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Davut ziet mogelĳ kheden

“ Het vraagt 
om een andere 
manier naar je 
werk te kĳ ken”



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

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.
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Zon in de achtertuin

Wat een mooie zomer hebben we achter de rug. 

Ik weet niet of jullie weg zijn geweest? Dit jaar 

zijn wij gewoon thuis gebleven. In de achtertuin 

was meer dan voldoende zon. En met af en toe 

een dagje naar het strand of naar de dierentuin 

zijn er ook in eigen land veel leuke dingen te 

doen. Maar de zomer is voorbij…

De winterperiode gebruik ik ook alti jd om even 

sti l te staan - na te denken - bij de belangrijke 

dingen in mijn leven. Doe ik wel voldoende leuke 

acti viteiten met de kinderen, met welke vrienden 

moet ik wat meer afspreken en welke hobby’s wil 

ik extra aandacht geven? En natuurlijk m’n werk. 

Ben ik nog tevreden? Welke dingen wil ik leren, 

welke stappen kan ik vooruit zett en? 

Ook deze krant staat weer vol met mensen 

die stappen vooruit hebben gezet. Sommigen 

hebben zelfs vanuit een bijna onmogelijke positi e 

weer een mooie baan gevonden. Met de nodige 

hulp van Senzer, maar de belangrijkste stappen 

hebben ze toch echt zelf gezet. En daar mogen ze 

trots op zijn! Ik hoop dat hun verhalen jou 

voldoende inspirati e bieden om ook stappen te 

zett en. Wil je hier graag hulp bij? Bel of mail je 

contactpersoon bij Senzer. We zijn er voor je.

En weet je wat ik nog meer doe in de winter? 

Dromen van mijn volgende zomervakanti e. 

Misschien ga ik volgend jaar wel op wandel-

vakanti e in de bergen. Ook een mooie manier 

om stappen vooruit te zett en en te pieken. 

Kansen grĳ pen

“ Mĳ n baas? 
Die heeft een 
luisterend oor.”

   Kevin Hendriks, Chauff eur bij Spronk 

Texti elrecycling. Lees meer op pagina 6

Kansen grĳ pen

“ Afval? Zet de 
containers maar 
buiten! Voor je het 
weet zĳ n ze leeg.” 

    Ronnie Kweens en Sebasti an Sens bij Blink

Lees meer op pagina 4

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. 
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Twee verhalen, één ambiti e
Zolang ze zich kan herinneren wilde Mandy zichzelf 

bewijzen. Na het basisonderwijs en speciaal onderwijs 

lukt het haar met horten en stoten om het kappers-

diploma te halen. Op jonge leeft ijd begon ze in een 

kapsalon. “Het kappersvak is mooi, maar ontzett  end 

zwaar. Je moet alti jd ‘aan’ staan en ik heb nog steeds 

rugklachten”, legt Mandy uit. “Klanten kwamen zonder 

afspraak binnen. Als ik dan zag dat zich een rij vormde, 

dan verkrampte ik helemaal.” Ze beet door. “Maar 

opstaan werd elke dag ingewikkelder. Ik sliep amper, 

at bijna niks meer en gaf vaak over.” 

Koploper bij Senzer  
Alle seinen op rood dus, Mandy had een burn-out. 

“Ik kon helemaal niks meer en kreeg een ti jdje een 

uitkering via het UWV.” Na een periode van herstellen 

en gesprekken met een psycholoog, ging Mandy in 

eerste instanti e als zelfstandige aan de slag als kapster 

bij de GGZe. “Maar ook dat bleek veel te zwaar”, 

vertelt ze. Daarna solliciteert ze zich een slag in de 

rondte, maar wordt nergens uitgenodigd. 

“Toen ben ik hulp gaan zoeken. Via MEE kwam ik in 

aanraking met het koplopers-traject van Senzer.”

Daarin staat vooral persoonlijke ontwikkeling centraal. 

Mandy kwam zichzelf echt tegen. “Ik wil al van jongs 

af aan alles in één keer goed doen en nu deed ik heel 

lang over zo’n lijst.” Dat niet alles meteen ‘lukte’, was 

voor Mandy daarom moeilijk te verkroppen. “Ik kreeg 

een spiegel voorgehouden en daardoor kwam ik 

erachter waaróm ik een burn-out had gekregen.” 

