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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
“Ik kĳk bĳ Zafer
de kunst af. Ook
op YouTube doe
ik ideeën op.”

Tanita
team Communicatie

Optimistisch
Het is gelukkig zover: Nederland is weer open.
Het coronavirus is nog niet weg, maar praktisch
alles kan en mag weer. Ik vond het heel moeilijk
om positief te blijven in die coronaperiode. En
dat is niet gek natuurlijk: “Hou afstand, spreek
niet met elkaar af, desinfecteer alles, draag een
mondkapje, laat jezelf testen”. Allemaal terecht,
maar we hebben wel twee jaar lang geleefd
met de boodschap dat we heel voorzichtig
moeten zijn om niet ziek te worden.

Ze hebben er de klok al meermaals horen luiden en waar de klepel hangt weten zij als geen ander.
Die hangt sinds kort op de nieuwe afdeling van Senzer, in een bijgebouw in het Museum Klok & Peel in
Asten. “Het is de volgende stap in 45 jaar samenwerking,” vertelt John Damen, teamleider Senzer.

Bahzat Sulaiman grijpt kansen
Lees meer op pagina 6

“Goed nieuws dus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laat die klok maar luiden!”
Menselijk & maatschappelijk

win
Win een
familie-dagkaart
inclusief doetocht van
Museum Klok & Peel

En op zo'n boodschap zijn onze hersenen
ingesteld. Om te overleven in de natuur is
het belangrijker om gevaarlijke dingen te
herkennen dan om gezellig met anderen leuke
te dingen te doen. In tijden van gevaar springt
je brein in overlevingsstand. En dan kost het
veel moeite om, ondanks al het goede om je
heen, toch positief te blijven. Gelukkig lijkt het
coronagevaar geweken en kan ik weer optimistisch zijn. Ik heb iets om naar uit te kijken!

Weet jij het raadsel op te lossen op pagina 11?

Mensen die ook met vertrouwen naar hun
toekomst kijken, zijn bijvoorbeeld Mireille,
Jurgen, Bahzat en Joey. Je leest hun verhalen
in deze Senzer-krant. Mireille heeft de techniek
omarmt, Jurgen heeft zijn kansen gegrepen,
Bahzat lijkt geknipt voor z’n nieuwe job en Joey
heeft de kopzorgen een plaats kunnen geven.
Stuk voor stuk bijzondere verhalen van mensen
die stappen vooruit hebben gezet.

Lef tonen
“Hans is blĳ met
de stap die hĳ
heeft gezet en
voelt zich als een
vis in het water.”
Hans Adriaans zet stappen
Lees meer op pagina 10

Uitslag puzzel vorige editie:
De oplossing van de puzzel was:
Kerst verbindt

Samen met m’n vriendinnen ga ik alles wat
we de afgelopen twee jaar hebben gemist
met volle teugen inhalen. En proberen om
positief te blijven, ondanks de verschrikkelijke
gebeurtenissen in Oekraïne…

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.

Nieuwe afdeling
Senzer bĳ Museum
Klok & Peel

Walter Kweens
heeft een boekenbon
t.w.v. 25,- gewonnen!

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

Janssen/Pers Rotatiedruk

Tekst

Tips voor de redactie

Hans Kik Copy & Concept
TextVast

via communicatie@senzer.nl

Redactie

Fotograﬁe

Volg ons ook via social media:

Sterk Reclamebureau en
communicatieteam Senzer

Kuppens Fotograﬁe

Museum Klok & Peel is niet alleen een bijzonder museum
maar ook een thuishaven voor mensen die moeilijk aan de
bak komen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Kwetsbare mensen. In 1976 is het begonnen. Toen bood het
museum werk aan vier mensen van de sociale werkvoorziening Helso, voorloper van Senzer. Inmiddels werken hier
ruim twintig mensen met een steuntje in de rug van Senzer.
Heeft het museum hiermee geschiedenis geschreven? Of is
het juist een toekomstmaker? “We waren al maatschappelijk
ondernemer voordat het woord was uitgevonden,” zegt
Frank van Kempen, manager van het museum.

