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“  Ook met een 
beperking kun 
je meedraaien 
in de zorg”



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

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.
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Kirsten de Ruijter en Marcel de Waaijer

Column

Tanita
team Communicatie

Pieken en dalen

Het einde van het jaar zit er weer aan te 

komen. Dé ti jd om met familie en vrienden 

te genieten van de ‘warmste’ periode van 

het jaar. Voor velen is het echter ook een 

periode om sti l te staan of geconfronteerd 

te worden met verlies, verdriet en zorgen. 

Ik wens iedereen hele fi jne feestdagen en 

indien nodig ontzett end veel sterkte!

De periode rondom Kerst en Nieuwjaar vind 

ik alti jd heerlijk! Met allerlei versieringen 

brengen we lett erlijk verlichti ng. Als dit alles 

weer ten einde is en we alle kerstspullen 

weer voor een jaar hebben opgeruimd, 

verdwijnt deze sfeer. Mijn gevoel zegt alti jd 

dat het vanaf het nieuwe jaar ook weer 

wat warmer mag worden, maar dan duiken 

we pas echt de winter in. Met guur weer, 

vroeg donker en met als dieptepunt 

‘blue Monday’ op 23 januari; offi  cieel

de meest trieste dag van het jaar…   

Maar na duisternis komt er zonneschijn! 

En na kou komt er weer warmte! Je kunt 

wel stellen, het  leven zit vol pieken en 

dalen. Net als de carrières van bijvoorbeeld 

Kirsten, Marcel, Tineke, Shakira, Mussa, 

Pablo en Chantal. In deze krant lees je de 

verhalen hoe zij - ondanks tegenslag - weer 

goed en leuk werk hebben gevonden.

Ik wens iedereen voor een goed, gezond 

2023 en de kracht om eventuele donkere 

periodes te overwinnen. 

Kansen zien

“ In het groen is er werk 
voor iedereen die graag 
buiten is en praktisch 
ingesteld is.” 

    Werkleider en opleider Marcel de Haan ziet kansen

Lees meer op pagina 8
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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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Kansen grĳ pen in de praktĳ k

Ongeveer een jaar geleden stapte Kirsten de Ruijter voor het eerst het 

reusachti ge gebouw van Schneider Electric binnen in Helmond. De reden? 

Ze was toe aan meer uitdaging. En daarom wees Senzer haar op deze 

werkplek. Het bleek inderdaad het bedrijf waar ze verder kon groeien. 

“Ik begon met het besti ckeren van productdoosjes, maar inmiddels heb ik 

nog veel meer gedaan. Na een maand ging ik al naar een andere afdeling, 

ik wilde graag doorgroeien.” De samenwerking bevalt niet alleen Kirsten, 

Schneider Electric is zo blij met haar dat ze nu een contract krijgt bij het 

bedrijf. “Heel leuk!”, zegt Kirsten. “Met inzet kun je dus echt wat bereiken.”

Hecht team
Ook Marcel treedt per 1 november in dienst bij Schneider Electric. Ongeveer 

een half jaar geleden begon hij bij het bedrijf. Het feit dat hij nog niet zo goed 

Nederlands spreekt – hij is nog maar anderhalf jaar geleden verhuisd vanuit 

Brazilië – belemmert hem niet in de omgang met zijn collega’s. “Al na twee 

weken was ik bij de vrijdagmiddagborrel en ik sport ook met mijn collega’s. 

Op deze afdeling hebben we een heel hecht team.”

Halverwege september was het ti jd voor taart, want Senzer en Schneider Electric vierden hun eenjarige 

samenwerkingsverband. De samenwerking valt gerust een succes te noemen, want per 1 november krijgen twee 

Senzer-medewerkers een contract bij het bedrijf: Kirsten de Ruijter en Marcel de Waaijer. Ze vertellen over hun 

werkervaringen bij het bedrijf.

“ Met inzet kun je dus 
echt wat bereiken.”

