
Een stap vooruit
4 inspirerende 
verhalen

Van valse start 
naar vliegende 
start 

Lees op pagina 3 Lees op pagina 4

Margot brengt 
nieuwe energie 
in De Pastorie

Lees op pagina 8

Dé inspiratiekrant van SenzerJuni 2022

De loopbaan van Jan van Eĳ k 

p3

De loopbaan van Jan van Eĳ k 

“ Van fl ierefl uiter 
 tot vogelverschrikker”



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

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.

Toekomst geven in de regio
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Brandweerman

Wat wil je later worden? Die vraag heeft  mij vroeger 

heel lang beziggehouden. En mij niet alleen. Ook 

mijn broertje, zusje en de kinderen in de buurt. 

Iedereen had zo z’n fantasieën. Eén jongetje had een 

echt spannend beroep in gedachten: brandweerman. 

Met gillende sirenes door de straten scheuren om 

vervolgens met een grote spuit het vuur te bedwingen. 

En als er geen brand was? Dan rukte hij toch met de 

ladderwagen uit. Katt en redden uit een boom. 

Ook leuk werk. Avontuur bestaat.

Een mooi beroep, brandweerman. Maar zo zijn er 

vele mooie uitdagingen. Ook beroepen waar je nog 

nooit van gehoord hebt omdat ze niet bestonden of 

er geen opleiding voor is. Wat denk je bijvoorbeeld

van vogelverschrikker? Raar maar waar. Ook daar 

kun je de kost mee verdienen. Bijzonder beroep en 

voor één iemand is het zijn lust en zijn leven. In deze 

krant lees je zijn verhaal.

Er zijn meer verhalen die verteld mogen worden. 

Verhalen over mensen die van beroep veranderd 

zijn omdat ze hun oude vak niet meer konden doen. 

Keuzemomenten. Even ben je weer terug bij af en 

stel je je de vraag: wat wil ik later worden? In de 

informati etechnologie (IT) zijn volop kansen. Net als 

in de logisti ek, het groen, de zorg en nog zoveel meer 

branches. Genoeg banen en je kunt ook nog eens 

opleidingen volgen.

Terwijl ik dit stuk schrijf, luister ik naar de merels en 

lijsters. Even ben ik blij dat er geen vogelverschrikker 

in de buurt is. En die jongen die brandweerman wilde 

worden? Die ben ik laatst nog tegengekomen. Hij staat 

voor de klas. Hij leert kinderen lezen, schrijven en 

rekenen. En praat met hen over wat ze later willen 

worden…

Kansen grĳ pen

“ Alles wat je leert 
kun je direct 
toepassen.”

    Wessel Smits en Oba Haynes, deelnemers 
IT-opleiding. Lees meer op pagina 4

Kansen grĳ pen

“ Het voelt in ieder 
geval als een 
warm bad.” 

     Margot van de Kerkhof - grijpt kansen
Lees meer op pagina 8

Chantal Friesen-Reniers
heeft  een familie-dagkaart
inclusief doetocht van Museum 
Klok & Peel gewonnen, t.w.v. €25,-

De oplossing van de puzzel was:
Overtuigd van talent

Uitslag puzzel vorige editi e:

   Weet jij het raadsel op te lossen op pagina 11? 

Colofon

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 
4x per jaar zien wat er allemaal 
mogelijk is via Senzer. 

Contact Senzer
Montgomeryplein 6, Helmond

Telefoon: 0492 58 24 44

E-mail: info@senzer.nl

Website: www.senzer.nl

Redacti e
Sterk Merkregisseurs en 

communicati eteam Senzer

Concept en vormgeving
Sterk Merkregisseurs

Tekst
Hans Kik Copy & Concept

TextVast

Fotografi e
Kuppens Fotografi e 

Spark

Drukwerk
Janssen/Pers Rotati edruk

Tips voor de redacti e
via communicati e@senzer.nl

Volg ons ook via social media:

Een stap
vooruit 

Oba Haynes
Oba heeft  een achtergrond in de zorg, maar dat was niet 

helemaal zijn ding. Na veel wikken en wegen besloot hij 

de overstap te maken naar de ICT-sector. Oba werkt nu 

‘in de computers’ bij BEE-Ideas. Daarbij heeft  hij ti jdens 

zijn stage de training Scrum PSM1 gevolgd. Extra 

spannend, want de training ging niet alleen maar over 

ICT en computers, maar vooral over een manier van 

samenwerken. Zowel de overstap naar nieuw werk als 

het volgen van de training kostt e de nodige energie, 

maar Oba is blij dat hij deze stappen heeft  gezet. Hij 

heeft  plezier in zijn werk en heeft  extra zelfvertrouwen 

gekregen doordat hij geslaagd is voor de training. Op 

pagina 4 van deze krant lees je meer over Oba en zijn 

werk bij Pink Roccade.