Cultuur & natuur
Wat heeft Museum Klok & Peel te bieden? Aan de
bezoekers? En aan medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt? In Asten gaat er hoe dan ook een wereld voor
je open. Zo vind je hier de grootste collectie klokken en
carillons ter wereld. Wil je zelf een klok luiden, stemmen of
op het carillon spelen? Ga je gang. Is Nationaal Park De Peel
meer je ding? Ook dan kun je je hart ophalen, zeker als je
van prehistorie houdt. Kom fossielen kijken, loop over de
bodem van een oerzee en sta oog in oog met een knip-

ogende walvis uit de prehistorie. Er valt hier veel te beleven.
Niet zo gek als je uitgeroepen bent tot het leukste uitje in
Noord-Brabant. Dat zeggen wij niet alleen. Dat zegt ook de
ANWB. Wat weer iets zegt over de werkplek.

45 jaar inspirerend & gastvrij
Museum Klok & Peel is een topper in cultuur, recreatie en
toerisme. Het trekt bezoekers van heinde en verre. En de
twintig medewerkers van Senzer? Die zorgen dat alles
tiptop in orde is en het bezoekers aan niets ontbreekt. Je
werkt hier onder begeleiding en krijgt de ruimte om jezelf te
ontwikkelen. Zo kun je je talenten kwijt bij de technische
dienst, tuinonderhoud, catering, schoonmaak, receptie en
op kantoor. Of zoals Frank van Kempen zegt: “We hebben
altijd oog voor de mensen in de naaste omgeving. We willen
graag een museum zijn waar allerlei mensen zich
thuisvoelen. Op naar de vijftig jaar!”

Productiewerk dichtbĳ
Senzer heeft een afdeling geopend in een bijgebouw
van het Museum Klok & Peel. En daarmee komt het
werk naar je toe. Voor de tien medewerkers uit de
omgeving Asten, Deurne en Someren klinkt dat als
muziek in de oren. Moesten zij eerst naar Helmond,
vanaf nu is hun werk hier om de hoek, aan de overkant
van de Ostaderstraat. Dat scheelt soms uren reistijd.
Dit bijgebouw biedt een prikkelarme omgeving. Ideaal
voor lichte arbeid zoals inpakwerk.
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Zelfstandig
assembleren
met inclusieve
techniek
Voor de één is het inclusieve technologie. Voor de ander een Operator Support System.
Voor Mireille Verhoeven is het gewoon een lichtshow. Want zij is wars van dure woorden.
“Lichtstralen geven aan welk onderdeel ik moet pakken en waar ik het moet monteren. Zo
zet ik hoogwaardige deurklinken in elkaar voor vrachtwagens van DAF. Gas op die lolly!”
Liefde

Snelle leerling

Mireille Verhoeven heeft het naar haar
zin bij VDL Parree in Sevenum. Ze is hier
gedetacheerd via Senzer. Inmiddels is ze
helemaal aan de inclusieve technologie.
Dagelijks werkt zij met het Operator
Support System (OSS) dat zij ook wel
gewoon beamer noemt. Het was liefde
op het eerste gezicht toen dat systeem
op de werkvloer geïntroduceerd werd.
Mireille: ”Ja, dat wil ik ook, was mijn
eerste reactie. Wat een mooi systeem.
Gelukkig was Rik Geurtjens, mijn werkleider, overtuigd van mijn talenten. En nu
maak ik met mijn lichtshow zo’n dertig
tot vijfendertig doorhandles per uur.”

Met een OSS zet je hoogwaardige
componenten in elkaar. Zoals deurklinken van vrachtwagens. Best complex
allemaal. Bovendien stelt DAF hoge
eisen: 100% kwaliteit. Hoe snel heb je
dat Operator Support System in de
vingers? Mireille: “Voor mij was het een
ﬂuitje van één cent. Ik leer snel. Zien is
weten. Ze hoefden het maar een keer
voor te doen. Nee, je hoeft niet op
cursus. Nee, je zit niet met je neus in de
boeken. Je leert alles in de praktijk, op
de werkvloer. Het is handig als je enig
gevoel hebt voor techniek en ruimtelijk
inzicht. Eigenlijk kan iedereen het leren.
Ik ben trots op mijn werk. Het moet
perfect zijn. Ik controleer ieder onderdeel. Bij de eindcontrole worden ze wel
eens moedeloos van mij. Daar heb je
Mireille weer. Er zal wel weer weinig
afkeur zijn.”