“ Ik voelde 
me snel veilig
op de werkvloer”

Win een
bol.com cadeaukaart
t.w.v. €25,-

win

   Weet jij de kerstzoeker 

op te lossen op pagina 11? 

Veilige sfeer
Zowel Kirsten als Marcel zijn het erover eens dat ze snel op hun gemak waren bij 

Schneider Electric. Maar dat komt ook door de werkleiders van Senzer, geven ze aan. 

“Jolijn en Remko zijn er alti jd en je kunt alti jd even met ze praten. Ze organiseren het 

goed en ik voelde me snel op mijn gemak en veilig hier op de werkvloer”, zegt Marcel. 

Toekomst
Wat de toekomst brengt voor Kirsten en Marcel? Dat weten ze nog niet, eerst maar 

eens meters maken met dat contract op zak. Kirsten: “Ik ga er open en ontspannen in. 

Maar ik heb genoeg ambiti e en moti vati e om door te groeien.” Ook Marcel wil zich graag 

verder ontwikkelen, maar heeft  voor nu ook een ander duidelijk doel: “Ik wil eerst geld 

verdienen voor mijn rijbewijs. En dat moet lukken, want ik ben heel blij met mijn 

werkplek hier!”

Kansen grĳ pen

“ Bĳ  Medipoint 
houden ze rekening 
met mĳ n wensen.”

   Tineke Sleegers en Shakira Hart grijpen kansen

Lees meer op pagina 4

Diana Arts heeft  de Jumbo cadeaukaart
t.w.v. €25,- gewonnen

Uitslag puzzel 
vorige editi e:

De oplossing van de puzzel was:
Waar een wil is, is een weg!
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Kansen grĳ pen in de praktĳ k

Medipoint in Helmond levert hulpmiddelen voor zorgvragen. Denk aan rollators, wc-stoelen en scootmobielen die 
mensen in staat stellen om beter te bewegen, sneller te herstellen of langer thuis te wonen. Daarnaast heeft  het bedrijf 
oor voor hulpvragen uit een compleet andere hoek. En dat is een opsteker voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Want zij vinden bij Medipoint een opstapje om aan werk te komen. Voor Tineke Sleegers en Shakira Hart was dit 
een springplank naar nieuw werk. Zij hebben een contract gekregen. “Om te beginnen voor een jaar.” 

Maand op proef
Doorgaan waar anderen ophouden is Tineke op het lijf 

geschreven. Maar hoe lang houd je dat vol, alti jd maar door-

buff elen? Of het nu ti en kilo was, twinti g kilo of derti g kan ze niet 

met zekerheid zeggen. Maar bij haar viel een loden last van de 

schouders. Na de vele ‘nee’s’ had ze nu eindelijk een ‘ja’. Ze had 

zich suf gesolliciteerd en de bijstand was ze meer dan beu. “Na 

een proefperiode van een maand kon ik bij Medipoint aan de slag. 

Eigenlijk ligt dat in het verlengde van mijn opleiding Verzorgende 

mbo-2. Een schot in de roos. Met dank aan mijn parti cipati ecoach 

Effi  e Fleuren van Senzer.”

Aangenaam kennismaken
Bij Shakira was de opluchti ng niet minder. Ze kan weer lachen. 

Eindelijk uit de bijstand. “De eerste kennismaking met Medipoint 

voelde direct goed en dat gevoel werd alleen maar beter. “Pretti  ge 

collega’s. Vriendelijk en behulpzaam. Ik heb wel eens anders 

meegemaakt. Wat een verschil met mijn vorige werkgevers. 

Die maand op proef was voorbij voor ik er erg in had.”

Grote schoonmaak
Bij Medipoint is werk aan de winkel. Veel werk. Belangrijk werk. 

