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Toekomst geven in de regio

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

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.
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Iedere reis begint 
met een eerste stap
Een bekend gezegde en helemaal waar. Wat gaat er 

in jou om als je dat leest: “Nou, ik wil helemaal niet 

op reis?” Daarin moet ik toegeven: een nieuwe reis 

maken kan best eng zijn. Je kunt dan ook het beste 

klein beginnen. Daarvoor gebruiken we de term 

‘babysteps’, of zoals we het in het Nederlands 

zeggen ‘muizenstapjes’. Misschien kom je minder 

snel vooruit door deze kleine stapjes, maar ze zijn 

wel makkelijker te maken. Als je een boel van deze 

stapjes neemt, kom je een heel eind en omdat de 

stapjes nou eenmaal klein zijn, is het ook minder eng!

Wat ik hiermee wil zeggen is dat het allemaal niet 

zo snel hoeft  te gaan. Je hoeft  geen marathon te 

rennen, doe het gewoon op je eigen tempo en 

manier. Vele stapjes, groot of klein, brengen je naar 

nieuwe plekken met nieuwe avonturen.

Laten we op reis gaan en dus een nieuw avontuur 

aangaan. De reis hoeft  helemaal niet zo ver weg te 

zijn, we hoeven niet helemaal naar Australië. Nee, 

laten we eens wat dichterbij beginnen. Bijvoorbeeld 

in Someren, al wandelend kom je aan in Asten, 

neem je een zijstapje dan kom je ineens in Deurne 

en voordat je het weet ben je zomaar in Helmond. 

Je maakt heel wat mee onderweg, je ontdekt en 

vind jezelf opnieuw uit en al wandelend bereik je 

jouw nieuwe bestemming.  

Zet ‘m eens, dat stapje en kijk waar je uitkomt.    

Reageren? 

communicati e@senzer.nl

Lef tonen

“ Als 60-plusser 
niet meer aan het 
werk? Onzin!” 
     Henk de Bruin en Ricus Engelen 

Lees meer op pagina 10

Senzer & de kracht van aandacht

“Azeb had een aanloopje nodig. Met aandacht en een luisterend oor heeft  ze de weg omhoog gevonden. Het 

was even puzzelen. Bij Dorel vielen alle stukjes op hun plaats en is ze enthousiast geworden,” vertelt Jori van 

Hees, parti cipati ecoach van Senzer. Ook Johan Smits, werkleider Dorel, heeft  een open oor. “Met Azeb maak ik 

alti jd een praatje om te weten of alles goed gaat. Zo is zij aan haar stahulp gekomen. Eerst was ze sti l, verlegen. 

Maar nu komt ze los. Ze durft  te vragen en beslissingen te nemen. Ze is sterker geworden.”

Johan Smits

Jori van Hees

Azeb Hagos 

Waar een wil is, is een weg. Azeb Hagos, statushouder uit Ethiopië, weet 

daar alles van. Zij heeft  haar weg gevonden bij Dorel in Helmond waar zij 

Maxi-Cosi’s in elkaar zet. Met de wil om iets van haar leven te maken begon 

ze met een werkstage. “En nu heb ik een contract van 36 uur bij de groeps-

detachering,” glundert de alleenstaande moeder van twee dochters.

“ Goed op weg bĳ  
Maxi-Cosi, met 
steun in de rug.“

Inzet
Azeb Hagos houdt van meters maken. Per dag monteert ze zo’n driehonderd 

kinderstoeltjes. Soms zijn het er iets meer. Soms wat minder. Het gaat goed. 

Iedereen is tevreden. Ze geniet van de complimentjes. Toch had Azeb allesbehalve 

een vliegende start. Voordat ze bij Dorel begon was ze ziek en zat ze in de uitkering. 

Ze was niet beschikbaar voor werk. Er zat weinig schot in de zaak. Totdat er een 

werkstage bij Dorel voorbij kwam. Die heeft  ze met beide handen aangegrepen. 

Ze gooide haar ziel en zaligheid in de strijd. Bij de groepsdetachering is ze nu een 

vaste waarde: voor 36 uur per week.