Rik Kuĳ pers
Als geboren Limburger heeft  Rik lang gewerkt bij 

een grote interieurbouwer in Haarlem. Na een ti jd 

begon de drukte en grootschaligheid hem tegen 

te staan. Hij besloot de stap te nemen om terug 

naar het zuiden te gaan. Hij vond werk bij de 

hout afdeling van een interieurbouwer in de buurt, 

totdat hij door chronische polsproblemen in de 

WW en vervolgens bij Senzer terecht kwam. Toen 

vielen enkele puzzelstukjes op zijn plaats. Het 

bleek dat Rik een vorm van auti sme heeft . Samen 

met zijn begeleider van het Regionaal Auti sme 

Centrum en Senzer werd besloten om te zoeken 

naar een kleinschalige werkplek in de hout-

bewerking. Zo kwam Rik bij sti chti ng ’t Saam in 

Mierlo terecht. Daar werkt Rik nu als beheerder 

van het gebouw en ondersteunt hij bij de hout- en 

metaal bewerkingen die de hobbyisten uitvoeren. 

Een mooie stap naar een leuke overzichtelijke 

baan van 28 uur met voldoende afwisseling, die 

hij goed kan combineren met de mantelzorg voor 

zijn hulpbehoevende moeder. 

Chris van Heeswĳ k
Chris werkt al 30 jaar via Senzer bij Museum Klok & Peel. Er waren 

jaren dat zijn werk niet veranderde, bijvoorbeeld de ti jd dat hij 

rondleidingen deed voor bezoekers uit heel Europa. Met telkens als 

klinkend hoogtepunt het bespelen van het minicarillon met zijn 18 

klokjes. Maar ook Chris zett e stappen. Hij maakte een overstap en 

ging het onderhoud doen in de museumtuin. Daar geniet hij, drie jaar 

voor zijn pensioen, van het werken buiten tussen het groen en de 

vogels. Conclusie: je bent nooit te oud om stappen te maken!

In de vorige Senzer-krant stond de foto van Chris bij het stukje over 

zijn collega René. Excuses hiervoor.

We zijn alti jd bezig met onszelf te ontwikkelen, met het zett en 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 sti l staat. Sommige mensen kunnen dit makkelijk, terwijl anderen 
meer moeite hebben met het nieuwe en onbekende.

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 fi jnere 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 zett en die je eigenlijk al heel lang wilde zett en. Maar tot nu 

toe nog niet hebt gezet. Doe het maar gewoon, je kunt het.

  

      Hulp nodig? Stap dan naar je uitkeringsspecialist, parti cipati ecoach of leidinggevende. 

Vrouw (25 jaar) - anoniem

Nadat ik mijn baan was kwijtgeraakt kwam ik 

bij Senzer Tempo Team terecht. Daar kreeg ik 

een groepstraining en ook hulp bij het zoeken 

van vacatures en het solliciteren. Ik ben niet 

zo’n type van groepen en nieuwe dingen. Dus 

toen ze voor mij een vacature hadden 

gevonden, vond ik dat retespannend. De 

nacht voor het sollicitati egesprek deed ik 

geen oog dicht. Ik ben toch gegaan en heb 

me, zo goed en kwaad als het ging, 

gepresenteerd. Ik ben het niet geworden, 

maar kreeg van het bedrijf en mijn 

contactpersoon van Senzer toch 

complimenten hoe ik het gesprek 

had gevoerd. Het was een 

teleurstelling en ik baal er nog 

steeds van, maar ergens ben ik 

wel blij dat ik de stap gezet heb. 

Hopelijk ben ik volgende keer dan 

een beetje minder zenuwachti g. 

Uiteindelijk gaat het me lukken…

Win
Het Nibud-kasboek 

en tabbladenset 
t.w.v. €19,95

win
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Kansen grĳ pen in de IT

Twee verhalen, één ambiti e
Wessel Smits is van huis uit hovenier. “Maar door 

een chronische ontsteking aan mijn voet kon ik mijn 

vak niet meer uitoefenen. Ik heb nog een ti jdje was 

gevouwen. Maar om dit nou de rest van mijn leven te 

doen… Elk idee was welkom. Senzer ti pte me voor de 

IT-opleiding van BEE-Ideas. Ik solliciteerde, maakte 

kennis en kon de volgende dag beginnen.”

Oba Haynes, uit Trinidad en Tobago, zou aanvanke lijk 

in de zorg gaan werken. “Ik heb er vrijwilligers werk 

gedaan en zou een opleiding gaan volgen. Door een 

samenloop van omstandigheden ben ik afgeknapt op 

de zorg. Senzer ti pte ook mij voor de IT-opleiding van 

BEE-Ideas. Ik heb gesolliciteerd via Skype. Een paar 

dagen later was ik aangenomen.”

