maak je samen een trainingsrooster. Zo krijg
je een doel, krijg je een wekelijks ritme en ontmoet je nieuwe mensen.

Weet jij wat de uitkomst is van de beker?

Meer weten?
De training Beweging werkt! wordt
gegeven in Deurne en omgeving.
Ook zin om in beweging te komen?
Neem dan contact op met je
contactpersoon van Senzer.

Ga samen of alleen de uitdaging aan!
Download gratis de Ommetje-app in de
appstore. Ommetje maakt wandelen nóg
leuker. En jij houdt je hersenen gezond.

Liever niet naar de sportschool, maar wél sporten met een groep in de
buitenlucht? Ga dan bijvoorbeeld op zoek naar een een bootcampclub bij
jou in de buurt. Hoe je ze kunt vinden? Zoek eens via Google, Facebook of
vraag aan mensen om je heen of zij misschien buitensportclubs kennen.
Sporten met een lichamelijke beperking?
Lees het verhaal van Lisa Cornelissen, in de editie van Juni 2020,
pagina 4. Daarnaast kan je contactpersoon bij Senzer je verder helpen.

win

Wireless
earphones
t.w.v. €34,95
Luister uptempo muziek tijdens het
hardlopen of een podcast tijdens het
wandelen met deze wireless earphones!

Stuur ons de oplossing vóór 1 september 2021!
Mail: communicatie@senzer.nl
Post: Senzer Team Communicatie. Postbus 272, 5700 AG Helmond
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Werken bij Value Added Logistics

Werken in het groen

Waar kan
ik via Senzer
aan de slag?

Werken in de detailhandel

Wil je (weer) aan het werk, maar weet je
niet zo goed wat bij jou past? Senzer biedt
mogelijkheden op heel veel gebieden. Je kunt
leren en werken in verschillende werkvelden.
Via Senzer kun je hieraan proeven, ervaring
opdoen en de vaardigheden leren die nodig
zijn. En dat leidt weer naar een baan!
Bij Senzer of bij een ander bedrijf.

Werken in de horeca

Werken bij facilitaire ondersteuning

Werken in de schoonmaak

Werken in de logistiek

Cao ‘Aan de Slag’
gaat 1 juli 2021 in
Wat verandert er?
Ben jij al medewerker van Senzer?
Dan krijg je van Senzer Direct Werk B.V.
vanaf 1 juli een nieuwe cao. Deze heet cao
‘Aan de Slag’ en komt in de plaats van het
arbeidsvoorwaardenreglement Direct Werk.
In de cao staan nieuwe regels voor o.a.
loon, verlof, reiskosten en overwerk.
Heb je vragen?
Stel ze aan je assistent werkleider,
werkleider of jobcoach.

Ben jij werkzoekende via Senzer?
Dan ontvang je als je eenmaal werk hebt
gevonden, nog meer voordelen met de
nieuwe cao. Zo word je, op basis van jouw
taken en werkzaamheden, ingedeeld
in een functieproﬁel. Werk jij weleens
onregelmatige diensten? Dan zijn onder
voorwaarden verschillende toeslagen in
de cao opgenomen. Werk je volledig dan
ontvang je meer verlofuren.

Benieuwd wat voor werk je dan moet
doen en voor wie het geschikt is?
Bekijk de ﬁlmpjes via www.senzer.nl/
werkzoekende/werken-via om een idee
te krijgen. Lijkt het je wel wat? Bespreek
het met je contactpersoon van Senzer.

Afmelden
De Senzer Inspiratiekrant 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: communicatie@senzer.nl
• Brief: Antwoordnummer 104, 5700 VB
Helmond (postzegel niet nodig)
• Online: www.senzer.nl/krant
Vermeld daarbij je naam, adresgegevens
en telefoonnummer.