Stahulp als steun
Azeb vertelt over haar werk. Over wat goed gaat. En over wat beter kan. “Ik moet 

veel staan. Dan voel ik mijn rug. Ik kreeg er last van, werd moe. Johan Smits, mijn 

werkleider, had dat in de gaten. We hebben overlegd. Johan bood een stahulp aan. 

Deze hulp lijkt op een stoel. Maar je kunt er niet op zitt en. Je leunt ertegen. Zo 

spaar je je rug. Het is een steuntje in de rug. Mijn werk is daardoor makkelijker 

geworden. Ik kan het nu de hele dag volhouden.” Azeb zegt dat het even wennen 

was, die stahulp. Nu wil ze niet meer zonder. Wat haar collega’s ervan vinden? Het 

valt ze niet op. Hier zijn wel meer mensen die met een aanpassing werken.

Taal op het werk
Azeb Hagos vertelt haar verhaal in geuren en kleuren en met handen en voeten. Ze 

heeft  een taalcoach op het werk. Haar Nederlands wordt gaandeweg beter. Ze wil 

beter en kan beter. Ze leest de instructi es, begrijpt wat ze moet doen en weet haar 

mondje te roeren. Met haar collega’s praat ze over het weer, het weekend en lekker 

eten. Over van alles en nog wat, met alti jd een hoofdrol voor de kinderen. “Ja, ik 

heb leuke collega’s,” besluit ze.

Kĳ kje 
in de 
keuken

Het beste beeld van een werkplek krijg je 

als je die kunt gaan bekijken. Met eigen 

ogen zien wat het is. Proberen wat het is. 

Daarom organiseren we regelmati g een 

kijkje in de keuken bij bedrijven en op 

werkplekken.  

    Zou jij wel eens ergens 

een kijkje willen nemen?  

Vraag het aan je contactpersoon 

bij Senzer of laat het weten aan 

communicati e@senzer.nl.  

    Maak de werkzoeker 

op pagina 11

Win een 
stappenteller

Azeb monteert hier een Maxi-Cosi stoel 
samen met haar werkleider Johan Smits

Uit de goede inzendingen is een winnaar getrokken:
Joke Bastemeijer, profi ciat! 

Iedereen heeft  ondertussen bericht gehad. 

Oplossing Werkzoeker 
vorige editi e:
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Gun je oude spullen een tweede ronde. Weggooien is zonde. In de 

kringloopwinkel van de Sti chti ng 2switch in Gemert loopt heel wat 

volk binnen om goed spul op de kop te ti kken. En ook mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt gaan hier door naar de volgende 

ronde. “Wij maken mensen weer belangrijk voor de wereld,” 

vertelt Bram Cossee, coördinerend fi liaalleider.

Werkstages
Bram Cossee: “De kringloopwinkel is niet alleen een shop maar 

ook een school. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

leren hier werken en doen ervaring op. Op ti jd komen, 

communiceren, de Nederlandse taal, een ritme opbouwen… 

Het zijn allemaal zaken die van pas komen en je verder helpen. 

Zo sorteer je voor op een reguliere baan, buiten de kringloop-

winkel. Daarvoor werken we samen met Senzer en ORO, 

instelling voor maatschappelijk werk.”

Fouten maken mag
“Iedereen telt mee,” zegt Bram. “Bij 2switch vragen we wat je wél 

kunt. En nooit wat je niet kunt. En dan is alles mogelijk. Weet je 

wat belangrijk is? Dat mensen zelf hun grenzen leren ontdekken. 

Dat kan alleen als je fouten mag maken. Die ruimte krijg je bij ons. 

Je leert jezelf beter kennen, weet wat je kunt en wat je wilt. Dat 

maakt je alleen maar sterker.”

Switchen
“2switch betekent schakelen, 

omschakelen, overstappen. 

Dat brengen we dagelijks in 

de prakti jk. Wij schakelen 

voortdurend met mogelijkheden 

en talenten. Tip: kijk alti jd verder 

dan waar je vandaan komt. Dan 

ontdek je dat je meer kunt dan je 

denkt. Ook dat is schakelen.”

“ Wĳ  maken 
mensen weer 
belangrĳ k voor
de wereld”

“Ik heb iets met 
gebruikte spullen 

net als Petra.”