Vallen en weer opstaan
Bij VDL Parree draait de lichtshow van
Mireille op volle toeren. In twee uur tijd
heeft zij onlangs een nieuwe collega het
licht laten zien en ingeleerd op het
Operator Support System. Is haar leven
altijd zo stralend geweest? Het is een
verhaal van vallen en opstaan, zo blijkt.
“Ik heb mezelf herpakt. Na de
Technische School voor Mode en

Kleding heb ik een eigen bedrijf gehad.
Maar na een avontuurlijk leven,
feestjes achter de bar en twee keer
een ongelukkig huwelijk kwam ik uit bij
Senzer. Een harde landing? Jij mag het
zeggen. Het betekende in ieder geval
een ommekeer. Eindelijk kreeg ik rust
in mijn leven. Hier kan ik lekker werken
zonder op mijn tenen te hoeven lopen.
Ik voel me veilig. Het werk bij VDL
Parree is mij op het lijf geschreven. Mijn
kinderen zijn trots dat mam weer op de
rit staat. Met artrose. Dat wel.”

Mireille legt uit
Zo werkt het
Operator Support
System (OSS)
“Met OSS zet je zelf complete producten in
elkaar. Zoals deurklinken van vrachtwagens.
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 opnieuw
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.”

Ambitie
“Het is ﬁjn om onder collega’s te zijn.
De sfeer is goed. We maken plezier.
We praten over van alles en nog wat.
En ondertussen werken we gewoon
keihard door. Multitasken zit me in
het bloed, evenals organiseren. Ik heb
inzicht en overzicht. Collega’s durf ik
aan te spreken en te corrigeren. Het is
een plezier om met Rik Geurtjens,
mijn werkleider, samen te werken.
Mijn doel? Als het kan wil ik allrounder
worden. Dat betekent dat ik in mijn vak
en als persoon nog moet groeien.
Hertrouwen? Ik denk liever aan leuke
dingen. De enige man die bij mij over de
vloer mag komen is Binck. Die heeft vier
poten en blaft. Welkom thuis!”

"Nu maak ik met mĳn
lichtshow zo’n dertig
tot vĳfendertig doorhandles per uur."

Jurgen Thys
Instromen,
doorstromen
en uitstromen
naar VDL Parree
In de verkoop had hij zijn langste tijd gehad.
En dan loopt je leven opeens net wat
anders. Jurgen Thys belandde via Senzer aan
de lijn van Maxi Cosi, Dorel. Daar viel hij op.
“Bij Dorel ben ik allrounder geworden. Maar
bij VDL Parree ben ik echt doorgebroken.
Voor DAF heb ik meegeholpen om een
nieuw project op te zetten, onder andere
met inclusieve techniek. Dat is een succes
geworden. Ik ben handig en kan mensen
aansturen. Inmiddels ben ik uitgestroomd
bij Senzer en in dienst getreden bij VDL
Parree. Eerst als operator, vrij snel daarna
als assistentteamleider. Het werk biedt een
en al afwisseling en uitdaging. Ja, op een
dag hoop ik hier teamleider te worden.”

"Het werk
biedt een en
al afwisseling
en uitdaging."
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Naam:

Naam:

Zafer Ozturk

Bahzat Sulaiman

Werk:

Werk:

Directeur/eigenaar

Kapper

Bedrijf:

Bedrijf:

Barbershop Grey

Barbershop Grey

Zafer
ziet talent

Bahzat
grĳpt kansen

“Het was druk. Zeker zo net na de lockdown. Iedereen wilde naar de
kapper en alle dagen van de week zaten we zo goed als vol. De ergste
drukte is nu wel geluwd. Maar op donderdag, vrijdag en zaterdag
hebben we nog steeds veel klanten over de vloer.”

