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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

25 jaar Ger Aarts Interieurbeplanting

Eigenzinnig,
eigenwĳs,
eigen baas

Kansen grĳpen
“Wat mĳ de meeste
voldoening geeft
is de waardering.”

Tanita
team Communicatie

Verhalen vol kracht

June van den Boogaard grijpt kansen
Lees meer op pagina 6

Iedere keer weer word ik getroﬀen door de
bijzondere verhalen in deze krant. Omdat ik
het geluk heb aan deze krant mee te mogen
werken, lees ik alle artikelen eerder. En bijna
altijd raken ze me in m’n hart. Ook thuis, aan
de keukentafel hebben we het er vaak over:
ongelooﬂijk knap hoe mensen die soms echt
in de put zitten toch de kracht vinden om
eruit te komen…

Ze verklaarden hem voor gek. Want op de kwekerij van Helso was zijn kostje
gekocht. Hier zou hij tot zijn pensioen kunnen blijven werken. Maar Ger Aarts had
andere plannen. Hij nam de interieurbeplantingstak van Helso over en begon een
eigen bedrijf. En nu viert hij zijn 25-jarig jubileum. “De zaak draait beter dan ooit.”

win

Lef tonen

Maar niet iedereen heeft die kracht. Dat
begrijpen we bij Senzer heel goed. Dat is niet
erg. Daarom zijn we er voor jou. Gelukkig zijn
de meeste coronamaatregelen nu achter de
rug. We moeten nog wel op blijven letten,
want het virus is nog niet weg, maar ﬁjn dat
we meer ruimte krijgen om je te helpen. En
ook de economie doet het heel goed met
hopelijk meer werkkansen voor ons allemaal.

Win een
Fashion Cheque
Weet jij het raadsel op te lossen op pagina 11?

“Dit werk zit me
als gegoten.”

Alle lichten staan op groen
Pensioen? Ger Aarts moet er niet aan denken. Hij heeft mooie klanten. Zoals de
Zorgboog, diverse Rabobanken, gemeentes in de regio en Senzer. En de projecten?
Die worden ook steeds mooier, met grote hoge bomen bijvoorbeeld. Er zit veel werk
in de pijplijn. Een groen interieur doet het goed op de werkplek. Het verbetert het
klimaat. En Ger heeft ideeën genoeg om een werkplek plantaardig in te richten.
Creatief met groen. Sinds kort heeft hij personeel. Zijn dochter werkt twee dagen
per week mee in de zaak.

Doorgroeien
Kevin van Dijk op weg naar de toekomst
Lees meer op pagina 4

Ook deze krant staat vol met mensen die hun
kracht hebben gevonden. Ger die al een paar
keer op een plan B moest terugvallen.
Mohamed die een maand heeft gezwoegd op
zijn cv. Kevin die op straat leefde en nu een
mooie baan heeft. Echt ongelooﬂijk knap!

Winnaar puzzel vorige editie:
Louiza Essakkati heeft de wireless earphones gewonnen!
De oplossing van de puzzel was:
Skate = 16 Fiets = 3 Kajak = 28
Hardloopschoen = 24 Beker = 7

Ik wens je veel leesplezier. Hopelijk word je
net zo getroﬀen als ik en geeft het je kracht.
Lukt het je even niet en heb je steun nodig?
Bel of mail dan je contactpersoon bij Senzer.
We zijn er voor je… En graag lees ik jouw
verhaal in de volgende krant!

3 + 3 + 16 = 22
16 + 16 + 16 + 16 = 64
28 + 3 + 16 = 47
3 + 3 + 24 = 30
28 + 27 - 48 = 7

Ger Aarts gelooft in zichzelf en heeft ambitie. Ook toen hij jaren geleden zijn bloemenzaak moest sluiten wegens hartklachten. Een operatie volgde. Thuiszitten was niets
voor hem en bij de pakken neerzitten nog minder. Via de sociale werkvoorziening
kwam hij terecht bij Helso (het tegenwoordige Senzer). “Hier bloeide ik op. Ik volgde
cursussen bloementeelt en potplanten, bemesten, glastuinbouw en bedrijfseconomie.
Zo ben ik uitgegroeid tot werkleider Kwekerij en Interieurbeplanting. Als voorzitter van
de ondernemingsraad kende ik het bedrijf door en door.”