Een sprong in het diepe?
Wessel en Oba hebben afscheid genomen van het 

groen en de zorg en richten zich nu helemaal op de IT. 

De ommezwaai had niet groter kunnen zijn. Maar hoe 

vanzelf sprekend is dit? Is zo’n draai voor iedereen 

weg gelegd? Hoe weet je dat het geen bevlieging is? 

Je moet immers opnieuw beginnen en je een nieuw 

vak eigen maken.

Wessel: “Voor mij is het een kans. Je moet gevoel 

hebben voor IT, belang stelling voor automati sering 

en de wil om in dit vak door te gaan. Tijdens mijn 

mbo heb ik aan IT geroken. Ik vond het een leuk vak.”

Oba: “Het is zeker geen bevlieging. In Trinidad en 

Tobago heb ik verschillende baantjes gehad. Ik heb 

bij de klanten service gewerkt én met computers. 

De ambiti e om deze opleiding te volgen komt niet 

uit de lucht vallen. Waar een wil is, is een weg.”

De kracht van een prakti jkleeromgeving
Hoe zorg je dat talenten als Wessel en Oba hun draai 

vinden in de IT, een nieuw vakgebied? BEE-Ideas doet 

dat met een prakti jkleeromgeving. Je maakt kennis 

met IT in de breedste zin van het woord. Denk aan 

de programmeertaal C#, het beheer van allerlei 

compute r apparatuur en testen. Je wordt onder-

gedompeld in het vak. Je doet prakti sche kennis en 

vaardigheden op. Alles wat je leert kun je direct 

toepassen. 

Ook belangrijk: leren samenwerken om zo tot de 

oplossing van een IT-vraagstuk te komen. Het heet 

scrum. Dat betekent gestructureerd samenwerken 

aan soft ware wat veel vraagt van de sociale en 

communicati eve vaardigheden. Best een opgave 

als je geen arbeidsritme hebt, op de bank hebt 

gezeten en van nature niet zo’n prater bent. Het 

Sociaal-Innovati e plan biedt een prakti jkopleiding 

soft ware development van zes maanden. Maar ook 

een prakti jkleeromgeving waar prakti jkopdrachten 

uitgevoerd worden bij klanten. Een vakinhoudelijk 

expert is de begeleider. Gewenst niveau: mbo- of 

hbo-denkniveau

Wessel: “Wat je leert kun je direct op je CV zett en. 

Het zijn wapenfeiten, hoe klein ook. Zo heb ik bij 

Driessen HRM in Helmond in de soft warestraat 

gewerkt. Ik heb soft ware geschreven voor alles wat 

met personeelszaken te maken heeft . Ik kwam blanco 

binnen. Ik realiseerde me dat ik beginner was, nog 

niet veel wist en nog meer moest leren. Maar opeens 

maak je vorderingen. In september ga ik een boot-

camp doen, een soort vervolgopleiding waarbij ik 

opnieuw word ondergedompeld in kennis.”

Oba: “Mijn prakti jkopdrachten voer ik uit bij 

PinkRoccade in Den Bosch. Het zijn beheertaken. 

Zo heb ik alle laptops van de (nieuwe) medewerkers 

onder mijn hoede. Startklaar maken, op naam zett en 

en aan het netwerk koppelen. Laptops inrollen, heet 

dat in vaktermen. Dat werk heb ik naar me toe-

getrokken. Op de afdeling ben ik inmiddels een 

bekend gezicht. Een soort vraagbaak zeg maar. 

Iedereen die iets met zijn laptop heeft , weet mij 

te vinden.”

Volgende stappen
Wessel en Oba hebben het over een andere boeg 

gegooid. Ze zijn het IT-pad ingeslagen. Een valse start 

wordt een vliegende start. De kans op een baan? 

Binnen zes maanden na afronding van de opleiding 

heeft  tachti g procent van de deelnemers betaald 

werk. Een mooi vooruitzicht.

Oba: “Ik heb de afgelopen ti jd veel geleerd. Fijne 

werkomgeving. Pretti  g gebouw. Netwerken en 

infrastructuur hebben mijn belangstelling. Ik wil 

doorstuderen aan Fontys, een opleiding met leren 

en werken. Daarna het liefst een baan in 

computerbeheer.”

Wessel: “IT is een schitt erend vak. Ik ben gegroeid 

maar moet nog veel leren. Ik voel me weer nutti  g. 

Mijn omgeving vindt dat ik veranderd ben: blijer, 

acti ever, opener, betrokkener. Een mooie reden 

om door te gaan. Ik kan meer dan ik dacht!”

In de informati etechnologie (IT) is een schreeuwend tekort aan personeel. Wessel Smits 
en Oba Haynes hebben dan ook alle reden om te juichen. Zij volgen met behoud van 
uitkering een IT-opleiding die uitzicht biedt op een vaste, betaalde baan. Een complete 
ommezwaai overigens. Want Wessel zat in het groen en Oba in de zorg. Mede mogelijk 
gemaakt door het Sociaal-Innovati eplan van UWV, gemeentes en de Sti chti ng BEE-Ideas. 
Zo bied je kansen in de IT door in de prakti jk aan de slag te gaan.