Alle hulpmiddelen die gebruikt terugkomen, dienen gereinigd 

te worden. Met stoom worden krukken, rolstoelen en scoot-

mobielen schoongemaakt en gedesinfecteerd om straks weer 

opnieuw gebruikt te worden. “Hygiëne staat hier hoog op de 

agenda,” vertelt Tineke. “Na de grote schoonmaak zijn alle 

hulpmiddelen weer klaar voor de volgende ronde.” Shakira: 

“Doordat we alle hulpmiddelen onder handen nemen, hebben we 

ook zicht op eventuele defecten. Is er iets kapot? Waar mogelijk 

repareren we zelf. En anders hebben we alti jd nog de werkplaats.”

Sfeer en familiegevoel
Tineke en Shakira hebben het naar hun zin bij Medipoint. Ze draaien 

mee alsof ze nooit anders gedaan hebben. Of ze niet moesten 

wennen? Van koudwatervrees is in ieder geval geen sprake. Het 

voelde meteen al thuizig. Tineke: “We hebben een rondleiding 

gehad en een voorstelrondje. Er was direct een klik. Alsof we 

opgenomen waren in een grote familie. En het werk? 

Dat wijst zichzelf.”

Shakira: “Het duurde ongeveer een week. Maar toen was het ijs 

gebroken. Ik kwam helemaal los. Het is hier gezellig. Fijne gesprekken 

met collega’s en af en toe een geintje. De ti jd vliegt. Voor je het weet 

is de dag voorbij. Begeleiding? Die hebben we eigenlijk niet nodig. 

Bij vragen schieten we gewoon de voorman aan.”

Tevreden
Tineke heeft  het werk gevonden dat zij zocht. “Volop variati e. 

Samenwerken met collega’s. Mensen blij maken. Ik moet er niet aan 

denken om in een fabriek te werken en iedere dag het zelfde werk 

te doen. Effi  e Fleuren, mijn parti cipati ecoach Senzer, heeft  dit goed 

ingeschat.” En Shakira? “Bij Medipoint houden ze rekening met mijn 

wensen. Wat bij andere werkgevers niet kon, kan hier wel. Zo kan ik 

mijn zoontje naar school brengen en iets later beginnen. Wat een 

verademing.”

Vrije ti jd en ontspanning
Een contract biedt rust. Tineke en Shakira komen weer aan andere 

dingen toe dan alleen maar solliciteren. Shakira: “Ik hou van fi etsen, 

doe graag aan sport en geniet ervan om met mijn zoontje naar de 

speeltuin te gaan.” Bij Tineke is het iets rusti ger aan het thuisfront. 

Haar kinderen zijn bijna volwassen waardoor ze meer ti jd heeft  voor 

zichzelf. Ze zoekt haar ontspanning vooral op het kunstzinnige vlak. 

Ze doet aan diamond painti ng. Met kleine steentjes in allerlei 

kleuren maakt zij de mooiste schilderijen. Stuk voor stuk meester-

werkjes. Of er binnenkort een expositi e komt bij Medipoint? 

Tineke glimlacht: “Je weet maar nooit.”

Voor 
mensen 
door 
mensen

“ Alsof we opgenomen waren 
in een grote familie. En het 
werk? Dat wĳ st zichzelf.”

Tineke Sleegers en Shakira Hart reinigen en desinfecteren gebruikte 

hulpmiddelen uit de thuiszorg. “Aan hygiëne stellen wij de hoogste eisen.”
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Naam: 

Nathan Dijkstra

Werk: 

Directeur

Bedrijf: 

Smits Bedrijven Gemert

Mussa
grĳ pt kansen

Mussa Salih wilde eigenlijk veearts worden. Maar het leger wilde 

iets anders. Hij ontvluchtt e Eritrea en kwam in Nederland terecht. 

Eerst bij Maxi-Cosi. En nu al weer vijf jaar bij Smits Bedrijven 

Gemert, via Senzer.

Talent
“Mijn ambiti es waren groter dan kinderzitjes alleen. Hier bij Smits 

heb ik alle ruimte om deuren en kozijnen te maken van staal en 

kunststof. En isolerend glas. Ook heb ik hier mijn talent voor 

machines mogen ontwikkelen: zagen, frezen en CNC.”