“In Nederland had ik allesbehalve een makkelijke start. En makkelijk
is het nog steeds niet. Mijn vrouw is onlangs geopereerd en wij
hebben vier opgroeiende kinderen. Ik heb toen veel aan mijn Syrische
vrienden gehad. Via hen ben ik in contact gekomen met Zafer Ozturk
van Barbershop Grey in Helmond.”

Goed gevoel
“Ik had hulp nodig en Bahzat diende zich aan. Een aangename kennismaking volgde. Bahzat is handig, leergierig en wil vooruit. Laten we
het gewoon proberen, was mijn gedachte. Hij doet het goed. Hij is
geknipt voor het kappersvak en kan uitstekend met klanten overweg.
Langzaam maar zeker bouwt hij een eigen klantenkring op. Hij werkt
hier nu twee jaar.”

Talent

Improviseren

Gezin

“Barbershop Grey is gegroeid. We werken hier inmiddels met vier
kappers. Bahzat is een van hen. Hij heeft een gezin met kinderen.
Af en toe moet hij wat improviseren. En wij dus ook. Meestal kunnen
wij wel wat schuiven met het werk. Ja, als collega’s doen we dat.
Graag zelfs!”

“Ik werk nu 24 uur per week en heb een aanvullende uitkering.
Zafer kent mijn thuissituatie. Werk en gezin kan ik daardoor goed
combineren. Zo is er altijd wel ruimte om de kinderen van de opvang
te halen. Of ik het hier naar mijn zin heb? Nou en of!”

“Zafer en ik hoefden elkaar niet veel te vertellen. We hebben een klik.
Alsof we elkaar al jaren kennen. Ik heb geen kappersdiploma maar
wel gevoel voor het kappersvak. Ik kijk bij Zafer de kunst af. Hij kijkt
of ik het goed doe, geeft tips en corrigeert. Ook op YouTube doe ik
ideeën op.”
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Van kopzorgen naar koploper

"Ik heb een
wereldkans
gekregen"

Joep van der Heĳde
Participatiecoach
bĳ Senzer

De tranen springen nog in zijn ogen wanneer hij over zijn verleden vertelt. Joey van de Poel (34) werd in het
verleden gepest. Zonder diploma verliet hij noodgedwongen de middelbare school, waarna hij verschillende keren
van baan wisselde. Nergens voelde hij zich thuis. Pas later vielen de puzzelstukjes op z’n plek. Op 26-jarige leeftijd
kwam Joey erachter dat hij een vorm van autisme heeft. Met de hulp van professionals én het koplopersproject
van Senzer vond hij eindelijk de (werk)plek waar hij altijd van droomde.
Het vinden van zijn weg in de maatschappij was voor Joey een hobbelig pad.
Vooral op sociaal gebied kwam hij de nodige uitdagingen tegen. "Het pesten
begon al op de basisschool. Ik was een ingetogen jongen die snel afgeleid was.
Dat was niet anders op de middelbare school. Ook daar was ik – nog steeds –
niet wendbaar genoeg. Ik had de sociale vaardigheden gewoon niet om me in
een groep te mengen."

Roerige jaren
Ook leren viel hem zwaar, maar niet omdat hij het verstandelijk niet aankon.
"Ik heb op school nooit uitdaging gekend, ik was in mijn hoofd altijd al veel
verder. Ik weet nu dat het grotendeels door mijn autisme niet lukte om goed
te presteren." Daardoor verliet hij op zijn 18e zonder diploma op zak zijn
middelbare school. En daar bleef het niet bij. Ook thuis liepen de gemoederen
hoog op. "Ik was erg gesloten waardoor mijn ouders geen raad wisten met me.
Omdat ik alleen maar aan het gamen was en continu van werkgever wisselde,
werd ik uit huis gezet." Roerige jaren – waarin hij leefde van een uitkering –
volgden. Tot hij op zijn 26e zijn dieptepunt bereikte en werd opgenomen. Vanaf
dat moment werd het beter. "Ik zat in de put en zag de zin van het leven niet
meer", vertelt hij. "Het blijft lastig om hierover te praten. Maar deze periode is
wel de omslag in mijn leven geweest."