Medewerker neemt bedrijfsonderdeel over
“Bij interieurbeplanting zag ik kansen om zelfstandig verder te gaan. Met name aan de
kostenkant was veel mogelijk. Bij Helso stonden ze open voor mijn ideeën. Ik maakte
een ondernemersplan, liet een accountant meerekenen en kreeg de zegen van de
bank. Om een lang verhaal kort te maken: ik keerde mijn spaarpot om en nam dit
bedrijfsonderdeel over, inclusief klanten, voorraad en bedrijfsbus. Dat was in 1996.”

Tegenslag

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.

Contact Senzer

Concept en vormgeving

Tips voor de redactie

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

Sterk Reclamebureau B.V. Eindhoven

via communicatie@senzer.nl

Tekst
Hans Kik Copy & Concept
TextVast

Fotograﬁe
Redactie

Kuppens Fotograﬁe

Sterk Reclamebureau en
communicatieteam Senzer

Drukwerk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Volg ons ook via social media:

Aarts Interieurbeplanting groeide en bloeide. Totdat in 2008 de ﬁnanciële crisis
uitbrak. Het werd sappelen. “Als de opdrachten uitblijven, heb je geen inkomsten.
Wat ik wél had, was een plan B. Om mijn inkomen aan te vullen ben ik bij een kweker
in loondienst gegaan, voor een paar dagen per week. In 2013 keerde het tij. Ik werd
echter opnieuw door pech achtervolgd. Tijdens een project brak ik mijn been. Wéér
had ik een plan B. Een collega-bedrijf heeft toen mijn werkzaamheden tijdelijk
overgenomen. Het werk ging door alsof er niets gebeurd was.”

Tijdperk
“En nu? De business is booming. Ondanks corona of juist door corona. We leven
in het groene tijdperk. Ondernemen zit mij in het bloed. Ik ben gewend om zelf
beslissingen te nemen en mijn eigen weg uit te stippelen. De tijd gaat snel. Opeens
ben je 25 jaar verder.”

“Sommige mensen
worden door tegenslagen gebroken.
Anderen breken
juist records."
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Toekomst geven in de regio

Vanuit de goot
aan de bak
Hij had nog net niet onder een brug geslapen.

“Mĳn zoontje
is mĳn doel
om voor te
leven. Ik wil
een goede
vader zĳn.”

Maar wel op een bank onder de blote hemel.
Regelmatig zelfs. Dat was toen Kevin van Dijk
thuisloos was, aan de cocaïne zat en bekend
was bij justitie. Nu werkt hij bij een bedrijf waar
ze bruggen behandelen die. Zijn bank onder de
sterren heeft hij ingeruild voor meer comfort.
“Onlangs heb ik een appartement betrokken,”
vertelt Kevin met een stralende glimlach.
Heftig verleden
Kevin heeft zijn leven weer op de rit. Hij heeft werk.
En met zijn nieuwe onderkomen kijkt hij vooruit.
Maar alle ellende herinnert hij zich nog als de dag
van gisteren. Kevin van Dijk: “Je weet hoe dat gaat:
sigaretje, biertje, jointje. En dan gaat het opeens
hard. Voor je het weet zit je aan de coke. Een dure
hobby. Mijn vriendin was ook verslaafd. Samen
hadden we een zoontje. Toen mijn relatie klapte,
kwam ik op straat te staan.”

Geld
“Thuisloos, in de goot en vader van een zoon.
Het was een gevecht om de kleine te mogen zien.
Voor hem doe je alles. Advocatenwerk dus. Maar
daar hangt een prijskaartje aan. Aftikken per uur.
Hoe kom ik aan geld, was mijn grootste uitdaging.
Het ging zo. Gooi je geweten overboord en ga kleren
stelen op bestelling. Een groot exclusief warenhuis in
Eindhoven was mijn favoriete winkel. Dat ging een
tijdlang goed tot ze mij in de kraag grepen en ik bij
reclassering belandde. Eindelijk hadden ze die
draaideurcrimineel te pakken. Daarna stond mijn
leven helemaal op zijn kop. Mijn ex zag geen uitweg
meer en maakte een einde aan haar leven. Zoontje
werd toegewezen aan de voogdijraad. Hij was zijn
moeder kwijt en ik was een alleenstaande vader.”