Van de bĳ stand 
naar 2switch
Petra Hoeks (55) heeft  iets met markten en 

braderieën, en was de bijstand helemaal 

beu. Toen de kringloopwinkel van 2switch 

langskwam op een workdate van Senzer 

hoefde ze niet lang na te denken. “Ik kwam, 

zag en overwon,” glundert ze. “Ik heb van 

alles gedaan: van crèche tot bejaardenzorg. 

Maar dit werk is me op het lijf geschreven.”

Professioneel etaleren
De winkel is Petra’s ziel en zaligheid. En dat is te zien. Alle 

goederen liggen aantrekkelijk uitgestald. Een lust voor het 

oog. Er zijn speciale hoekjes met jaren-vijft ig interieurs, 

anti ek uit grootmoeders ti jd en heiligenlevens met 

kruisbeelden. Tweedehands pronkstukken lachen je 

tegemoet. Pareltjes te over. Hier vind je goederen van 

gisteren voor mensen van vandaag die ook morgen willen 

genieten. Het is een walhalla voor funshoppers, 

verzamelaars en mensen met een kleine beurs. “Grati s 

toegang,” grapt Petra. Ze is een commercieel talent en de 

winkel doet goede zaken. “Ik stap op de klanten af en 

spreek ze aan. Dat werkt.”

Mensenmens
Kassa, administrati e, bankzaken, inkoop, prijzen… Hoe krijg 

je het allemaal in de computer? Je kunt het zo gek niet 

bedenken of Petra heeft  er wel een oplossing voor. Het 

heeft  haar een aanstelling voor zeven maanden 

opgeleverd. Ook omdat ze hier mensen inleert, begeleidt 

en een zetje in de goede richti ng geeft . Dat zijn er acht: 

twee vrijwilligers, twee in de dagbesteding en vier mensen 

van Senzer, waarvan drie statushouders. “Die leren hier 

Nederlands,” vertelt Petra, “met vallen en opstaan.” Petra 

wil nog twee namen kwijt: Frans en Wilma van Deurzen. 

“Gepensioneerd, maar als je ziet wat ze voor ons doen!”

Van administratie 
naar winkelwerk 
Joep Nooijen (55) werkte met veel plezier op 

de administrati e van een transportbedrijf in 

Veghel. Maar toen zijn werk naar India 

verhuisde, was dat plezier ver te zoeken. 

Midden in de crisis kwam hij zonder werk te zitt en. Hij had 

zijn leeft ijd tegen en belandde in de bijstand. En dan was 

er ook nog die beperking met zijn hand…

Opnieuw beginnen
“Mijn parti cipati ecoach Marlou Douven had in de gaten 

dat thuis de muren op mij afk wamen,” vertelt Joep 

Nooijen. Hoog ti jd om onder de mensen te komen. Zij 

stuurde mij naar de kringloopwinkel voor een werkstage. 

Een schot in de roos. Ik heb iets met gebruikte spullen, net 

als Petra. Het is fi jn om weer in een team te werken. Petra 

is mijn steun en toeverlaat. Bij haar kan ik alles kwijt.”

Neus voor boeken
“Ik wil aan de slag, uit de bijstand. Hier in de 

kringloopwinkel doe ik ervaring op om weer in het ritme te 

komen. Ik neem goederen aan en sorteer ze. Ik ben gek op 

boeken. Ik doe vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Die 

ervaring komt nu van pas. Heb je gezien hoe die boeken 

erbij staan?”

Complimenten voor de coach
“Eerst deed ik de administrati e. Nu werk ik in een winkel. 

Dat is een draai van 180 graden. Met mijn coach Marlou 

Douven heb ik regelmati g contact. Zij geeft  mij ti ps en 

zoekt vacatures. Ze kent mijn beperking en weet dat ik niet 

kan ti llen. Ik woon op een steenworp van mijn werk, in 

Gemert. In de kringloopwinkel heb ik mijn draai gevonden. 

Het liefst zou ik hier blijven.”

Bram Cossee

De switch van Joep

De ommezwaai 
van Petra
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Bernie 
ziet talent
“Antonet ziet niet alleen kansen, ze pakt ze ook. Geef haar 

ruimte, vrijheid en vertrouwen en zij krijgt vleugels. Nu zij 

nog maar op één school werkt, heeft  zij een nieuw evenwicht 

gevonden. Hier op basisschool Sint Jozef heeft  ze vaste grond 

onder haar voeten en kan ze zich ontwikkelen, zoals met 

event management.”