Wist je dat 4 op de 10 mensen in
Nederland te maken krĳgt met een
psychische kwetsbaarheid?
Zoals een depressie, angstproblemen of
verslaving. Het koploperstraject is een
combi van therapie en werkbegeleiding.
Het biedt kansen en perspectief.

Professionele hulp
Met behulp van professionele hulp, krabbelde hij langzaam op. "Goede
gesprekken met een psycholoog en vier jaar wonen onder toezicht hebben me
goed gedaan. Ik heb zelfs geprobeerd een mbo-opleiding op te pakken en ook
het contact met mijn ouders is in die tijd hersteld."
Ook vond hij een appartement voor zichzelf. Het ging dus een stuk beter, maar
op werkgebied wilde het nog niet vlotten. "Ik werd een keer aangenomen voor
– dacht ik – een ICT-functie, maar dat bleek achteraf weinig met ICT te maken te
hebben. Daar zat ik alleen maar op een heftruck spullen te verplaatsen. Ook kon
ik me ergeren aan werknemers die me in de weg zaten, waardoor ik mijn ‘lijstje’
van die dag niet af kon werken." De gedreven Joey besprak zijn struggels met
IPS-trajectbegeleider bij GGZ Inge de Vries en zijn psychotherapeut Peter
Kuijpers. "Zij hebben me duidelijk gemaakt dat niet iedereen denkt zoals ik.
Ik heb geleerd dat ik niet te snel emotioneel moet reageren en eerst moet
relativeren, voordat ik me druk ga maken."

Inge de Vries
IPS-trajectbegeleidster
bĳ GGZ Oost Brabant
"Ik ken Joey nu drie jaar. Hij was in het begin best gesloten,
het is moeilijk om hem écht te leren kennen, maar ik begin langzaam
wat dingen te herkennen. Joey laat niet snel het achterste van zijn tong
zien. Inmiddels weet ik dat hij slim en eigenwijs is, maar vooral iemand
is met humor. De afgelopen drie jaar zag ik hem groeien van een jongen
met een nare werkervaring, naar een man die zijn draai in het werk heeft
gevonden en zich gewaardeerd voelt. Het doet me goed dat hij de kansen
die hij krijgt met beide handen aanpakt en van zich laat horen."

"Ik zorg ervoor dat alle ins & outs duidelijk zijn
voor een werkgever. In dit traject moet een
werkgever weten waar hij aan begint en het
vertrouwen hebben dat dit een goede keuze is.
Leon gaf Joey een kans en dat vind ik prachtig.
Ik zag hoe hij als werkgever Joey steeds beter
kon lezen. En dat wanneer er iets aan de hand
was, Leon het gesprek met hem aanging.
Daarom houd ik me in mijn rol inmiddels alleen
maar bezig met de randvoorwaarden en kijk ik
op de achtergrond mee. Mijn collega Rianne
van Hoof ziet hem nog regelmatig. Al mijn
credits gaan dan ook naar de inzet van Rianne.
En vooral natuurlijk naar Joey: hij heeft het
tenslotte zelf gedaan."

"De dag dat zĳn vader met pensioen
ging, kwam Joey officieel in dienst.
Niets mooiers dan dat, toch?"

Jobcoaching
De samenwerking tussen Senzer en GGZ Oost Brabant was goed, zo kon er
kennis over de psychische problematiek overgedragen worden. Zodat mensen op
de werkvloer wisten waar ze rekening mee moesten houden. "Inge de Vries
stelde me voor aan participatiecoach Joep van der Heijde van Senzer. Joep heeft
met een open blik naar mijn situatie gekeken en wist in kaart te brengen wat ik
nodig had, maar helaas kon hij niet meteen een baan bieden." Joep stelde voor
om het Koploperstraject "Zo gek, nog niet" te doorlopen. "Daar wordt gefocust
op wat wél mogelijk is. Dat was voor mij het opstapje naar een baan. Ik kon een
leer-werkstage doen bij Ingenieursbureau Verhoeven Leenders, het bedrijf waar
ook mijn vader werkte. Een wereldkans!"