Doel
“Het enige lichtpuntje in mijn leven was mijn
zoontje. Dat licht is ook steeds feller gaan branden.
Hij was mijn doel om voor te leven. Dat gaf me
iedere keer een zetje omhoog. Bij de reclassering
zagen ze mij ten goede veranderen. Een hele
opluchting. Ik zag in hen mensen die mij oprecht

wilden helpen. Als ik met mijn rug tegen de muur
stond, stonden zij voor mij klaar. Langzaam maar
zeker kon ik de coke laten staan.”

Moeilijke gevallen

leert kennen. Ze coachen en begeleiden. Zo ben ik
eerst aan mijzelf gaan werken. Les één: accepteer
gezag als je voor een baas werkt. Daar had ik moeite
mee. Op straat had ik alle vrijheid en kon ik doen en
laten wat ik wilde.

“Via Senzer kreeg ik weer grond onder de voeten.
Ik ging begeleid wonen. Een baan vinden ging
moeilijker gezien mijn verleden. KLEURRIJK TALENT,
een organisatie die samenwerkt met Senzer, kwam in
beeld. Ze toonden oprechte belangstelling. Ze waren
een en al oor en een en al aandacht. Je krijgt een
spiegel voorgehouden waardoor je jezelf weer

Nog een lesje: tel tot tien als iemand iets onaardigs
zegt. Een grote bek maakt meer kapot dan je lief is.
Een opvliegend karakter ook. Vaar je eigen koers en
help alleen anderen als je jezelf niet in de nesten
werkt. In een woonomgeving met drugsgebruik is
dat geen overbodig advies.”

Kevin van Dijk aan het zandstralen bij zijn werkgever Meulendijks in Helmond.

Baan op maat

Emoties

“KLEURRIJK TALENT ging voor mij op zoek naar
werk. De eerste twee pogingen mislukten, deels
door mijn toedoen en stomme pech. Bij de derde
poging was het raak. Bij Meulendijks in Helmond
waren ze aanvankelijk terughoudend vanwege mijn
verleden. Toch gaven ze me een kans. Ik mocht op
proef komen. Eerst een dag. Na twee dagen wilde
ik niet meer weg. Meulendijks is een straalconserveringsbedrijf: stralen, glansparelstralen,
onzichtbaar verzinken, poedercoaten, spuiten
en natlakken. Ze behandelen bruggen, kranen,
windmolens, opleggers, klokken die weer en
wind doorstaan. Ik doe hier van alles. Ik hou van
aanpakken en heb jaren ervaring in mijn achterzak
als steigerbouwer, betonvlechter en metselaar.
Moeite om weer in het ritme te komen? Niet echt.
Ik heb een klik met de mensen. Goede sfeer.
Ik werk in een team en het voelt als familie.
Dit werk zit me als gegoten.”

“Mijn geweten dat ik overboord had gegooid, heb
ik weer terug. Ik krijg ook weer gevoel bij wat goed
of fout is, bij vreugde en verdriet, blij en boos. Mijn
zoontje zie ik om de zes weken. Hij zit in een pleeggezin en heeft het daar goed. Mijn tijd komt nog
wel. Vrijdag is er een feestje. Dan wordt mijn
jongen vijf jaar.”
Kevin van Dijk is een verzonnen naam. Om
privacyreden en zijn verleden wil hij onherkenbaar
in beeld en niet met zijn echte naam in dit artikel.

KLEURRĲK TALENT
en de kracht van een
persoonlĳke aanpak
Sommige talenten hebben de wind mee. Andere
hebben juist hulp nodig. Met name als het tegenzit
op meer fronten tegelijk en je er alleen niet uitkomt.
Denk aan werkloosheid, schulden, relatieproblemen,
beperking, verslaving en justitieel verleden. Als het
echt moeilijk wordt, maakt KLEURRIJK TALENT zich
sterk voor je. Bij alle vormen van tegenwind.