Wessel Smits:

“ Ik kan meer 
dan ik dacht.”

Van valse 
start naar 
vliegende 

start

BEE-Ideas 
Goed idee voor een 
opleiding in IT

“BEE-Ideas is prakti jk opleidingspartner in 

informati etechnologie,” vertelt directeur 

Benjamin Truijen. “Als maatschappelijk 

ondernemer werken wij samen met 

Senzer, UWV, gemeentes en bedrijven en 

rollen wij het Sociaal-Innovati eplan uit. 

Ons idee? Er zijn veel werkzoekenden 

met gevoel voor IT. Waarom zou je dat 

talent thuis op de bank laten zitt en als 

er een wereld te winnen valt? Er is een 

tekort aan IT’ers. Banen liggen voor 

het oprapen. Leid deze mensen op in 

de prakti jk, verklein de afstand tot de 

arbeidsmarkt en bied een springplank 

naar betaald werk door samen te werken 

met partners”.

Persoonlĳ ke 
ontwikkeling

“Studeren doe je bij BEE-Ideas in een 

prakti jkleeromgeving,” zegt Geert-

Jan Peeters, prakti jkbegeleider. “Alles 

wat je leert kun je direct toepassen. 

Tegelijkerti jd werk je aan je persoonlijke 

ontwikkeling. Je leert samenwerken en 

gaandeweg kun je steeds meer. Goed 

voor je zelfvertrouwen. En wat is er 

leuker dan soft ware te ontwikkelen die 

bijdraagt aan een betere samenleving? 

Voor mens, maatschappij en milieu? Er 

is werk aan de winkel. BEE-Ideas heeft  

genoeg ideeën voor een herstart in de IT. 

Idee om kennis te maken?”

Oba Haynes:

“ Senzer tipte 
mĳ  voor de 
IT-opleiding 
van BEE-
Ideas. Ik heb 
gesolliciteerd 
via Skype.”

Benjamin Truijen, directeur BEE-Ideas (links) en Geert-Jan Peeters, prakti jkbegeleider (rechts). 
Wessel Smits en Oba Haynes (in het midden), deelnemers IT-opleiding. 

“ 80% van onze 
deelnemers vindt 
betaald werk, 
binnen een half 
jaar na afronding 
van de opleiding.”

Oba Haynes

Wessel Smits

Benjamin Truijen, directeur BEE-Ideas.
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Naam: 

Pieter van der Vorst

Werk: 

Manager Human Resources

Bedrijf: 

ModExpress

Merhawi 
grĳ pt kansen

“Ik ben begonnen bij Dorel aan de producti elijn. Na tweeëneenhalf 

jaar heb ik de overstap gemaakt naar ModExpress. In het begin 

deed ik van alles. Denk aan opruimen en dozen vouwen. Dat werk 

is langzaam maar zeker uitgebreid. Het is ook leuker en uitdagender 

geworden.”

Rijbewijs
“Nu zit ik vaak op de electronic pallet truck, de reachtruck en de 

vorkheft ruck. Vrachtwagens lossen en laden is mijn werk. Voor de 

vorkheft ruck heb ik mijn rijbewijs gehaald. Met dank aan Senzer.”

Team Sjef
“Werken vind ik pretti  g. Dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Met 

mijn collega’s is het fi jn. Mijn teamleider Sjef van Hout is helemaal 

top. Bij hem kan ik alti jd aankloppen. Dat doe ik regelmati g. Heeft  te 

maken met de taal. Gelukkig spreken ze hier ook Nederlands met 

handen en voeten!”

Naam: 

Merhawi Ngusse

Werk: 

Logisti ek medewerker

Bedrijf: 

ModExpress

Pieter 
ziet talent 

“ModExpress in Helmond is acti ef in lifestyle en fashion. Hier is alles 

mode wat de klok slaat. Al die mode moet verpakt en verstuurd 

worden naar klanten. Het gaat om ti enduizenden zendingen per dag. 

Dan heb je een sluitende logisti ek nodig.”

Hecti ek
“Op de werkvloer is het vaak hollen of sti lstaan. Grote drukte en min-

der drukke ti jden wisselen elkaar af. Daar moet je tegen kunnen. Het 

vraagt nogal wat van je mensen. Bij Senzer hebben ze Merhawi goed 

ingeschat.”

Flexibel
“Merhawi kan goed omgaan met wisselende drukte en roerige 

dynamiek. Op hem kunnen we bouwen. Hij is leergierig, maakt zich 

dingen eigen en ontplooit zich. Deze statushouder uit Eritrea ligt goed 

bij de collega’s. Nederlands vindt hij moeilijk. Maar als je langzaam 

praat, begrijpt hij alles. En dat contract? Dat heeft -ie dik verdiend!”