Uitdagingen
“Antonet ligt goed in het team en wordt gewaardeerd. Geen 

uitdaging is haar te gek. Zij denkt in oplossingen en geeft  

niet gauw op. Iets nieuws? Antonet duikt erin en bijt zich 

vast. Een mensenmens met hart voor de zaak. Door training 

(van onder andere Senzer) kan ze omgaan met verschillende 

persoonlijkheden.”

Kracht
“Of zij veerkracht heeft ? Jazeker! En enthousiast is ze ook. 

Af en toe moet ik haar een beetje afremmen.”

Antonet 
grĳ pt kansen
Soms kun je iets te veel hooi op je vork nemen. Het 

overkwam Antonet Burgers. Zij werkte als administrati ef 

medewerkster op twee scholen, raakte de grip op haar werk 

kwijt, kreeg hulp en herpakte zich. 

Indicati e Wet sociale werkvoorziening
Antonet: “Ik heb grenzen leren stellen, durf nee te zeggen, 

weet wat ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Ik werk nu 

nog maar op één school, de Eenbes basisschool Sint Jozef in 

Geldrop. Een andere aanpak dus. Dat geeft  rust, ruimte en 

overzicht. Daardoor kan ik mijn administrati eve werk voort-

aan combineren met een nieuwe taak: event manager. Leuk! 

Ik organiseer acti viteiten voor onder andere carnaval, pasen 

en kerstmis en ontlast zo het onderwijzend personeel.”

Senzer als vangnet
“En mijn jobcoach? Joyce Staals was verrast dat ik zoveel zelf 

heb gedaan. Meestal loopt alles goed. En anders hebben we 

contact. Even sparren. Met Senzer heb ik alti jd een vangnet. 

Ik ga met plezier naar mijn werk toe. Al 35 jaar.”

Naam:

Bernie Kooistra

Werk:

Schoolleider

Bedrijf:

Eenbes basisschool 

Sint Jozef, Geldrop

Naam: 

Antonet Burgers

Werk: 

Administrati ef medewerkster 

en event manager

Organisati e: 

Via Senzer gedetacheerd 

bij de Eenbes basisschool 

Sint Jozef, Geldrop
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“ Als je iets vindt 
waar je hart ligt,
dan kun je alles!”

Een alleenstaande moeder van twee kinderen die allebei 
wat extra aandacht of zorg nodig hebben. Op papier ziet de 
situati e van Antonia van Schijndel er schrijnend uit. Toch 
lukte het Antonia om vanuit haar uitkeringssituati e een baan 
te vinden. ‘Door dit werk is mijn wereld groter geworden.’

Antonia zit stralend aan de keukentafel. 

“Ja, ik ben trots op wat ik bereikt heb. Veel 

mensen zeggen: hoe doe je dat toch? Elke 

avond weg, naast alles wat ik moet regelen 

voor mijn kinderen, maar ik zeg: waar een wil 

is, is een weg. Ik voel me in mijn werk 

gewaardeerd en gezien en dat brengt mij 

zoveel. Mijn wereld is door mijn baan groter 

geworden. Ik leer het leven beter kennen en 

zie hoe je met een vriendelijk woord echt het 

verschil bij iemand kunt maken.” 

Gestart met vrijwilligerswerk
Als mantelzorger en alleenstaande moeder 

van twee kinderen, waarvan er één chronisch 

ziek is, was werken lange ti jd een onmogelijk 

te nemen hobbel voor Antonia. Maar toen ze 

besloot eens per maand vrijwilligerswerk te 

doen, merkte ze óók hoe veel energie het je 

kan geven. Haar coach bij Senzer dacht mee 

over een oplossing die bij haar situati e paste. 

“Omdat ik alleenstaand ben, heb ik een 

kleiner netwerk om op terug te vallen. Ik kan 

niet zo eenvoudig opvang regelen. Nu werk ik 

in de avonduren en dan springt mijn moeder 

bij, dat is een mooie oplossing.” Voorwaarde 

voor Antonia was wel om in haar woonplaats 

te werken. “Dan kan ik alti jd naar mijn 

kinderen toe als dat nodig is. Want als mijn 

zoon een astma-aanval krijgt, dan moet ik 

direct naar het ziekenhuis kunnen rijden.” 

dan kun je alles!”