Op maat en intensief
Bij KLEURRIJK TALENT begint alles met aandacht
en belangstelling. We nemen de tijd voor je. We
luisteren. We willen weten wie je bent en wat er
speelt in je leven. Hoe meer we weten, hoe gerichter
we je kunnen helpen, coachen en begeleiden. Ons
doel? Een baan die jou op het lijf geschreven is.

Toekomst
Er is altijd een weg naar een mooie toekomst, ook
al gaat die over hobbels. En als het de ene keer niet
lukt, dan de andere keer wel. We zetten door waar
anderen ophouden. Zo krijg jij jezelf op de rit en ga
je duurzaam aan de slag.
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Naam:

Naam:

Stan van Hoof

June van den Boogaard

Werk:

Werk:

Recruitment Specialist

Huishoudelijke hulp

Bedrijf:

Bedrijf:

Tzorg

Tzorg

Stan
ziet talent

June
grĳpt kansen

“Tzorg staat voor thuiszorg. Wij bieden huishoudelijke ondersteuning
aan cliënten en maken het voor hen zo aangenaam mogelijk: in hun
eigen huis, in hun eigen buurt. Werken bij Tzorg is zoveel meer dan
een doekje over de tafel of stofzuigen. Wij werken met persoonlijke
aandacht en met een glimlach.”

Voor June was het een hele omschakeling. Eerst werkte ze bij de
Primark. Daarna zat ze in de ww. En via re-integratie is ze bij Tzorg
terechtgekomen. “Ik ben representatief en bij Senzer prezen ze mijn
stiptheid. En omdat ik enkele uren per week wilde werken, is de
thuiszorg voor mij een goede optie.”

Top

Waardering

“Van June van de Boogaard kan ik alleen maar zeggen dat ze een
topper is. Ze is sociaal, heeft een hart voor mensen en biedt een
luisterend oor. Zij voelt zich betrokken, is zelfstandig en neemt
verantwoordelijkheid.”

“Ik werk nu drie maanden bij Tzorg als huishoudelijke hulp en bouw
langzaam mijn uren op. Op vrijdagmorgen help ik een cliënt die
kortademig is. Ik heb oog voor detail en schoon is ook echt schoon.
Maar wat mij de meeste voldoening geeft is de waardering. En de
gezelligheid.”

Blij
“Via Senzer zijn we met June in contact gekomen. De thuiszorg was
nieuw voor haar. Die uitdaging heeft ze prima opgepikt. Ze draait goed
mee en cliënten zijn blij met haar.”

Tevreden
“Ik ben blij met mijn nieuwe werk: met mijn team, mijn collega’s en
mijn cliënt. En zij zijn blij met mij!”
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Kansen grĳpen in de praktĳk

Groen licht voor
een verregaande
samenwerking
De gemeenteraad moest er nog zijn zegje over doen. Maar voor alle leden van de
raad was het klip en klaar. Nee, geen aanbesteding van het groen tegen de laagste
prijs. En ja, een directe gunning is in het belang van ons allemaal. Zo zijn de gemeente
Someren en Senzer tot een nieuwe samenwerking gekomen voor het onderhoud van
het openbaar groen. Tot wederzijds voordeel. En tot wederzijds genoegen.
Maatschappelijke winst

Participatie

Frank van Kruijsdijk is afdelingshoofd Beheer
en Uitvoering van de gemeente Someren. Joop
Engelen is teamleider van Senzer. Samen hebben
ze een hart voor groen én voor mensen. Frank
van Kruijsdijk: “Als gemeente willen wij dat alle
inwoners meedoen en zich kunnen ontwikkelen.
Dus ook Wsw’ers en statushouders. Werk hebben
is belangrijk. Mensen ontlenen er eigenwaarde
aan. Bij Senzer zijn ze op hun plek en samenwerken past daarin. De maatschappelijke meerwaarde is voor ons veel belangrijker dan het
laagste bod van een aanbesteding. Ja, de
gemeenteraad heeft een goed besluit genomen.”