Briefj es en gesprekken  
Mandy voelde dat ze klaar was voor een nieuwe stap. 

Senzer stelde haar dan ook voor aan Jumbo-fi liaal-

manager Ted van Gestel. Hij had al eerder mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans 

gegeven. “Jumbo vindt inclusiviteit heel belangrijk. 

We willen bijdragen aan de maatschappij”, legt Ted uit.  

In het begin vond hij het niet alti jd even gemakkelijk. 

“Mandy kon behoorlijk emoti oneel worden, dan 

kwam ze in paniek binnenlopen. Ik wist ook niet alti jd 

hoe ik moest reageren. Maar we zijn alti jd in gesprek 

gebleven.” Door haar gedachtes op te schrijven, 

lukte het haar te verwoorden waar ze tegenaan liep. 

Bovendien kreeg Mandy hulp van een jobcoach. 

“Dat was wel fi jn, want ik durfde de eerste weken 

nog niet alles te bespreken’, vertelt Mandy.” Dat die 

jobcoach steeds minder nodig is, vindt Ted ‘eigenlijk 

nog de mooiste ontwikkeling!’. 

Prikkels 
Door op meerdere afdelingen te snuff elen, heeft  

Mandy ontdekt wat het best bij haar past. “Ik begon 

bij de broodafdeling maar daar bleken echt te veel 

prikkels: de ovens, vragen van klanten etc.” Nu 

verdient ze haar brood als vakkenvuller bij de 

voorverpakte versproducten. Een baan die haar 

energie geeft . “Nu gaat het super, ik heb mijn draai 

gevonden. Ik weet wanneer het druk is en wanneer 

niet. Ik kan ook alles vinden en bijvullen. Het is echt 

mijn domein.”

Sterker nog: Mandy gaat nu fl uitend naar haar werk: 

“Vragen beantwoorden, klanten helpen en 

begroeten: ik haal er echt plezier uit. Zeker nu ik 

precies weet wat vaste klanten kopen. Ik voel me 

echt weer op mijn plek dankzij Ted, mijn jobcoach 

en de leuke collega’s.”

Huppakee! 
Zou Mandy meer mensen dit traject aanraden? 

“Zeker! Je hebt hier je leven lang profi jt van”, stelt 

Mandy vastberaden. “Ik ken mezelf nu veel beter, 

weet wat mijn valkuilen zijn en heb handvatt en 

gekregen om met bepaalde dingen om te gaan.”

Ted is even enthousiast over deze begeleiding: “In 

onze huidige maatschappij draait het toch vaak om 

prestati e, haast en druk. Door de juiste begeleiding 

heeft  Jumbo er een fantasti sche collega bij die ervoor 

gaat. Al die duizenden producten weet ze inmiddels 

te vinden, ze kan goed promoten en tegen klanten is 

ze ontzett end vriendelijk. Die groei is geweldig. Hier 

zit een dame met een mentaliteit van: huppakee! 

Ook als ze dingen nog een beetje spannend vindt.”

Voor dit interview heeft  Mandy van tevoren ook wat 

geschreven op een briefj e. Ze vond het wel spannend, 

maar had geen zenuwen of buikpijn. “Dat was een 

jaar geleden wel anders geweest!”, zegt ze. Mandy 

haalt het papiertje uit haar zak en begint te lezen: 

“Beperkt of niet, iedereen verdient een kans. Geloof 

in jezelf, dan kom je heel ver. En dat vertrouwen wat 

ik kwijt was, dat heb ik teruggekregen.”

Als je bij Jumbo in Gemert binnenkomt is Mandy van der Kampen een van de eerste 

blije gezichten die je ziet. Dat ze vijf jaar geleden noodgedwongen thuis zat met een 

burn-out, is nauwelijks nog aan haar af te lezen: “Door begeleiding van Senzer weet ik 

nu wat mijn valkuilen zijn en waarom ik überhaupt zwaar overspannen raakte.” 

“ Psychische klachten 
of niet, iedereen 
verdient een kans.”

Van burn-out 
naar ‘huppakee-
mentaliteit’

Ted van Gestel

Koplopers-traject 

Niemand kiest ervoor om psychische klachten te 

krijgen. Het overkomt je. Maar hoe ga je met die 

klachten om en vind je een werkkring die rekening 

houdt met je beperkingen? Senzer helpt. Het 

Koplopertraject psychisch kwetsbaren geeft  extra 

ondersteuning in je zoektocht naar werk.