Eindelijk: een uitdaging
En die wereldkans is te danken aan Leon Leenders, eigenaar van het ingenieursbureau. "Doordat de vader van Joey hier werkte, was ik op de hoogte van de
situatie", vertelt Leon. "Ik vond dat Joey een kans verdiende. Het is een enthousiaste jongen die heel graag wil. Toen ik hem aannam voor een werkstage gaf
hij aan dat hij bij vorige werkgevers niet op zijn niveau kon werken en niet door
kon groeien. Ook vertelde hij dat er niet naar hem geluisterd werd. Dat heb ik
vanaf het begin af aan wél gedaan." En wat de school niet voor elkaar kreeg,
lukte op de werkvloer wel. Leon daagde Joey op een positieve manier uit. Joey:
"Ik volgde een cursus, moest bouwkundige termen uit mijn hoofd leren én leren
programmeren. Voor mijn hobby’s had ik dan ook even geen tijd. Maar ik had
het ervoor over, al die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen."
Inmiddels heeft hij een contract voor 32 uur. Leon vertelt: "De dag dat zijn vader
met pensioen ging, kwam Joey oﬃcieel in dienst. Niets mooiers dan dat, toch?"

En alhoewel hij nu een contract heeft, de ondersteuning via Senzer blijft. Joey:
"Om de twee weken komt mijn jobcoah Rianne van Hoof langs. Ze helpt me en
geeft goede tips. Het is ﬁjn om soms wat extra handvatten te krijgen. Zo kan ik
mijn werk ook goed blijven doen"

De toekomst
Joey benadrukt: "Het Koploperstraject heeft echt veel voor me betekend.
Wat ik nodig had, was maatwerk en dat kreeg ik daar. Ik voelde me voor het
eerst gezien en gewaardeerd en dat heeft ervoor gezorgd dat ik voor de eerste
keer in mijn leven écht gemotiveerd was. Ik ben hierdoor meer over mijn gevoel
gaan praten en durf problemen eerder te bespreken. Ik zie de toekomst dan ook
heel rooskleurig in. Daarom durf ik nu te dromen over een eigen huis en wellicht
nog wel een studie."

Koploperstraject
Niemand kiest ervoor om psychische klachten te krijgen. Het overkomt
je. Maar hoe ga je met die klachten om en hoe vind je een werkkring die
rekening houdt met je beperkingen? Senzer helpt. Het Koplopertraject
psychisch kwetsbaren geeft extra ondersteuning in je zoektocht naar
werk en je krijgt ondersteuning om met plezier aan het werk te blijven.
Wil jij ook de stap zetten van kopzorgen naar koploper?
Jouw contactpersoon bij Senzer kan je hierbij helpen.
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Toekomst geven in de regio

Een stap
vooruit

De één heeft weinig hulp nodig; de ander kan juist een extra zetje in de rug gebruiken. Ook volgt er
na twee stappen vooruit soms een klein stapje terug. Dat gebeurt iedereen wel eens. Maar elke stap
telt en helpt je bij het werken aan een mooiere en ﬁjnere toekomst.
Op deze pagina zie je de stappen en stapjes die anderen gezet hebben. Hopelijk brengt het jou op
ideeën of helpt het jou om die stap te zetten die je eigenlijk al heel lang wilde zetten. Maar tot nu
toe nog niet hebt gezet. Doe het maar gewoon, je kunt het.
Hulp nodig? Stap dan naar je uitkeringsspecialist, participatiecoach of leidinggevende.