Kansen grĳ pen in de praktĳ k

Nieuwe
energie in 
De Pastorie

Begeleid werken
De een heeft  wat meer begeleiding nodig dan de ander. Of zelfs 

helemaal geen begeleiding. Maar wat is begeleid werken nu 

precies?

Beperkingen
Bij begeleid werken ben je in dienst van de werkgever. Een 

jobcoach van Senzer ondersteunt je. Deze coach kent je en 

heeft  inzicht in je beperkingen. Dat is belangrijk. Hoe meer we 

weten, hoe beter de werkgever rekening met je kan houden. En 

hoe beter jij kunt meedraaien. In overleg bespreken we welke 

beperkingen je wel of niet wilt noemen.

Contact
Hoe vaak je contact hebt met je jobcoach? Zo vaak als nodig is! 

Meestal is dat een keer per maand. Dat kan telefonisch of met 

een bezoek op je werkplek. Als je ergens mee zit, kun je alti jd 

bellen.

Werk in de sociale werkvoorziening (WSW)
Begeleid werken is er alleen voor mensen met een WSW-

indicati e. Geen WSW-indicati e? Ook dan kun je in dienst komen 

van een werkgever, vanuit de indicati e Banenafspraak. Indien 

nodig krijg je een jobcoach.

   Meer weten?
Je contactpersoon bij Senzer vertelt je graag meer 

over begeleid werken.

Intern doorstromen
Ben je toe aan een volgende baan en wil je graag bij Senzer 

blijven? Stroom door, begin aan een nieuwe uitdaging en blijf 

bij een vertrouwde organisati e. Ideaal als je verder wilt komen 

en uitstromen (nog) niet je ding is. Wat is (intern) doorstromen 

precies? Welke mogelijkheden heb je? We zett en ze op een rij.

Groepsdetachering
Bij Senzer begin je meestal in de groepsdetachering. Samen met je 

collega’s werk je onder begeleiding van een (assistent)werkleider. 

Zij houden toezicht.

Individuele detachering
Heb je meer in je mars en ben je toe aan meer zelfstandigheid? 

Dan kun je overstappen naar individuele detachering. Een 

jobcoach volgt je op afstand.

Begeleid werken
Wil je nog een volgende stap zett en? Bij begeleid werken ben je 

in dienst van de werkgever, niet meer bij Senzer. Je krijgt nog wel 

onze ondersteuning, zoals de hulp van een jobcoach. Noem het 

op eigen benen staan met zijwieltjes.

   Meer weten?
Je contactpersoon bij Senzer vertelt je graag meer 

over doorstromen.

Margot van de Kerkhof 
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Hersenbloeding
Voor Margot was het leven allesbehalve halleluja. 

In haar jeugd heeft  zij een hersenbloeding gehad 

waardoor zij rechts deels verlamd is geraakt. “Je staat 

dan op een andere manier in het leven. En je pakt 

dingen anders aan. Zo heb ik bijvoorbeeld met links 

leren schrijven. Ik voel me goed bij begeleid werken. 

En als mijn werk rekening houdt met mijn 

beperkingen, kan ik veel. Met mijn mbo-diploma 

niveau twee heb ik eerst als helpende in de zorg 

gewerkt, later in het zorgrestaurant. Eerst met plezier 

en later met groeiende tegenzin. Dat had te maken 

met de manier van werken. Gelukkig heb ik dat een 

draai kunnen geven, met dank aan mijn parti cipati e-

coach Chantal Wilbers. Nu ben ik weer helemaal 

terug in de zorg. Ja, hier staat een nieuwe Margot!”

Thuisgevoel met wonen, zorg en welzijn
Bij De Pastorie verlenen ze 24-uurs zorg aan 

bewoners met dementi e en/of een lichamelijke 

beperking. Het pand is schitt erend gelegen, midden 

in het dorp Aarle-Rixtel. Met oprechte aandacht 

voor de mens geven ze ouderen een thuisgevoel. 

Vijft ig gekwalifi ceerde professionals werken hier met 

passie voor hun vak en liefde voor de mens. Sinds 

een half jaar maakt Margot deel uit van het team. 

“Ik ondersteun de zorg, met wassen en aankleden 

van ouderen. Ik help ze met eten en drinken. Praatje 

maken met de bewoners, een luisterend oor bieden, 

een arm om iemand heen slaan. Samen lachen, 

samen een kaartje schrijven voor de kleinkinderen. 

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Maar 

die o zo belangrijk zijn. Mensen blij maken is 

dankbaar werk.”