Inleren
“Het heeft  ongeveer een half jaar geduurd voor ik mijn draai 

gevonden had. Collega’s die vragen hebben over machines kunnen 

bij mij terecht. Ook werk ik statushouders in. Eerst een Syriër. 

Onlangs nog een Eritreër. Welke taal we dan spreken? Nou, gewoon, 

Nederlands natuurlijk!”

Naam: 

Mussa Salih

Werk: 

Machinebediende

Bedrijf: 

Smits Bedrijven Gemert

Nathan 
ziet talent 

“Smits Bedrijven Gemert maakt een bijzonder product. Wij vullen 

gaten in de muur. Dat doen we met deuren en kozijnen van staal

en kunststof, en isolerend glas. Het zijn alle hoogwaardige producten

die hun weg vinden naar parti culieren en projecten voor 

nieuwbouw en renovati e.”

Wennen
“Wij zoeken regelmati g mensen die graag een mooi product 

willen maken. Senzer komt met kandidaten. In het begin hebben 

we aan statushouders moeten wennen en andersom. Andere 

cultuur, andere manier van communiceren. Inmiddels zijn er vijf 

statushouders bij ons aan de slag.”

Werken aan succes
“Wij werken eraan om iedereen zo goed mogelijk in te leren, 

op te leiden en te trainen, met alle ruimte voor andere culturen. 

Daar investeren wij in. Een Smits Academy staat op het programma. 

En Mussa Salih? Die is voor ons een vaste waarde om van dat 

initi ati ef een succes te maken!”



Toekomst bieden voor werkgever en werknemer
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“ Geen diploma? 
Geen bezwaar!“

Het groene 
hart van Senzer 
is er voor jou

Goed gereedschap is het halve werk. Vakmanschap de andere helft . 
En dat is goed nieuws voor iedereen die in het groen wil werken. In een 
spiksplinternieuw pand aan de Zandstraat in Helmond vind je namelijk 
alles onder een dak: bedrijfsschool, machinepark, werkplaats, was-
straat, kanti ne en nog veel meer. Werkleider en opleider Marcel de 
Haan staat te popelen om iedereen vooruit te helpen die ambiti es heeft  
voor het groen. “Hoveniersbedrijven staan te springen om mensen.”

Centraal
Het nieuwe pand mag er zijn. Dit groene 

hart heeft  alles wat maar wenselijk is. Het ligt 

lekker centraal in het werkgebied, is makkelijk 

bereikbaar voor de medewerkers en ligt op een 

steenworp van Senzer aan de Churchilllaan. Het 

nodigt je uit om aan de slag te gaan. Het werk 

ligt hier in de wijken, ook op een steenworp. 

Doen is leren
Marcel de Haan: “In het groen is er werk voor 

iedereen die graag buiten is en prakti sch 

ingesteld is. Geen diploma? Geen bezwaar! Op 

onze bedrijfsschool leer je de beginselen van 

het vak. In zes dagdelen met theorie en 

prakti sche opdrachten ga je aan de slag met 

thema’s uit het beroepsveld. Je krijgt vakken als 

veilig werken langs de weg, de wet natuur-

bescherming en werken met kleine machines 

zoals bosmaaier, heggenschaar, bladblazer en 

kanten snijder. Heggen knippen leer je in een 

veilige, verkeersarme omgeving in rusti ge 

woonwijken. Blad blazen is een kunst op zich. 

De eerste keer vliegen de bladeren alle kanten 

uit behalve de goede. Maar dat is alleen de 

eerste keer. Al doende leer je.”

Vervolg
“Ook zijn er cursussen en trainingen voor 

techniek, onderhoud en werk houding. 

Gevorderden kunnen nog een verdiepingsslag 

maken. Je leert dan de fi jne kneepjes van het 

vak, handig heidjes en inschatt en wanneer goed 

ook goed genoeg is. Als je zover bent, ben je 

klaar om uit te stromen naar regulier werk.”

Ho, geen risico!
Veilig werken staat bij Senzer hoog op de 

agenda, evenals bij onze klanten en partners. 