“ Ik leer het leven beter 
kennen en zie hoe je met 
een vriendelĳ k woord 
echt het verschil bĳ  
iemand kunt maken.”

Doorzett en
Toen Antonia eenmaal besloot op zoek 

te gaan naar een baan, beet ze zich er, 

doorzett er als ze is, in vast. Ze stuurde 

soms wel vijf sollicitati es per dag de deur 

uit. In eerste instanti e vond ze een 

schoonmaakjob, maar het klikte niet 

met haar leidinggevende. 

Haar tweede baan moest ze vervolgens 

gedag zeggen omdat ze allergisch 

reageerde op het schoonmaakmiddel.

 “Ze wilden alles voor me regelen om daar 

te blijven, maar ik kón gewoon niet, ik 

stond onder de pijnlijke blaren en mijn 

wimpers vielen zelfs uit.” 

Gelukkig kwam er toen de mogelijkheid 

bij Mondzorg in Deurne aan de slag te 

gaan als schoonmaakster. “Daar werd ik zo 

warm ontvangen”, vertelt ze. “Als je 

poetst, word je niet alti jd zo behandeld, 

maar het voelt bijna alsof we vrienden 

zijn. Dat ik gezien word, doet mij heel 

goed. Daarnaast denken ze echt met me 

mee en zijn heel fl exibel. Er is onderling 

vertrouwen en dat werkt pretti  g. Dit is 

voor mij de ideale manier om privé en 

werk te combineren.”

Wat haar soms wel zwaar valt, is het 

papierwerk dat komt kijken bij de 

combinati e uitkering/werk. “Al moet ik 

zeggen dat Senzer mee probeert te 

denken en ik heel aardig te woord word 

gestaan. Maar soms is het een puzzel om 

alles rond te krijgen.”

Niet meer alleen
Haar toekomst ziet Antonia zonnig in. Ze heeft  samen met haar gezin een fi jn ritme 

gevonden. “We eten warm als de kinderen uit school komen en als ik aan het werk ben eten 

ze nog een broodje, dat werkt heel goed. Ik heb een baan gevonden waar ik het verschil kan 

maken en waar ik gezien word. Ik heb het gevoel dat ik er niet meer alleen voor sta.”

Antonia van Schijndel 

samen met haar parti cipati e-

coach Anne van de Wiel
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lef tonen in praktĳ k

“ Als 60-plusser 
niet meer aan 
het werk? Onzin!”

Het tweetal werd geselecteerd ti jdens een 

speeddatedag. Producti emanager Joop ten 

Westeneind-Aarts van IsoBouw vertelt: “Het was 

voor ons de eerste keer dat we dit op deze manier, 

samen met Senzer, hebben opgepakt. We kunnen zo 

onze maatschappelijke betrokkenheid tonen: als 

onderneming de deuren openzett en voor 

werknemers die je anders niet zo snel in beeld hebt. 

Aan de andere kant zijn de voorwaarden voor ons 

ook gunsti g.” Senzer kwam met het idee tot een 

speeddate, zo’n 20 kandidaten kwamen langs voor 

een kort gesprek. “Dat werkte heel goed. We hebben 

gekeken naar moti vati e, de wil om hier te werken. 

Henk en Ricus sprongen er meteen uit.” 

Recyclen
De twee recyclen nu samen met een collega de 

dakplaten van het bedrijf. “Recyclen wordt steeds 

belangrijker”, legt Joop uit. “Het was een klusje dat 

door drukte bleef liggen, dan moet je veel opslaan 

en loop je achter. Door de inzet van deze drie 

medewerkers, hebben we hier nu een stap in 

gemaakt.”