Op zoek
Bij De Pastorie voelt Margot zich als een vis in het 

water. Maar hoe is ze in deze vijver beland? “Mijn 

jobcoach Joyce Staals en parti cipati ecoach Chantal 

Wilbers wisten dat ik niet lekker in mijn vel zat en dat 

ik iets anders zocht. Ik wilde weer een begeleid-

werkenplek die rekening houdt met mijn beperking. 

Door stromen ligt dan voor de hand. Chantal heeft  

haar contacten en bij De Pastorie zijn ze bekend met 

begeleid werken. Dan komt van het één het ander.”

Solliciteren en doorstromen
“Margot is vrolijk,” vertelt Marjolein Wissema, 

directeur van De Pastorie. “Ze is het zonnetje in huis. 

Bij haar is het glas alti jd halfvol. Haar enthousiasme 

werkt aanstekelijk. Ze heeft  wat meer ti jd nodig om 

zich dingen eigen te maken. Daar houden we 

rekening mee. We zorgen voor overzicht. Alles op zijn 

ti jd. Zo voorkom je dat de emmer overloopt. 

Aanvankelijk kwam ze voor de baan van huiskamer-

medewerkster, een soort gastvrouw. Maar ze komt 

veel beter tot haar recht in de zorg. Dat is haar op het 

lijf geschreven.”

Betere balans werk-privé
Bij De Pastorie kunnen de bewoners rekenen op 

24-uurs zorg. “Zoals thuis,” is het mott o. Hoe thuis 

voelt Margot zich bij De Pastorie waar zij nu begeleid 

werkt? “Mijn batt erij is weer helemaal opgeladen. 

Ik heb energie voor twee en ga fl uitend naar mijn 

werk. Met mijn jobcoach Joyce Staals heb ik 

regelmati g contact. Even bijpraten. Maar begeleiding 

op de werkvloer heb ik eigenlijk niet nodig. Bij De 

Pastorie heb ik een contract voor 24 uur per week. 

Zo hou ik ti jd en energie over voor andere dingen. 

Leuke dingen. Zoals mijn vriend en dochter. Het is 

fi jn om met hen thuis te zijn!”

Na drieëntwinti g jaar werken was de batt erij zo goed 
als leeg. En opladen ging niet meer. Hoog ti jd om op 
zoek te gaan naar nieuwe energie. Inmiddels draait 
zorgmedewerkster Margot van de Kerkhof weer op volle 
toeren. Zij is doorgestroomd naar een nieuwe werkgever 
in de zorg: De Pastorie in Aarle-Rixtel. Een soort zevende 
hemel? “Het voelt in ieder geval als een warm bad,” 
glimlacht Margot.

“ Het zĳ n vaak 
de kleine dingen 
die het doen.“

“ Mĳ n batterĳ  is 
weer helemaal 
opgeladen. 
Ik heb energie 
voor twee en 
ga fl uitend naar 
mĳ n werk.“



Van fl ierefl uiter 
tot vogelverschrikker
In mei leggen alle vogels een ei. Maar wat doen die gevederde vrienden als ze willen broeden in een bos dat 

gekapt gaat worden? Jan van Eijk helpt de natuur een handje. Met zijn quad en een bak vol herrie zorgt hij 

ervoor dat iedere vogel à la minute wil verhuizen naar rusti ger oorden. En dat is precies de bedoeling. 

Want als er gekapt moet worden, mag er geen vogel meer broeden of eieren leggen. Dat vraagt om 

bijzondere talenten. Of zoals Jan het zegt: “Dat vraagt om een vogelverschrikker.”

Nieuwe natuur 
Jan van Eijk: “In Asten-Heusden hebben ze grootse plannen. 

Natuurgebied De Beekerloop wordt opnieuw ingericht. Rivier 

de Aa wordt weer een kronkelende beek. Dit voorkomt niet 

alleen wateroverlast maar trekt ook nieuwe dieren en planten 

aan. Winst voor de natuur, winst voor de inwoners. Voordat 

er ook maar een spade de grond in gaat, moet ik vogels 

verschrikken. Eerst de vogels weg. Dan de bomen weg. 

Of mijn verschrikking werkt? Er zijn heel wat vogels die eieren 

voor hun geld hebben gekozen en ergens anders zijn gaan 

broeden. Maar je hebt natuurlijk alti jd eigenwijze beesten. 

Neem de scholekster. Die vogels blijven gewoon voor je wielen 

lopen. Je ziet ze denken: ben je helemaal betoeterd?

Tekst en uitleg
Jan verjaagt niet alleen vogels maar geeft  ook graag tekst en 

uitleg over zijn werk. Nieuwsgierige voorbijgangers spreken 

hem aan en vragen hem het hemd van het lijf. Niet zo vreemd. 