Daarvoor hebben we een training ontwikkeld: 

basistraining veiligheid in het groen, helemaal 

gericht op de hovenier. Uitgangspunt? Wees 

zuinig op jezelf en anderen. Je leert risico’s 

herkennen en gevaren voorkomen. Het is de 

groene variant van VCA, VeiligheidsChecklist 

Aannemers, die vooral gericht is op de 

petrochemie, industrie en de bouw. 

Werkstage
Werken in het groen kun je leren. Of alles 

direct van een leien dakje gaat? Oefening 

baart kunst. Of zoals Marcel zegt: “Probeer, 

leer en durf fouten te maken. Want daar leer 

je het meeste van. Durf jezelf uit te dagen, 

grenzen te verleggen en te ontdekken dat je 

meer kunt dan je denkt. In het groen kun je 

alle kanten uit. Kom snuff elen aan het vak en 

ontdek of het iets voor jou is. Ons groene 

hart is er voor iedereen. Kennismaken kan 

vrijblijvend. Een werkstage kan bijvoorbeeld 

een opstapje zijn naar leuk en zinvol werk. 

Mocht je nog twijfels hebben: het kan met 

behoud van uitkering. Wie durft ?”

   Zie jij iets in deze groene uitdaging?

Neem dan contact op met je parti cipati e-

coach, jobcoach of werkleider. 

“ Er zĳ n cursussen 
en trainingen voor 
techniek, onderhoud 
en werk houding.“

Marcel de Haan leert nieuwe medewerkers veilig werken met machines.
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tip
top

Geld speelt een grote rol in ons leven, 

zonder kunnen we eigenlijk niet. En 

omdat alle prijzen om ons heen sti jgen, 

van energie tot boodschappen, kunnen er 

geldzorgen ontstaan. Hiervoor hoef je je 

niet te schamen, want je bent echt niet 

de enige. Daarom hebben we vanuit 

Senzer en het Nibud een gezamenlijke 

uitgave van de Geldkrant opgezet. 

Op deze pagina vind je een aantal ti ps uit 

de Geldkrant die je kunnen helpen.

Check, Plan, 
Spaar, Bewaar

Welk
geldtype
ben ik?

Win een
bol.com cadeaukaart
t.w.v. €25,-

win

Weet jij waar je geld blijft ? Word je weleens overvallen door een 

rekening? En kun jij al je belangrijke papieren makkelijk terugvinden? 

Kortom: heb je grip op je geld, of ben je het overzicht vaak kwijt? 

De 4 vuistregels van het Nibud helpen je.

4 vuistregels: Check, Plan, Spaar en Bewaar

• Check wekelijks je saldo en uitgaven

• Plan jaarlijks je inkomsten en uitgaven

• Spaar maandelijks 10 procent van je inkomen

• Bewaar je belangrijke documenten goed.

Vuistregels zijn regels die ons helpen ons gedrag aan te passen. 
Vuistregels zijn zo gemaakt dat we ze goed kunnen onthouden.

         Checken waar jij recht op hebt? 

Lees meer in de Geldkrant op pagina 4.

Lees hier de eerste 3 energie bespaar ti ps!

1. Douchen

  Je kunt beter douchen dan een bad nemen. 

In een gemiddeld bad kan 120 liter water. 

Dat kost 3 keer zoveel water en energie als 

een douche van 5 minuten!

2.  Kieren dichten

  Maak kieren rond ramen en buitendeuren dicht 

met zelfk levend tochtband of met tochtstrips. 

Dan blijft  de warmte binnen en de kou buiten. 

Sommige gemeenten helpen mensen met 

weinig geld door isolati emateriaal grati s aan 

te bieden. Vraag het eens na bij je gemeente.

3. Eco-knop

  Heeft  je wasmachine een eco-knop of eco-

stand, gebruik die dan in plaats van het gewone 

programma. De was duurt langer, maar kost 

minder stroom. De eco-stand is 30 procent 

zuiniger dan het gewone wasprogramma op 

40 of 60 graden.