Voor Ricus kwam de speeddate op het juiste 

moment. Hij had net afscheid moeten nemen van 

een ti jdelijke baan via Senzer. Hij werkte een klein 

jaar op de bouw in Deurne. Daarvoor zat hij jaren 

thuis. “Ik heb een bedrijfsongeval gehad waarbij ik 

mijn schouder blesseerde”, vertelt hij. In het begin 

kon hij zijn draai thuis wel vinden: klusjes doen, 

bezig blijven. Maar na een ti jdje begon het te 

vervelen. Alleen het vinden van een baan bleek niet 

eenvoudig. “We zaten midden in de crisis. Op de 

bouw werd iedereen buitengezet, niet aangenomen. 

En ook die leeft ijd, he? Dat zeggen ze niet, maar dat 

speelt wel een rol.” Toen Ricus uiteindelijk aan de 

slag kon, merkte hij dat het werken hem goed deed. 

“Het was goed om weer werkritme te hebben.” 

Goede stap
Henk werkte jaren en jaren voor een conserven-

fabriek (hij ti kte bijna de 40 dienstjaren aan). Toen 

het bedrijf failliet ging, kwam hij thuis te zitt en. “In 

het begin nam ik, heel eerlijk gezegd, dat solliciteren 

niet zo serieus. Ik moest ook niet veel hebben van 

trainingen en dergelijke.” Maar na een paar jaar gaat 

hij toch serieus op zoek naar een baan. “Ik ben nu 

heel blij met deze stap”, vertelt hij. “Ik voel me veel 

beter sinds ik weer werk. Ik heb vaak last van mijn 

rug, door bezig te blijven neemt niet alleen de pijn 

af, ik denk er ook gewoon minder aan. En het doet 

me goed om weer een vast weekritme te hebben. 

Op een gegeven moment heb je genoeg koffi  e 

gedronken bij andere mensen en bovendien: 

iedereen heeft  zijn bezigheden en is druk. Dan 

blijkt het werkende leven zo slecht nog niet.”

Het kan best
De twee zijn dus het levende voorbeeld dat je 

ook rond je 60e nog een nieuwe baan kunt vinden. 

Henk: “Ik dacht alti jd: ik kom echt niet meer aan de 

bak. Maar als iemand dat nu zegt roep ik: onzin! 

Het kan best!” 

Henk de Bruin (62) en Ricus Engelen (57) moesten wel even slikken toen ze als 

50-plussers zonder werk kwamen zitt en. Want konden ze, gezien hun leeft ijd, nog 

wel een nieuwe baan vinden? Jazeker: ze vonden een job bij IsoBouw in Someren 

en recyclen nu dakplaten. “Het werken heeft  mij echt heel goed gedaan.” 

Ricus brengt de dakplaten 
naar de recycle plek

tip
top

Weer aan het werk? 
Waar begin je? Start met 

een kleine stap!

Een eerste stap zett en kan ook via een werkstage. Het levert je 

werkervaring, je bouwt ritme op, allemaal zaken die van pas 

komen en je verder helpen. Een werkstage kan leiden tot een 

dienstverband bij bedrijven in de regio of detachering middels 

een dienstverband bij Senzer.

Het kan iedereen overkomen. Opeens ben je uit 

de running en kun je niet meer terug naar je oude 

beroep. Hoe pak je de draad van je leven weer op 

als je weg kwijt bent en niet weet waar je moet 

beginnen? Senzer gelooft  in de mogelijkheden en 

de kracht van mensen. Bij de een is dat al snel na 

het eerste contact duidelijk, bij de ander vraagt 

het wat meer ontdekken. In dat geval wordt 

verdiepend onderzoek ingezet. Het is een soort 

resett en. Je ontdekt jezelf en vindt jezelf opnieuw 

uit. Stap voor stap ontdek je nieuwe 

mogelijkheden en vind je de weg omhoog.

  Meer weten over een werkstage?

Lees het verhaal over kringloopwinkel 

van de Sti chti ng 2switch, pagina 6. 

Daarnaast kan je contactpersoon bij 

Senzer je verder helpen.

  Meer weten over een verdiepend onderzoek?

Lees het verhaal over Sti jn Meijer, over zijn 

beroep als chauff eur bij Medipoint. In de editi e 

Oktober 2018, pagina 3. Daarnaast kan je 

contactpersoon bij Senzer je verder helpen.

  Overstappen naar een andere werkplek?

Lees het verhaal over Tiny van Hoof, in de 

editi e van Maart 2019, pagina 6. Daarnaast 

helpt jouw contactpersoon bij Senzer je graag.