Deelnemer online Leer & Werk Markt

Cody Verstappen
Cody is begonnen bij de groepsdetachering
Dorel. Vanuit daar is hij doorgestroomd naar
zijn huidige werkgever en heeft hij zijn
praktijkverklaring gehaald. Nu is Cody bezig
om een vmbo-diploma te gaan halen. Dat
doet hij vak voor vak, stap voor stap. Hij heeft
Maatschappijleer gehaald en is nu bezig met
Nederlands. Het gaat misschien wat langer
duren, maar Cody komt er wel.

"Ik heb de workshop 'sollicitatie' op de Leer & Werk Markt gevolgd en
vond het erg leerzaam. Hopelijk helpt het me bij het solliciteren, want
ik heb veel last van spanning tijdens sollicitatiegesprekken, tot blackouts aan toe. Dit geeft me weer wat houvast."

Arno Snĳders
Na een bedrijfsongeluk als
elektricien heeft Helmonder Arno
stap voor stap zijn plek weten te
vinden in het groen. Arno wil graag
doorgroeien bij Du Pré groenprojecten waar hij nu werkt. Het
ﬁjnste vindt hij het vertrouwen dat
hij krijgt en de vrijheid om
zelfstandig te werken. Hij volgt nu
een cursus ‘werken met de
motorkettingzaag’, zodat hij ook
zaagklussen zelfstandig kan doen.

Hans Adriaans

René Bok
Bij museum Klok & Peel heeft René zich kunnen
ontwikkelen op veel verschillende gebieden. Door het
volgen van enkele cursussen mag hij zich bezighouden met
de brandmeldinstallatie en is hij Bedrijfshulpverlener
(BHV’er) geworden. Ook haalde hij een oﬃcieel diploma
tuinwerkzaamheden. Ook dit stapje voor stapje, maar het
was zeker de moeite waard. René is zo tevreden met zijn
werk dat hij niet meer weg zou willen.

5 oefeningen!

We zijn altijd bezig met onszelf te ontwikkelen, met het zetten van
stappen. Kleine stapjes of ineens een grote sprong... Soms heb je er
heel goed over nagedacht en ooit gebeurt het zonder dat je er echt
bij stil staat. Sommige mensen kunnen dit makkelijk, terwijl anderen
meer moeite hebben met het nieuwe en onbekende.

Hans heeft, met ondersteuning van zijn
participatiecoach, hard gewerkt aan zaken als
het juiste cv schrijven en netwerkmogelijkheden
benutten. Af-en-toe een stapje terug en daarna
weer twee vooruit. Zo hield hij de moed erin en
heeft het nodige geleerd. Door de contacten van
Senzer met werkgevers kreeg Hans de kans bij
de Kringloopwinkel, als administrateur. Hij is blij
met de stap die hij heeft gezet en voelt zich als
een vis in het water.

Denken doe je toch,
laat het dan positief zĳn!
En toegegeven, het is niet steeds makkelijk om positief te blijven
maar eens je er mee begint, pluk je snel de vruchten. Positief denken
is een sleutel tot een gelukkig leven.

tip
top

Hilde Schoonjans kan je alvast helpen met 5 eenvoudige oefeningen!
Neem enkele post-its en een pen. Deze heb je dadelijk nodig om
vragen te noteren die je boven je bed hangt. Met deze vragen ga je
slapen en word je wakker, vol positieve gedachten.

Big smile!
Soms is er weinig nodig om een lach op je
gezicht te toveren. Maar ook dit draagt bij
aan een positieve denkwijze. Heb je wel eens
van lachtherapie gehoord? Hierbij lach je
geheel zonder reden. Het wordt gezien als
meditatievorm. Als je je laat gaan en ongeremd lacht, stoppen gedachtes en al het
tobben. Op dat moment worden er in het
lichaam endorﬁnes aangemaakt. Dit geeft
een gevoel van geluk of euforie!
Heb je moeite met lachen? Probeer dan
gewoon te glimlachen. Het maakt namelijk
voor je lichaam niet uit of je nou echt of nep
lacht. Zolang je maar met je mond een
glimlach creëert.

Wanneer je positief denkt ben je in
staat om negatieve gedachten om te
buigen in positieve gedachten. Het is
de makkelijkste manier om succes en
geluk in je leven te ontwikkelen.