Frank: “Een samenleving ontwikkelt zich en de
inwoners voelen zich bij hun omgeving betrokken.
Het heet burgerparticipatie. Welk onderhoud past
daarbij? Senzer vragen we om mee te denken en
nieuwe diensten op te tuigen. Denk bijvoorbeeld
aan biodiversiteit in een wijk. Of aan buurten waar
bewoners zelf meer onderhoud willen gaan doen.
We staan open voor ideeën en laten ons graag
verrassen.”

Vrijheid
“Someren is een mooie gemeente. Er is veel
groen, stedelijk en landschappelijk. De heide,
de bossen en de vennen mogen er zijn. Aan Senzer
de opdracht om dat groen te onderhouden. Dat
mogen ze deels naar eigen inzicht doen. Heeft de
ene locatie meer onderhoud nodig dan de andere?
Dan hebben ze vrijheid van handelen. Zij weten
wat we verwachten en we kunnen elkaar altijd
aanspreken.”

“Someren vraagt ons ideeën te
bedenken zodat iedereen kan
meedoen. Een mooie uitdaging.”
Joop Engelen, teamleider groen Senzer

Inleven
Joop Engelen, Senzer: “In Someren nemen we
het groen voor onze rekening. Een mooie klus
die alleen nog maar interessanter wordt. Door
burgerparticipatie krijgt ons werk verdere
verdieping. Wat willen inwoners precies? Hoe
kunnen wij dat vormgeven? Dit soort vragen doet
een beroep op ons inlevingsvermogen en onze
creativiteit. Ons werk verschuift daardoor. We
voeren niet alleen uit, we bedenken ook nieuwe
activiteiten. We werken hierbij nauw samen met
Du Pré Groenprojecten. We maken samen de
plannen en het onderhoud wordt deels door hen
uitgevoerd. Door deze samenwerking is het
mogelijk dat de medewerkers ook bij hen kunnen
leren. En na de opleiding kan men eventueel zelfs
een dienstverband krijgen bij Du Pré.”

Baanzekerheid
“Frank van Kruijsdijk stipte het net al aan: het is
belangrijk dat iedereen meedoet. Met 9,5 voltijdsbanen en 5 werkstages zijn we volop in de running.
Er valt veel te doen in het groen. We kunnen altijd
mensen gebruiken. Er zijn mogelijkheden te over,
ook als je geen ervaring hebt. Belangstelling? Op
onze bedrijfsschool leer je alles wat met groen te
maken heeft. Zoals veilig werken langs de weg,

bladblazen en bosmaaien. Ook de kettingzaag
komt aan bod evenals diverse landbouwwerktuigen. Je leert de basis van het vak. Wil je meer
dan openbaar groen? Uitstromen naar regulier
werk is een lonkend perspectief.”

App
Joop: “Over ontwikkelingen gesproken.
Digitalisering zie je ook in het groen. We werken
zelf aan een routeapp. Zo weten onze machinisten
en chauﬀeurs precies welke route ze die dag
moeten rijden. Heb je vragen over je werk en ben
je even vergeten hoe het ook al weer moest?
Gewoon even de app raadplegen en je bent weer
helemaal bij. Zo heb je alle kennis bij de hand: op
de hei, in het bos of in het centrum. In het groen
zit je altijd goed. Je ziet de eerste zonnestralen
schijnen en de eerste sneeuw vallen. Je ziet de
natuur ontwaken uit een winterslaap en in het
najaar de bladeren verkleuren. Ben je een buitenmens en heb je groene vingers? Dan kom je altijd
aan de bak. En misschien begin je wel in Someren.”

“Bĳ onze samenwerking telt niet
de laagste prĳs
maar de menselĳke
maat.”
Frank van Kruĳsdĳk,
manager Beheer en Uitvoering
gemeente Someren
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Kansen grĳpen in de praktĳk

Een goede
voorbereiding
is het halve
werk!