   Kijk voor meer info op www.senzer.nl/nieuws/

koplopertraject-psychisch-kwetsbaren of vraag 

je contactpersoon bij Senzer.

Ted van Gestel

Mandy van der Kampen

John Korsten heeft  
het Nibud-kasboek en 

tabbladenset 
t.w.v. € 19,95 gewonnen.

Uitslag puzzel 
vorige editi e:

De oplossing van 
de puzzel was:

Zon = 23     
Slipper = 15     
Cocktail = 5      

23 + 23 + 23 = 69
5 + 23 + 23 = 51
15 + 23 + 5 = 43

28 + 53 + 58 = 139

Win een
Jumbo cadeaukaart
t.w.v. €25,-

win



In het afval groeien 
mooie carrières 

Neem bijvoorbeeld Ronnie Kweens (34) en Sebasti an Sens (32). Zij hebben bij 
afvalverwerker Blink een jaarcontract gekregen en gaan er met hun salaris goed 
op vooruit. En als klap op de vuurpijl: “We mogen ook ons vrachtwagenrijbewijs 
halen,” vertellen Ronnie en Sebasti an. “Op kosten van de zaak!”

Zin
Het duurt nog wel even. En eerst moeten ze blokken 

om dat chauff eursdiploma te scoren. Maar Ronnie en 

Sebasti an staan nu al te popelen om achter het stuur 

van de vuilniswagen te kruipen en hun routes te gaan 

rijden. Het klinkt hen als muziek in de oren. Afval? 

Zet de containers maar buiten! Voor je het weet zijn 

ze leeg. Opgeruimd staat netjes. Mede mogelijk 

gemaakt door Ronnie en Sebasti an.

Ervaring
Sebasti an weet waar hij het over heeft . Hij komt uit 

de kledinginzameling en is overgestapt als belader 

op de vrachtwagen. “Fijn, die vrijheid. Je bent lekker 

buiten.” Ook Ronnie is een buitenmens. “Ik zat bij 

Blink op de borstelmachine. Onkruid verwijderen 

en zo.” Bij Blink vielen ze op door hun inzet, 

enthousiasme en werkhouding. Bovendien waren er 

vacatures. Een capaciteitentest gaf het laatste zetje. 

Zo hard kan het gaan. Voor je het weet heb je een 

contract en word je chauff eur.

Doorschakelen
Ronnie zat vroeger in het onderhoud van vloeren, 

Sebasti an is geschoold in de schoonmaak. Beiden 

maken een grote sprong voorwaarts. Zij stromen uit 

naar regulier werk. Bij Blink beginnen ze aan een 

nieuwe toekomst. Waar ze zich het meest op 

verheugen? “Op het werk zelf,” vertelt Sebasti an. 

“Ik heb alti jd belangstelling gehad voor auto’s en 

voertuigen. En ook dat extra salaris mag er zijn.” 

Ronnie: “Zo’n diploma is toch een mooi papiertje. 

Het geeft  een goed gevoel. Zo maak je werk van je 

toekomst.”

Kansen grĳ pen in de praktĳ k

Sebasti an Sens

Ronnie Kweens 

Toekomst geven in de regio
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Een stap
vooruit 

Mohamed Habib
Mohamed is van Syrië naar Nederland gevlucht. Vanuit 

een oorlogsgebied ben je dan plotsklaps in een nieuw 

en vreemd land en staat je leven helemaal op zijn kop. 

Mohamed zat niet bij de pakken neer en zett e via Senzer 

de stap naar school. In een speciaal traject, met extra 

aandacht voor de Nederlandse taal voor anderstaligen, 

heeft  hij de entree-opleiding bij ROC Ter AA in één jaar 

gehaald. Op dit moment werkt hij als leerling-monteur bij 

Nefk ens Garage in Eindhoven. Daar heeft  hij de smaak van 

autotechniek te pakken gekregen. Mohamed schakelt nu 

door en gaat volgend schooljaar mbo Autotechniek (bbl-

traject van leren en stage) bij het Summa Collega doen.