Vogelverschrikkers zie je alleen maar in stripverhalen en nu 

ontmoet je er een in levenden lijve. Een soort vogelcowboy 

maar dan op een quad. En Jan? Die geniet ervan! Met zichtbaar 

genoegen trekt hij zijn geluidsinstallati e nog eens open: een 

snerpend geluid van kraaien en roofvogels, onaangenaam en 

angstaanjagend, alsof het alarm afgaat. Het gaat door merg en 

been. Daarmee jaag je niet alleen vogels de stuipen op het lijf…

Kwiek!
Vogelverschrikker is een niet-alledaags beroep en er zijn ook 

geen opleidingen voor. Wat moet je zoal in je mars hebben? 

Jan: “Mijn werkgever had daar zo zijn ideeën over: je ziet er 

kwiek uit. En het is ook handig als je een rijbewijs hebt en VCA, 

het certi fi caat VeiligheidsChecklist Aannemers. Aangenomen! 

Over mijn verleden kan ik kort zijn. Ik heb havo gedaan maar 

zonder diploma. Daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd, heb 

gewerkt in de verwarmingsbranche als servicemonteur en was 

klusjesman op een camping. Een soort duizendpoot zeg maar. 

Na die wilde jaren volgde een maand in de bijstand. Ik heb nog 

even in een kussenfabriek gewerkt. Maar dat was niks voor 

mij. Ik ben geen mens voor vier muren. Toen kreeg ik een 

appje van Paul Litjens van Senzer: ik heb een superleuke baan 

voor je!”

Contract
Geen beter leven dan een buitenleven. Flierefl uiter wordt 

vogelverschrikker. Jan zit goed in zijn vel. “Voorlopig ben ik 

onder de pannen. Ik heb een contract van maart tot eind juni. 

Best mogelijk dat het verlengd wordt. In het Beekerdal is werk 

aan de winkel en ik laat graag mijn handen wapperen. Grond-

werk bijvoorbeeld. Ook dan ben je zo vrij als een vogel.”

Kansen grĳ pen in de praktĳ k
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tip
top

Sommige veranderingen in je leven 
zie je aankomen, sommige komen zeer 

onverwacht op je pad.

Op deze pagina vind je een aantal 

ti ps die je helpen besparen.

•  Gebruik tochtstrips of zelfk levend tochtband om 

kieren rond ramen/buitendeuren dicht te maken. 

Zo blijft  warmte binnen en kou/tocht buiten.

•  Sommige gemeenten helpen huishoudens met 

weinig geld door isolati emateriaal grati s aan te 

bieden. Vraag het eens na bij je gemeente.

•  Warme zomer? Ga dan voor een venti lator, het 

gebruik van een airconditi oner is een stuk duurder.

•  Warm drinken warm houden? Maak gebruik van 

een thermoskan. Het steeds opnieuw koken van 

water vraagt veel onnodige stroom.

•  Heb je het gevoel dat het wat frisser wordt? 

Pak dan een lekkere deken of een warmere trui 

en laat de verwarming zo lang mogelijk uit.

Zóóó die 
gaat mee!

Tĳ d om eens 
kritisch te kĳ ken

Zorgen
voor een 
warm huis

•  Maak een boodschappenlijstje, 

dit voorkomt impuls aankopen.

•  Ga geen booschappen doen als je nog moet eten. 

Met een lege maag koop je onbewust meer.

•  Ga in de supermarkt voor huismerken, er zijn 

genoeg goedkope en lekkere producten te vinden.

•  Bewaar de bonnetjes! Spijt van je aankoop 

of ga je het toch niet gebruiken, breng het 

terug naar de winkel.

•  Iets nieuws hoeft  niet alti jd nieuw en 

duur te zijn. Kijk eens naar tweedehands, 

via marktplaats of vinted. Of verkoop je 

niet gebruikte spullen via deze sites.

•  Grote aankoop? Laat het bezinken, denk er goed 

over na, slaap er een nachtje over. Hetzelfde geldt 

voor online shoppen, laat het product even in het 

winkel wagentje staan of zet het op je verlanglijstje. 

Win
Het Nibud-kasboek 
en tabbladenset 
t.w.v. €19,95

Jan van Eijk is vogelverschrikker. Met zijn quad doorkruist hij een gebied van tachti g hectare tussen Someren 
en Heusden. Met een snerpend geluid van kraaien en roofvogels verjaagt hij vogels die willen nestelen. Hij is 
geti pt door Senzer en via uitzendbureau Ampliar werkt hij voor Waterschap Aa en Maas.

“ Had ik altĳ d al 
vogelverschrikker 
willen worden? 
Als ik dit geweten 
had wél!”

Jan van Eijk

Tegenwoordig maken we gebruik van veel streamingsdiensten, waarop we 

allemaal abonnementen hebben. Kijk hier eens kriti sch naar; welke wil je 

echt behouden? Moet je echt Netf lix en Videoland allebei hebben? Of ga je 

regelmati g naar de sportschool waar je lid van bent? En hoe vaak gooi je de 

krant of een ti jdschrift  ongelezen bij het oud papier?
Vele kleine uitgaven kunnen bij elkaar een groot bedrag 

zijn. Daar kun je misschien op besparen als je er iets meer 

bij sti lstaat. Heb ik dit echt nodig? Kan dit goedkoper?

 die 
gaat mee!