       Benieuwd naar de 3 andere energie ti ps?

Lees deze in de Geldkrant, pagina 6.

De kerstzoeker!
M T K R I B G E D I C H T

A V W L G A D F I L M S S

R E W E O L A I A R N L T

K R P I E K I A N A N I E

T L L M N D H T R E E N R

D I K I G R E K T E R G E

E C A D E A U T J E S E E

C H R V L D E K O O R R R

E T S T G M J K A A R S S

M I V E R S I E R I N G T

B N R U D O L F S H O W E

E G O R O E R O L L A D E

R G T D E N N E N B O O M

BAL

CADEAUTJES

DECEMBER

DENNENBOOM

DINER

EERSTE

ENGEL

FILMS

GEDICHT

GLITTERS

GOURMETTEN

KAARS

KLOK

KOOR

KRANS

KRIB

LIEDJES

MARKT

PIEK

ROLLADE

RUDOLF

SHOW

SLINGERS

STER

TWEEDE

VERHAAL

VERLICHTING

VERSIERING

   Oplossing gevonden?

Mail: communicati e@senzer.nl 

Post:  Senzer - team Communicati e, 

Postbus 272, 

5700 AG Helmond

Streep de woorden weg, krĳ g een fl ink portie energie, vind de oplossing en win!

Oplossing:

Elk mens gaat anders met geld om. En elke manier 

heeft  voordelen, maar ook nadelen. 

Scan de QR code of ga naar 
www.senzer.nl/geldkrant

      Wil je weten wat voor geldtype jij bent?

Doe de quiz in de Geldkrant op pagina 2.

Krant
Geld

Een gezamenlijke uitgave van Senzer en het Nibud

Zorgen over geld? Je bent niet de enige!

Geld speelt een grote rol in ons leven. Zonder geld 

kunnen we niet leven. Bijna iedereen heeft wel eens 

geldzorgen (gehad). Omdat de prijzen van energie en 

boodschappen alsmaar stijgen, zijn er steeds meer 

mensen in Nederland die moeite hebben om hun 

rekeningen te betalen. Misschien geldt dat ook voor 

jou. Je hoeft je er niet voor te schamen, want je bent 

echt niet de enige. 

Kom in actie

Heb je geldzorgen? Dan ben je dus niet de enige. Maar je bent 

wél degene die in actie moet komen. Je kunt je rekeningen niet 

betalen en je kop in het zand steken, maar dat is niet de manier 

waarop je zorgen verdwijnen. Blijf er niet mee rondlopen. Praat 

erover, vraag om advies of zoek hulp bij je assistent-werkleider, 

uitkeringsspecialist of jobcoach. Ook kan jouw gemeente je 

helpen. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat jouw geldzorgen 

geen geldproblemen worden. Alle hulp is gratis.

Tips en toeslagen

Deze krant is voor jou. Er staan handige tips in om nog beter 

met je geld om te gaan. En je leest meer over toeslagen die je 

2023: dit verandert 

er allemaal   

Een hoger inkomen, meer zorg- en huurtoeslag en 

een maximale prijs voor je energiekosten: in 2023 

verandert er voor veel Nederlanders een hoop op 

het gebied van geld. De nieuwe plannen werden 

bekendgemaakt in september, op Prinsjesdag. 

Dit zijn de grootste veranderingen die misschien ook voor jou 

gelden: 

• De (minimum)lonen en de uitkeringen stijgen. 

• Als je werkt, ga je minder belasting betalen. Dat betekent dat 

je meer nettoloon overhoudt. 

• Toeslagen zoals het kindgebonden budget, de kinderbijslag, 

huurtoeslag en zorgtoeslag gaan iets omhoog.

• Er komt een prijsplafond voor de energierekening. Dat zorgt

ervoor dat je tot een bepaald verbruik een lagere prijs betaalt. 

Let op: boven dit verbruik betaal je de normale en dus 

hogere prijs.