Tamara Bankers
Tamara maakte na de Groenschool de 

logische stap om te gaan werken in een 

tuincentrum. Op haar 24e wilde zich toch 

iets anders en ging ze, via Ergon, aan de 

slag als zorghulp in een verpleeg huis in 

Nuenen. Ze werkte daar op de afdelingen 

van mensen met zware dementi e. Heel 

mooi en betekenisvol werk, maar het werd 

met de jaren steeds zwaarder. Tot het punt 

dat Tamara voortaan elke dag helemaal 

uitgeput thuiskwam. Dat kon zo niet 

verder.... Het was niet makkelijk om haar 

werk op te geven, maar er móest een 

nieuwe stap gezet worden.

Via Ergon kreeg ze met name in Eindhoven 

banen aangeboden, wat ze niet ideaal vond vanuit haar 

woonplaats Mierlo. Dus nam ze in overleg met haar 

contactpersoon bij Ergon het besluit om zich aan te melden 

bij Senzer. Een goede keuze, want sinds mei is Tamara 

werkzaam in het bedrijfsrestaurant van Senzer. Spannend om 

ergens weer opnieuw te beginnen, maar Tamara is heel blij 

met de overstap. Ze kan hier haar zorgzame kwaliteiten kwijt 

en ze heeft  weer energie voor haar hobby's, zoals het maken 

van gedichten. Een vriendin van haar (Marianne van Gestel) 

maakt namelijk mooie schilderijen en Tamara schrijft  hier 

passende gedichten bij. Dat levert bijzondere combinati es van 

woord en beeld op.

Lilian Kessels
Lilian zat jarenlang op haar plek bij de 

groepsdetachering van Senzer bij Dorel. 

Het was maar de vraag of ze ooit nog eens 

iets anders zou gaan doen. Ook Lilian had 

haar bedenkingen of ze de switch naar een 

individuele detachering wel zou maken, 

maar heeft  toch de stap gezet. Van een 

grote producti elocati e met kinderzitjes 

naar een kleinschalige omgeving bij Walker 

Campingstyle in Deurne, een showroom/

atelier gespecialiseerd in voortenten voor 

caravans. Ze werkt er nu bijna een jaar en 

dat gaat heel erg goed.

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

Ze heeft  huis en haard moeten verlaten door het oorlogsgeweld in Oekraïne. Een moeilijke en ongewilde stap, maar noodzakelijk. Ondanks de 

heimwee en traumati sche ervaring had ze de behoeft e om ‘iets’ te gaan doen. Om toch in Nederland stappen te zett en, hoewel misschien ti jdelijk. 

Ze hoorde van de speciale Oekraïense banenmarkt door het WerkgeversservicePunt op de beursvloer van het Werkplein in Helmond. Er was de 

nodige twijfel en onzekerheid, maar ze is er toch naar toegegaan. Ze is langs de stands en tafels van de verschillende werkgevers gelopen. Daar werd 

ze enthousiast van. Aan de praat geraakt, waarbij ze is uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. Dat heeft  geleid tot enkele interessante gesprekken en 

een uitnodiging om een dagje mee te kijken. Kleine stappen, maar het heeft  haar toch weer een stukje vertrouwen in de toekomst gegeven.

Ook werken in de 
logistiek bĳ  Blink?
Ben je een acti ef type dat graag de handen 

uit de mouwen steekt? Dan kun je bij 

Blink alle kanten uit: als belader op de 

vrachtwagen, onkruidbestrijder, chauff eur, 

in de milieustraat, en in de kleding- en 

afvalinzameling. 

     Zie jij jezelf bij Blink aan de slag gaan? 

Vraag je werkleider of jobcoach om 

meer informati e, kom kijken en wordt 

uitblinker, net als Ronnie en Sebasti an.

Simulator & vorkheftruck
Wil je liever in een magazijn werken? Ook voor vorkheft ruckers is er werk in overvloed. Iets voor jou? Neem 

plaats achter de simulator en ontdek je talenten. Het lijkt een beetje op gamen en alle bewegingen van een 

vorkheft ruck kun je nadoen. Leren en proberen kun je bij Senzer, afdeling verdiepend onderzoek.  

    Kom jij de simulator uitproberen?

Vraag je parti cipati ecoach, jobcoach of werkleider om meer informati e en maak een afspraak.