Lukt het je niet vanzelf? Houd dan eens een
potlood dwars in je mond, zo help je jezelf
met de juiste vorm aan te nemen!

Op deze pagina vind je een aantal
tips die je verder helpen om door
positief te denken.

Benieuwd naar de 5 oefeningen?
Bekijk dan snel hier wat je moet doen:
https://hildeschoonjans.be/5-oefeningenom-positief-te-denken/

Is jouw
glas half leeg
of half vol?
Van een probleem, een mogelijkheid maken! Een
probleem bevat in nogal wat gevallen namelijk de
bouwstenen om een nieuwe mogelijkheid te creëren.

De werkzoeker!

Steeds meer mensen en organisaties leren hoe ze in
plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier
in het leven kunnen staan.

Streep de woorden weg, krĳg een flink portie energie, vind de oplossing en win!
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Oplossing:

ALLROUNDER
ARBEIDSMARKT
BEGELEIDING
COLLEGA
CURSUS
DIPLOMA
GEDETACHEERD
KWALITEIT
LICHTSHOW
ONDERNEMER
ONTWIKKELEN

OSS
PRAKTĲK
SAMENWERKING
TALENT
TECHNIEK
TIPS
TOEKOMSTMAKER
WERKPLEK

Oplossing gevonden?
Mail: communicatie@senzer.nl
Post: Senzer - team Communicatie,
Postbus 272,
5700 AG Helmond

Meer weten over wat omdenken is?
Bekijk de uitleg video van Berthold Gunster:
https://youtu.be/VAGVcYCDyrA

win

Win een familie-dagkaart
inclusief doetocht van
Museum Klok & Peel
t.w.v. €27,-
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Werken bĳ facilitaire
ondersteuning
Vind jij het leuk om met mensen om te gaan en bied jij graag de helpende
hand? Dan is een baan als medewerker facilitaire ondersteuning wellicht
iets voor jou! Als medewerker van facilitaire ondersteuning is ﬂexibiliteit
van groot belang. Jij bent het visitekaartje van jouw opdrachtgever.
Wil je werken bij facilitaire ondersteuning?
Bespreek het met je contactpersoon van Senzer.

ZELFREDZAAMHEID
Hoe red ik mezelf?

Prentenboekje
van José Latjes
Een trouwe lezer van onze Senzer Inspiratiekrant,
genaamd José Latjes, heeft een mooi prentenboekje
gemaakt met het thema zelfredzaamheid.

José Latjes

Tijdens een periode van weinig zelfvertrouwen, besloot José een
gedicht te schrijven over zelfredzaamheid. Ze begon te schrijven
over alle dagelijkse dingen die ze zelf nog kan.
Dit gedicht heeft ze zin voor zin geïllustreerd en zo ontstond het
boekje met vijftig prenten. Hiermee groeide haar zelfvertrouwen.
Met dit boekje wil ze anderen inspireren en laten weten dat je
tevreden mag zijn met alles wat nog binnen je mogelijkheden ligt.
Ben je benieuwd naar het prentenboekje?
Scan de QR code of bekijk het hier:
www.senzer.nl/prentenboekje-Jose-Latjes
Ik kan ze
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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.

Iets voor jou, werken
in de wegenbouw?
In de buitenlucht de handen uit de mouwen steken, past dat bij jou? Samen met
gemeente Deurne en Ballast Nedam bieden we kansen in de wegenbouw!
Met een aantal werkzoekenden zijn we
laatst een kijkje gaan nemen in Deurne.
Na een presentatie door Ballast Nedam
kregen we uitleg over de verschillende
werkzaamheden op de plek waar echt
aan de weg gewerkt werd. Natuurlijk was
er ook alle ruimte voor vragen. Het was
een mooie kennismaking met de praktijk
en hopelijk een opstapje naar werk voor
de deelnemers.
Lijkt het jou wel wat, werken aan de
weg? Jouw contactpersoon bij Senzer
kan je hierbij helpen.