     Vind je het moeilijk om hier naar te kijken? Jouw 

contactpersoon bij Senzer kan je hier bij helpen.

Kijk eens om je heen, misschien kun je sommige abonnementen wel 

delen met vrienden of buren. Daarnaast kun je spullen die je niet zo 

vaak gebruikt net zo goed van iemand lenen. Kijk hiervoor eens op 

Peerby.com, kun je makkelijk spullen lenen of huren van je buren.

Puzzelen maar!
Weet jij wat de uitkomst is van het zonnige spaarvarkentje?

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

Post:  Senzer Team Communicati e. Postbus 272, 5700 AG Helmond

43

69

51

winSuper handig! Het Nibud-kasboek geeft  je grip op je 

dagelijkse uitgaven, en meer inzicht in al je verschillende 

rekeningen en geldstromen. De Nibud-tabbladenset helpt 

je bij het ordenen van je fi nanciële administrati e.
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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, 

telefoonnummer en het kenmerk zoals 

vermeld op het eti ket.

Werken in de 
schoonmaak
Kun jij ook niet sti lzitt en en hou jij van een schone omgeving? 

Dan ben je binnen team schoonmaak op de juiste plek. Jij zorgt 

voor schone kantoren en gebouwen. Tenslott e is iedereen blij 

met een schone omgeving. Je start onder toezicht met het 

ondersteunen bij eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden, maar 

uiteindelijk ga je zelfstandig aan de slag. De aansturing wordt 

verzorgd door een leidinggevende die regelmati g bij je langskomt.

   

        Wil je werken in de schoonmaak? 
Bespreek het met je contactpersoon van Senzer.

Facilitair 
talent 
scoort 
vaste 
baan

“Groeien doe je in het groen,” zegt 

Sander van der Putt en, directeur van 

DuPré Groenprojecten. “Kansen op 

werk zijn er volop en doorgroeien 

kun je in alle richti ngen. In alle lagen 

van ons bedrijf zijn er mogelijk-

heden, van administrati e tot 

schoff elwerk.”

Studie

“Heb je ambiti e en wil je verder in 

je vak? Als voorman of uitvoerder? 

Ook dan staan alle lichten op groen. 

Denk bijvoorbeeld aan een opleiding 

waarbij je elke week vier dagen 

werkt en een dag naar school gaat. 

Handig, zo’n combinati e. Wat je leert 

kun je direct toepassen in de 

prakti jk.”

Maikel groeit mee
“DuPré Groenprojecten is een 

sociaal bedrijf. We hebben aandacht 

voor mensen. Dat is belangrijk. 

Mensen bloeien daardoor op. Neem 

bijvoorbeeld Maikel van Wanrooij. 

Maikel is bij Senzer uitgestroomd 

naar een vaste baan bij ons. Hij zit 

goed in zijn vel en laat iedere dag 

zien wat hij kan. Supercollega. 

Helemaal opgenomen in het team. 

Maikel, die komt er wel!”

     Lijkt het jou wel wat, 
werken aan de weg?
Jouw contactpersoon bij Senzer 

kan je hierbij helpen.

Bij ModExpress hadden ze hem al snel in het 

snotje. Want als er iemand weet hoe je facilitaire 

zaken moet aanpakken, dan is het Melvin 

Pennings wel. Na zes weken had hij zijn eerste 

beloning binnen: medewerker van de maand. 

En nu tweeëneenhalf jaar later beloont 

ModExpress hem met een vast dienstverband.

Inzet
Hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? 

“Kwesti e van inzet,” vertelt Melvin. “Ik geef 

me iedere dag voor de volle honderd procent. 

Dat werpt vruchten af. Naast de kanti ne doe ik 

nu ook het warehouse. Het gaat super. Mijn 

jobcoach van Senzer kijkt af en toe over mijn 

schouder mee. Ik wil doorgroeien in mijn 

werk, in het bedrijf. Op termijn weer een 

studie oppikken? Best mogelijk.”

Leuk
Een vaste aanstelling geeft  rust en zekerheid. 

Daardoor krijg je ook weer ti jd voor andere 

dingen. Leuke dingen. Melvin: “Ik ga graag naar 

de sport school. Een avondje uit met vrienden? 

Daar zeg ik geen nee tegen!”

In de Senzer Inspirati ekrant van december 2019, 

spraken we Melvin Pennings ook. Hij was toen 

medewerker van de maand bij ModExpress.

Op zoek naar 
leuk werk? 
In het groen is 
genoeg te doen!

Studie

Maikel van Wanrooij

Sander van der Putt en, directeur van DuPré Groenprojecten