“ Zo maak je werk 
van je toekomst.“

      Benieuwd naar de schilderijen en gedichten van Tamara?

Bekijk haar werk hier: www.senzer.nl/Inspirati ekrant-okt-2022
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Naam: 

Yaron Wolf

Werk: 

Directeur/eigenaar

Bedrijf: 

Spronk Texti elrecycling

Kevin
grĳ pt kansen

“Ik ben bij Blink begonnen op de wagen, containers legen en texti el 

inzamelen. Via mijn contacten met de kringloopwinkel en Senzer 

hoorde ik van een vacature. Enthousiaste en gemoti veerde 

medewerker gezocht. Nu ben ik aan de bak bij Spronk Texti elrecycling 

in Helmond.”

Gesprek
“Bij Spronk Texti elrecycling heb ik mijn draai gevonden. Als ik ergens 

mee zit, durf ik te zeggen wat mij dwars zit. Dat is wel eens anders 

geweest. Mijn baas? Die heeft  een luisterend oor. Ik haal texti el op in 

een straal van 60 kilometer, met name in de gemeente Het Land van 

Cuijk. De vrijheid spreekt me aan. En de verantwoordelijkheid.”

Volgende stap
“Ik rij nu met een nieuwe extra verlengde Renault Master met 

aanhangwagen. En dat maakt mijn werk helemaal mooi. Eerst zat ik in 

de groepsdetachering bij Blink, later was ik individueel gedetacheerd. 

Nu ben ik dienst bij Senzer. Straks bij Spronk? Wie weet…”

Naam: 

Kevin Hendriks

Werk: 

Chauff eur

Bedrijf: 

Spronk Texti elrecycling

Yaron 
ziet talent 

“Spronk Texti elrecycling zamelt gebruikte kleding in voor sti chti ngen, 

scholen, verenigingen, bedrijven en gemeentes. Met vesti gingen 

in Enschede, Maassluis en Helmond werken wij landelijk. Op deze 

manier geven wij gebruikte kleding een tweede leven. Toen wij de 

aanbesteding van de gemeente Het Land van Cuijk wonnen, kwam 

er opeens een bak werk op ons af. Extra werk. We hadden een 

vacature.”

Even puzzelen
“Kevin is in ons netwerk een goede bekende en van het een kwam 

het ander. Hij gaat als een speer maar in het begin hebben we even 

moeten puzzelen. Een goed gesprek helpt. Dat schept duidelijkheid. 

Spreek je uit en je weet wat je van elkaar kunt verwachten. We 

kunnen het goed met elkaar vinden.”

Aanhanger
“Bij Spronk Texti elrecycling investeren we in mensen. Zo heeft  

Kevin bij ons zijn aanhangwagenrijbewijs gehaald. Hij rijdt nu met 

een nieuwe bus met aanhanger. Het is mooi om te zien hoe trots 

hij is op zijn werk.”
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Status van 
doorzetter
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Positi ef denken
Waar een wil is, is een weg. En tegenslagen kun je 

overwinnen. Deze woorden zijn Davut Unal op het lijf 

geschreven. “Maak iets van je leven ook al heb je 

alles achter je moeten laten,” vertelt hij. “Je kunt 

alti jd opnieuw beginnen. Het liefst wilde ik doorgaan 

in mijn oude vak. Internet was mijn opstapje. Al snel 

ontdekte ik de mogelijkheden van leren en werken in 

de elektrotechniek. Bij Senzer stonden ze open voor 

mijn ideeën. Daar hebben ze mij in contact gebracht 

met het Universitair Asiel Fonds (UAF). Dit fonds helpt 

gevluchte studenten en vaklieden. Zo ben ik bij Enexis 

terechtgekomen, voor een leerwerktraject voor 

statushouders. In augustus heb ik mijn arbeids-

contract getekend.”

Taal
Davut: “Het lijkt allemaal zo makkelijk. Maar 

makkelijk was het allerminst. Ja, bij UAF en Enexis heb 

ik een intake gehad en een test gemaakt. Daar ben ik 

goed uitgekomen. Maar taal is een dingetje. Met mijn

Nederlands heb ik nog een lange weg te gaan. Stapje 

voor stapje ga ik vooruit. Maar eigenlijk kan het mij 

niet snel genoeg gaan. Waarom taal zo belangrijk is? 