CV als visitekaartje

Prachtexemplaar

De eerste stap is gezet, je hebt gesolliciteerd...
... en dan word je uitgenodigd voor een gesprek!
Dit kan best spannend zijn, maar geen zorgen.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Let op dat je bijvoorbeeld geen vragen stelt die je
zelf al kunt beantwoorden. Dit kun je doen door:
Van te voren de vacature nog eens grondig door
te lezen. Welke eisen worden er gesteld? Bedenk
dan hoe deze bij jou passen, kun je hierbij een
voorbeeldsituatie noemen? Dan komt dan sterk
over in je gesprek.
Bekijk ook eens de website van het bedrijf.
Hier kun je veel informatie vinden. Zo krijg je
een beter beeld van hoe het bedrijf is en wat ze
allemaal doen. Ga na waarom jij past bij dit bedrijf
en welke toegevoegde waarde je hebt. Zo ga jij
goed voorbereid het gesprek in.
Ook voorbereid je gesprek in gaan?

Als er een Award is voor cv’s, dan behoort de cv van Syriër Mohamad zeker tot de
kanshebbers. Want alles aan zijn levensbeschrijving klopt: de vormgeving, de informatie en
het kleurgebruik. In een oogopslag heb je een indruk van deze student assistent-apotheker.
Maar hoe schrijf je een cv? Want het is duidelijk dat dit prachtexemplaar niet zomaar uit de
lucht is komen vallen. “Ik heb er meer dan een maand over gedaan,” vertelt Mohamad.

Heb jij meer tips nodig over
hoe jij kan opvallen met jouw CV?
Bekijk ze hier via Leer- en Werkmarkt:
www.senzer.nl/tip-top-2021-3

Tĳd om
jezelf klaar
te stomen

Informatie zoeken

Tips

Mohamad is bij het begin begonnen: bij www.cv.nl en zijn
oude cv die hij eerder maakte voor Senzer. “Wat zet ik in
mijn cv? Wat vertel ik over mijn ervaring en ambitie? En wat
over mezelf? Vragen. Allemaal vragen. En daar moet je jezelf
antwoord op geven. Je gaat bij jezelf te rade. Je gaat kritisch
kijken, schrijven, herschrijven en keuzes maken. Net zo lang
tot je jezelf in kaart hebt gebracht. Kort en krachtig. Ja, daar
ben je even mee bezig.”

“Je cv is nooit af,” vertelt Mohamad. “Vacature gezien? Lees
’m aandachtig door en pas je cv aan. Dat kan vaak met kleine
wijzigingen. Zo solliciteer je op maat. Laat je cv ook altijd
door anderen lezen. Twee zien meer dan een. Je bent dan
zeker van een frisse blik. En tot slot: wees jezelf in je cv. Wees
geen ander. Als je je cv te mooi maakt, wek je verwachtingen
die je niet kunt waarmaken. Dat werkt tegen je tijdens het
sollicitatiegesprek.”

Vormgeving

Stageplek gezocht

Mohamad: “De vormgeving van een cv is belangrijk en
Google helpt je op weg. Ik heb een vorm gevonden op
internet en daar ben ik mee gaan spelen. Kleur, vlakverdeling,
persoonlijke informatie… Hoe krijg je alle info op de juiste
plaats? Dat was passen en meten en puzzelen. Anne van de
Wiel, mijn participatiecoach, heeft over mijn schouder
meegekeken. Ook van mijn taalcoach heb ik tips ontvangen.
We hebben heel wat afgemaild. Je gaat schaven, schaven en
nog eens schaven. Net zo lang tot de puntjes op de i staan.

Mohamad is trots op zijn cv. De kracht zit in de eenvoud,
de vormgeving is evenwichtig. De cv overtuigt. Met zo’n
blikvanger geef je een visitekaartje af. Hoe mooi zijn
levensloop ook is, een Award hoeft hij niet. Een stageplaats
wél. In Syrië werkte hij in een apotheek. In Nederland wil hij
zijn droom opnieuw waarmaken.

Scan of bekijk hier het ﬁlmpje
met meer voorbereidingstips:
www.senzer.nl/tip-top-2021-3

Hoe maak jij je eerste indruk? Dit is een belangrijke vraag die je aan jezelf
moet stellen, want wat wil jij achterlaten? Je eerste indruk maak je al in
de eerste twee seconden. Als het goed is heb je je verdiept in het bedrijf.
Kies voor je gesprek dan ook voor kleding die past binnen de sfeer van
het bedrijf. Overdressed is altijd nog beter dan underdressed.

tip
top

Zorg er altijd voor dat je er fris en verzorgd uitziet. Je kleding is schoon,
gestreken en niet kapot. Ga niet te casual, al kan een nette spijkerbroek
wel natuurlijk, zolang dit binnen de functie past. Hou het allemaal
subtiel en netjes, ook je schoenen, sieraden en make-up.