• Heb je in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan ontvang je 

in 2023 ook de energietoeslag van € 1.300. Op pagina 4 lees 

je meer over deze toeslag. 

De veranderingen worden automatisch doorgevoerd, dus je 

hoeft er niets voor te doen.  

‘Samen kunnen we

 ervoor zorgen dat 

jouw geldzorgen geen 

geldproblemen worden’

De filmpjes van Steffie vertellen moeilijke dingen 

op een makkelijke manier.

Lees snel verder op pagina 7!

Welk geldtype  

ben ik?

Doe de quiz 

pagina 2

Interview

'Straks zijn we weer 

schuldenvrij'

pagina 3

Energie 

besparen?

6 slimme tips 

pagina 7

Bewaarexemplaar

Geldzorgen? En weet je niet wat je moet 

doen? Bel of praat dan met je assistent-

werkleider, uitkeringsspecialist of 

jobcoach. Zij kunnen je verder helpen. 

1

misschien kunt krijgen. Geld 

dat voor jou bedoeld is, maar 

soms weet je dat niet. Of lukt 

het je niet om deze toeslagen 

aan te vragen. 

Lees snel verder, want het is 

zonde om geld te laten liggen!

Bekĳ k de 
Geldkrant!

Besparen 
op energie? 
6 tips!

In beperkingen 
kansen zien!
Werken in een ziekenhuis heeft  iets. Je draagt een uniform, 
krijgt een badge opgespeld en je hebt aanzien. Bovendien 
doe je belangrijk werk. Onmogelijk, met een afstand tot de 
arbeidsmarkt? Integendeel, zoals Pablo en Chantal laten 
zien. Zij werken in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 
Of zoals zij zelf zeggen: “Ook met een beperking kun je 
meedraaien in de zorg.”

“ Trots om bĳ  
het Elkerliek 
Ziekenhuis te 
werken.”

Samenwerking met Senzer
Bij het Elkerliek Ziekenhuis geloven ze in mensen 

zoals Pablo en Chantal. In beperkingen zien zij 

kansen. En Senzer ziet talent. Het uitgangspunt? 

Kijk anders naar het takenpakket en richt werkzaam-

heden opnieuw in. Splits taken. Dan creëer je 

mogelijkheden voor mensen met een beperking. 

Kijk naar wat mensen wél kunnen. En niet wat ze 

niét kunnen. Zo help je mensen met een beperking 

aan het werk. Dat is ook goed voor de zorgkrachten 

in het ziekenhuis. Zij krijgen ondersteuning waar-

door zij beter hun werk kunnen doen. Daardoor 

snijdt het mes aan twee kanten.

Afdeling Revalidati e
Dove mensen horen erbij. Op de Afdeling Revalidati e 

voelt Chantal zich als een vis in het water, ondanks 

haar gehoorbeperking. “Ik werk hier partti  me maar 

ik kom ti jd tekort,” grapt ze. “Ik heb mijn handen vol. 

Opruimen, waszakken leegmaken, bestellingen 

plaatsen voor de kanti ne. En wat dacht je van al 

die sportapparatuur die na gebruik schoongemaakt 

moet worden? Het is fi jn als die apparatuur er weer 

fris en fruiti g bij staat.”

In het lab
Ook Pablo heeft  zijn draai gevonden in het Elkerliek. 

Hij heeft  het naar zijn zin in het laboratorium en kan 

omgaan met zijn beperking. “Ik doe hier de logisti ek,” 

vertelt hij. “Denk aan het ophalen van afgenomen 

bloed en klaarmaken en verzenden van bestellingen. 

Secuur werk. Daarmee ondersteun ik drie laboranten. 

Het zijn taken waarvoor zij nauwelijks ti jd hebben. 

Hoe het loopt? Op rolletjes!”

Begeleiding en persoonlijk contact
Chantal en Pablo hebben een baan die hen op het 

lijf is geschreven. Beperking geen bezwaar als je iets 

in je mars hebt. Hoe zet je kansen om in succes? 