In de elektrotechniek werk je met stroom. Soms 

levensgevaarlijke stroom. En dan moet je elkaar 

volledig begrijpen. Veiligheid staat voorop.”

Intensief
Davut stort zich met ziel en zaligheid op zijn studie. 

Het leerwerktraject voor statushouders mbo-niveau 2 

duurt twee jaar. Het is een interne opleiding bij 

Enexis. Hoe het gaat? Davut: “Een dag per week ga 

ik naar school en vier dagen per week werk ik in de 

prakti jk. Ik leer veel nieuwe dingen: meett echniek, 

meterkasten, onderhoud, laagspanning schakelen 

en storingen zoeken en oplossen. Het is intensief. 

’s Avonds zit ik met mijn neus in de boeken. Lang niet 

alles is me even duidelijk. Een taaltraining is bij het 

leerwerktraject inbegrepen. De extra taalcoaching 

via Senzer helpt me eveneens.”

Kwaliteit
Davut woont in Deurne maar werkt door heel Zuid-

Nederland. “In Weert, Den Bosch, Eindhoven en 

Breda. Een vaste standplaats heb ik niet. Al het werk 

voer ik uit onder begeleiding van een mentor of 

teammanager. Ook loop ik mee met andere 

monteurs. Daar leer je veel van. Elke monteur 

heeft  zijn specialisme: onderhoud, storingen of 

transformatoren. Storingen door kabelbreuk komen 

regelmati g voor. Graafwerk, hè. Opeens zit een hele 

wijk zonder stroom. Aan ons de taak om die storing te 

herstellen: snel, veilig en in een keer goed. Kwaliteit 

staat bij ons hoog in het vaandel.”

Cultuur
“Het blijft  wennen. Niet alleen met de taal en de 

vaktaal maar ook de manier van werken. In Turkije 

deed ik wat mijn baas mij vroeg. Discussie is niet 

mogelijk en andere ideeën worden niet op prijs 

gesteld. Er is er maar een die alles het beste weet: 

de baas. In Nederland ligt dat anders. Hier kun je 

gewoon met je baas in gesprek gaan als je denkt 

dat iets niet veilig is, niet doordacht of niet effi  ciënt. 

Kom met argumenten en overtuig je leidinggevende. 

Sterker nog: ze verwachten dat je meedenkt. Nog een 

verschil met Turkije: hier ligt het accent op samen-

werken. Want samen kom je verder. Ook daar heb 

ik aan moeten wennen. Het vraagt om een andere 

manier naar je werk te kijken. Dat probeer ik te 

begrijpen en me eigen te maken.”

Noti ti es
Een nieuwe taal leer je niet van de ene dag op de 

andere. Het kost ti jd. Davut werkt dan ook dagelijks 

aan zijn talenknobbel. Met veel energie zoals hij zelf 

zegt. Hij heeft  alti jd een noti ti eboekje en een pen op 

zak. Dan kan hij dingen noteren. Dingen die hij niet 

weet of niet begrijpt, vragen. “Ik had een keer een 

terugval en voelde me onzeker. Ik ben toen maar 

op een bankje in Deurne gaan zitt en en heb toen 

voorbijgangers aangesproken. Of ze me konden 

helpen. Ik had vragen over taal. En ik had beet. 

Bijna iedereen wilden hun kennis met mij delen. 

Hartverwarmend.”

Boswandeling
Davut noteert ook uitdrukkingen en spreekwoorden 

in zijn opschrijfb oekje. Zoals: Opgeven is geen opti e. 

Of: Waar een wil is, is een weg. Met zijn vrouw 

wandelt hij regelmati g door het bos. Zijn noti ti e-

boekje gaat met hem mee. “Nieuwsgierig als ik ben, 

spreek ik ook hier wel eens mensen aan als ik vragen 

heb. Hier, midden in het bos. De meesten zijn verrast. 

Maar het zijn alti jd leuke gesprekken.”

Laagspanning, middenspanning, hoogspanning… Davut Unal (48) kan er in geuren en kleuren over vertellen. Maar 
echt spannend werd het toen deze elektromonteur moest vluchten. Inmiddels woont hij nu tweeëneenhalf jaar in 
Nederland en heeft  hij de draad van zijn leven weer opgepikt. Bij Enexis volgt hij een leerwerktraject elektrotechniek 
voor statushouders. “Mijn Turkse diploma bleek in Nederland niet geldig te zijn.”