Je struint al even het internet af.
En dan héé, zie je ineens een leuke
vacature die ook nog eens helemaal bij
jou past! Maar wat doe je dan?
Op deze pagina vind je een aantal tips
die je na de CV tips van pagina 10 kunt
gebruiken voor jouw sollicitatie.
Kom maar op met dat gesprek!

Meer weten over hoe je jezelf kunt presenteren?
Scan met je telefoon of bekijk hier het
ﬁlmpje met tips via Leer- en Werkmarkt:
www.senzer.nl/tip-top-2021-3

Ben jĳ de
mogelĳke
kandidaat?

Heb jij toevallig al een LinkedIn proﬁel aangemaakt? Meestal vind je
je baan via je eigen netwerk of via vacaturesites. LinkedIn is beide!
Dus dat betekent veel kansen voor jou. Je kunt hier makkelijk aangeven
dat je beschikbaar bent en op zoek bent naar een baan.

Ontcĳfer
jĳ het
raadsel?
Stuur ons de oplossing vóór
1 december 2021!
Mail: communicatie@senzer.nl
Post: Senzer Team Communicatie.
Postbus 272, 5700 AG Helmond

AS = E

-V

D=V

T = IT

Met je proﬁelfoto geef je je eerste indruk, zorg er dus voor dat je hier
goed en duidelijk op staat. De focus ligt op je gezicht, kijk in de camera
en zorg dat je er netjes uitziet. Dus laat die zonnebril maar achterwege.
Gebruik vooral geen vakantiekiekje.
Wees duidelijk over je werkervaring, over je kwaliteiten en wat jouw
toevoeging kan zijn. Gebruik woorden waar een werkgever of recruiter
op zal zoeken. Dit kun je doen door vacatures uit te pluizen en te kijken
welke steekwoorden vaak gebruikt worden. Zo creëer je een
magnetisch eﬀect en ben jij misschien de mogelijke kandidaat!
Meer tips voor jouw Linkedin proﬁel?
Scan of bekijk hier het ﬁlmpje via:
www.senzer.nl/tip-top-2021-3

-D , S = F

win

Win een
Fashion Cheque
t.w.v. €25,-
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Werken in de
horeca en detailhandel?

Op weg naar werk
met Praktĳkleren
Zonder diploma kom je moeilijker aan de bak dan met diploma. En
iedereen leert anders. Daarom is het maatwerktraject ‘Praktijkleren’ met
ROC Ter AA gestart. Deze mix van leren en werken biedt je meer kans op
een baan, juist als een diploma nog een stap te ver is. In Helmond hebben
de eerste deelnemers het traject afgerond. Habtom Gebreyohannes en
Ibrahim Mohamud, gefeliciteerd!

Ambitie

Ondersteuning

Habtom merkte dat hij meer kon.
Hij heeft nu een EPT-certiﬁcaat
voor de elektrische palletwagen
op zak én een praktijkverklaring.
Bovendien heeft hij een traject
gevolgd om beter Nederlands te
spreken. En hij gaat door.

Habtom en Ibrahim kregen bij de
Senzer-groepsdetachering Dorel
een intensief praktijkleertraject.
Met passende ondersteuning vanuit Senzer, Leerwerkloket Helmondde Peel en ROC Ter AA leerden ze
de kneepjes van het vak.

Leergierig

Praktijkverklaring

Ibrahim was een jonge
onopvallende stagiair die goed
kon luisteren en snel kon leren.
Na zijn stage kreeg hij een baan
aangeboden bij Dorel. Door zijn
leergierigheid ontwikkelde hij zich
en heeft hij het praktijkleertraject
succesvol afgerond.

Voor wat ze op de werkvloer
geleerd hebben ontvangen ze
nu een praktijkverklaring van de
begeleidende mbo-school: het
ROC Ter AA. Een praktijkverklaring
laat zien wat je kunt. Dit vergroot
je kansen op een nieuwe baan.