Kan iedereen met een beperking aan de slag in 

het Elkerliek? Joyce Staals, jobcoach Senzer: “Een 

ziekenhuis is een soort groot winkelcentrum met 

allerlei kleine winkeltjes. Elke afdeling heeft  een eigen 

cultuur, een eigen manier van werken. De kunst is om 

een plek te vinden die bij je past, bij je mogelijkheden 

en je wensen. En dan begint het pas. Hoe vind je je 

weg in je werk? Hoe ga je om met tegenslag? 

Begeleiding is essenti eel. Regelmati g contact met je 

jobcoach ook. Dan kun je schaven en bijsturen. Het 

mooie? Je ziet mensen doorgroeien. Wie aan 

vertrouwen bouwt, bouwt aan succes.”

Ambiti e
Pablo en Chantal hebben kansen gekregen én 

gegrepen. Pablo: “Ik doe iets voor anderen en 

ben betrokken bij de wereld. Ik heb dan wel een 

beperking vanuit mijn verleden, maar hier kan ik 

laten zien dat ik gewoon kan werken. Net als 

anderen. Chantal: “Het is mijn droom om in de 

toekomst mijn salaris van het Elkerliek te krijgen 

en niet van Senzer. En dan hopelijk als verzorgende 

individuele gezondheidszorg.”

      Wil je de Geldkrant op papier 

ontvangen? Stuur dan een e-mail met 

het onderwerp Geldkrant, je naam en je 

adres naar communicati e@senzer.nl.
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Gevoel van trots 
en waardering
Onmogelijk is een woord dat ze bij Kanters niet kennen. Daardoor kunnen ze 
in Erp bijna alles. Zo trekken ze alle registers open om mensen aan werk te 
helpen in het groen. Ook kwetsbare jongeren. “Er kan veel,” vertelt Wil van 
de Kerkhof, van Kanters Groenvoorziening. “Bij ons doet iedereen mee.”

Trots
“Mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt kunnen meer 

dan ze denken,” vervolgt coach 

Wil van de Kerkhof “Ik laat het 

ze zelf ontdekken. Met een zetje 

in de goede richti ng, 

vertrouwen en geduld. 

“Resultaat? Medewerkers die 

helemaal trots zijn op ‘hun’ heg 

of ‘hun’ aanplant die nu tot 

volle wasdom komt. En wat te 

denken van die medewerkster 

die door haar lichamelijke 

handicap niet eens in het groen 

zou kunnen werken? Wél dus! 

Toppertje. Waar mensen eerst 

nog bang waren om fouten te 

maken, gaan ze nu met grote 

stappen vooruit.” 

Grip
“Alle begin is moeilijk. Maar kan 
niet bestaat niet. Mensen die 

ontdekken wat ze kunnen, zie je 

groeien. Ze zijn trots op hun 

werk en voelen de waardering. 

Dat geeft  zelfvertrouwen. En 

dan begint het motortje te 

draaien. Iedere keer gaan ze een 

stapje verder en verleggen ze 

hun grenzen. Ze worden 

zelfstandiger en krijgen grip op 

hun leven. Uitstromen naar een 

reguliere baan? Opeens ben je 

er klaar voor. Je kunt verder 

komen dan je denkt!”

Bij Kanters Groenvoorziening werken mensen van Senzer in de groepsdetachering. 
Coach Wil van de Kerkhof: “Je leert hier om je talent te ontdekken en te groeien als mens.”

Hele knusse 
en fi jne 
feestdagen!

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 bĳ  
Value Added 
Logistics?
Ben jij op zoek naar een afwisselende uitdaging, 

dan is een werkplek binnen onze VAL-acti viteiten 

misschien wel iets voor jou. Samen met je collega’s 

werk je aan één product. Je begint met eenvoudige 

werkzaamheden zoals het sorteren, inpakken en 

monteren van producten. Waarna je door kunt 

groeien tot het controleren van producten of 

zelfs het bedienen van machines en apparaten.

      Wil je werken bij Value Added Logisti cs? 

Bespreek het met je contactpersoon van Senzer.