“ Je moet elkaar 
begrĳ pen, veiligheid 
staat voorop.“

Wil jĳ  net als 
Duvat stappen 
vooruit zetten?
Neem dan contact op met je 

parti cipati e coach, jobcoach of 

werkleider. 

   Ook als je onzeker bent of 

twijfelt, mag je gerust je 

vragen stellen.

De collega’s van Senzer 

helpen je graag.

Davut Unal
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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, telefoon-

nummer en het kenmerk zoals vermeld op het eti ket.

Partici patie-
wet in balans
Onlangs presenteerde minister Schouten het 

beleidsplan 'Parti cipati ewet in balans'. Daarmee wil ze 

onderdelen van de Parti cipati ewet verbeteren, die nu 

niet goed werken. Voor nu betekent dit nog niks, 

maar in de toekomst kunnen er wel verander ingen 

komen voor mensen die werken op basis van de 

Parti cipati e wet of die een Parti cipati ewet-uitkering 

krijgen. Als er verander ingen zijn die jullie aangaan, 

dan zal Senzer dat alti jd eerst rechtstreeks met jullie 

zelf communiceren.

Eigenlijk zou hij bij een kapper gaan werken. 
Maar wegens omstandigheden ging dat niet door. 
Toch zat Ahmad Abo Nboot allesbehalve met de 
handen in het haar. Want Jobcoach Ria van den 
Tillaar ti pte hem voor een baan bij Second Life 
Texti le in Helmond. Nu is hij chauff eur en haalt 
hij gebruikte kleding op. “Ik heb een vast contract 
voor vijf dagen per week,” vertelt Ahmad trots.

Aan de bak
Van kapsalon naar kledingcontainer. Hoe groot kan de 

overgang zijn? Volgens Ahmad valt dat wel mee. “Ik 

heb eerder in de recycling gewerkt. In Deurne. Daar 

heb ik soortgelijk werk gedaan. Ook met gebruikt 

texti el. Die ervaring van toen is mooi meegenomen.”

Achter het stuur
“Leuk werk, containers leeghalen en gebruikte kleding 

ophalen. Je bent lekker vrij en ziet nog eens wat van 

Nederland. Geen dag is hetzelfde. Ja, ik vind autorijden 

leuk en bij Second Life Texti le heb ik ook al mijn 

heft ruckdiploma gehaald.”

Vakman
Ahmad Abo Nboot lijkt geknipt voor het chauff eursvak. 

Hij heeft  verkeersinzicht, is alert en doet alsof hij nooit 

anders heeft  gedaan. Sti pt werkt hij zijn route af. Of 

hij later toch weer kapper wil worden? Hij glimlacht. 

“Voorlopig zit ik in de texti el!”

Ahmad Abo Nboot en zijn collega’s Mohammed Al Hakim en Twan Hamers, 
allen chauff eur bij Second Life Texti le. 

“ Wĳ  zĳ n 
geen types 
om tussen 
vier muren 
te zitten.”

Ahmad Abo 
Nboot haalt
gebruikte 
kleding op

Begonnen in 1972 op zijn 15e - we betaalden toen nog met guldens en 
er was pas 5 jaar kleuren-TV in Nederland - ging Pieter vanuit school 
rechtstreeks aan de slag bij de Helso. Hier en later bij Atlant en Senzer 
heeft  hij met veel plezier divers werk gedaan. 

Lampen in elkaar gezet, montagewerk van profi elen, allerlei werkzaamheden bij de kwekerij 

in Deurne (waar hij een certi fi caat bekwaamheid bevordering plantenteelt behaalde), bij GD 

Dorel in de voormontage en nu - de laatste jaren - op industrie 3 op het Montgomeryplein. 

Een mooie diverse loopbaan van een halve eeuw. Het Eindhovens Dagblad heeft  er in juli 

zelfs een groot arti kel aan gewijd. Gefeliciteerd Pieter met deze mooie mijlpaal!

In de media: 

Pieter Martens 
al 50 jaar aan 
het werk
Begonnen in 1972 op zijn 15e - we betaalden toen nog met guldens en 