Zit gastvrijheid je in het bloed, ben je graag klanten van dienst en mag van
jou iedere dag anders zijn? Dan vind je in de horeca en detailhandel een en
al afwisseling. Keuken, bediening, hygiëne… Vakkenvullen, winkelinrichting,
kassa… Als gezicht van het bedrijf heb je oog voor detail. Jij bent een
doorzetter. ’s Avonds en in het weekend werken is voor jou geen probleem.
Haal deelcertiﬁcaten. Stroom door naar het mbo. Hier is veel mogelijk.
Wil je werk maken van de horeca en detailhandel?
Bespreek het met je contactpersoon van Senzer.

Het buitenleven
van Truus Claessens
Eerst zat ze 13 jaar in de logistiek bij Blikhalm. Nu
werkt ze alweer twee jaar in het groen. “Een hele
overstap,” vertelt Truus Claessens. “Maar wat is
het ﬁjn om buiten te zijn!”

Eigen plek
Werken in het groen? Moet je doen!
Truus voelt zich hier helemaal op haar
plek. “Voor ons drieën hebben we een
eigen keet met radio en toilet. Fijn als
we pauze hebben. Ik werk graag samen.
Maar de groep moet niet te groot zijn.
Met drie is het lekker overzichtelijk.
Meters maken kunnen we als de beste.
Maar we kunnen ook lachen hoor. Een
grapje gaat er altijd wel in. Evenals een
bakje koﬃe en een praatje met de buurt.”

Cursus
“Ik kan inmiddels lezen en schrijven met
de bosmaaier en bladblazer. Ook werken
langs de weg gaat me goed af.

Bij Senzer heb ik daarvoor cursussen
gehad. Het is wel eens slecht weer.
Maar niet vaak. Over het algemeen
zitten we maar weinig binnen. Het is
buiten heerlijk. Veilig werken? Jazeker!
Van Senzer krijgen we werkkleding met
signaalkleuren. Dat valt op. Ook hebben
we allemaal onze eigen schoﬀel.”

Leuk
“Ik heb het getroﬀen in het groen. Met
de kerst komt er meestal een frietwagen.
Ook krijgen we een kerstpakket. In de
zomer is er een barbecue. Daar kijk ik
altijd naar uit,” lacht ze. “Ik voel me hier
gewaardeerd.”

Angel Wegereef

"Heel veel geleerd
door de flexgroep"
Voor wie het ﬁjn vindt om op
verschillende plekken (werk)ervaring op te doen, is er de
ﬂexgroep van Senzer. Ook Angel
Wegereef sloot zich hierbij aan.
‘Ik ben leergierig, maar ik wist nog
niet goed wat voor baan bij me zou
passen. De ﬂexgroep was voor mij
een mooie start’, vertelt hij. ‘Ik vond
het leuk om elke keer ergens anders
ervaring op te doen. Zo heb ik
gewerkt in het groen, in de horeca,
bij IGO Post en Bavaria.’

Voddenboer
Bij zijn laatste ﬂexbaan kwam Angel in aanraking met het bedrijf COX.
COX verzamelt kleding en geeft het vervolgens een tweede leven. ‘Ik
was via de ﬂexgroep aan de slag bij schoonmaakbedrijf Blink en kwam
regelmatig lossen. De sfeer viel mij direct op, die was heel goed. Ik werd
er altijd met open armen ontvangen.’

Fijne collega’s
‘En nu zit ik op mijn plek, bij COX. Mede dankzij de ﬂexgroep van Senzer.
Door bij verschillende werkgevers ervaring op te doen, ben ik erachter
gekomen wat voor werk mij aanspreekt en wat ik belangrijk vind. Zoals
ﬁjne collega’s. En: mogelijkheden om me te ontwikkelen. Hoe het bevalt
bij COX? Uitstekend! Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.’

De ﬂexgroep: iets voor jou? Lijkt het je ook wat om in de ﬂexgroep aan de slag te gaan? Neem contact op met
Paul Litjens via: p.litjens@senzer.nl. Of klop aan bij 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,
telefoonnummer en het kenmerk zoals
vermeld op het etiket.