  Ook vrijwilliger worden?

Lees het verhaal over Antonia van Schijndel, 

in deze editi e, pagina 8. Daarnaast kan je 

contactpersoon bij Senzer je verder helpen.

Tĳ d voor een 
ommezwaai!

Jouw
steentje
bĳ dragen

De werkzoeker!

Meters maken

Vind je 
draai weer

terug

Op een gegeven moment heb je het wel gehad 

met je werk. Het plezier wordt minder en je wilt 

wel eens wat anders. Begin dan eerst eens met 

een proefperiode. Via Senzer kan dat! Zo kun je 

erachter komen of de switch die je voor ogen 

hebt ook echt bij je past.

Heb je weleens gedacht aan vrijwilligerswerk? Zo 

draag je jouw steentje op een positi eve manier bij. 

Je betekent iets voor anderen en tegelijkerti jd bouw 

je aan je eigen netwerk en werkzaamheden. En dat 

kan weer een opstapje zijn naar meer!

V A S C H U L D E N A E

N R P R O E V E N G S P

D R I I K N P A N S L W

A I P J N E T I E U K E

G C C R W D N R H K T R

R H V O A I E N A E E K

I T A N A T L L I C S P

T I K R N C E L E S T L

M N T I J D H N I N E E

E G S C H O L I N G N K

S O L L I C I T E R E N

T A A L R E G E L E N R

COACH

CONTRACT

DAGRITME

HULP

INDELEN

INTERESSE

KENNIS

PRATEN

PROEVEN

REGELEN

RICHTING

SCHOLING

SCHULDEN

SOLLICITEREN

TAAL

TESTEN

TĲ D

TRAINING

VAK

VRĲ WILLIGER

WERKPLEK

   Oplossing gevonden?

Mail: communicati e@senzer.nl 

Post:  Senzer - team Communicati e, 

Postbus 272, 5700 AG  Helmond

Streep de woorden weg, vind de oplossing en win!

Oplossing:

Je wilt wel werken, maar iets houdt je tegen. Bijvoorbeeld: je hebt fi nanciële 

schulden waar je maar niet vanaf komt. Het kan ook zijn dat je thuis zit vanwege een 

burn-out, en weer aan het werk gaan voelt dan enorm zwaar. Bedenk dan dat je niet 

meteen een hele grote stap hoeft  te maken, je kan ook stapje voor stapje beginnen.

  Lees verhalen uit oudere editi es via: www.senzer.nl/publicati es

Een 
stappen-
teller! win

Henk de Bruin

Ricus Engelen

Henk staat bij het recycle apparaat

Een eerste stap zett en kan ook via een werkstage. Het levert je 

werkervaring, je bouwt ritme op, allemaal zaken die van pas 

komen en je verder helpen. Een werkstage kan leiden tot een 

dienstverband bij bedrijven in de regio of detachering middels 

een dienstverband bij Senzer.

Meters 

Vind je 
draai weer

Vind je 
draai weer

Vind je 
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Work
dates
Regelmati g organiseren we Workdates. 

Vaak samen met UWV. Je loopt dan 

gewoon binnen -cv onder de arm- en kunt 

ontspannen kennismaken met bedrijven. 

Als je die stap hebt gezet, leidt zo’n 

kennismaking vaak tot nieuwe stapjes. 

Een paar voorbeelden van stappen die 

gezet zijn na de afgelopen editi es: 

• Proefdag draaien 

• Vrijwilligerswerk doen 

• Een baan gevonden 

• Uitgenodigd voor sollicitati egesprek 

• Proefplaatsing gekregen 

• Introducti edag bijwonen

   Eens proberen?

De aankomende Workdate is op 

21 oktober van 14.30 tot 16.00 uur. 

Hou onze social media in de gaten 

voor meer volgende Workdates!

DONDERDAG 
18 APRIL 2019

// VAN 14.30 TOT 16.00 UUR // 
// SENZER IN HELMOND //

DÉ PLEK OM JOUW 
DROOMBAAN TE VINDEN

Voor werkzoekenden die wonen in 
de regio Helmond-De Peel.

Op deze prachti ge locati e in Deurne organiseerden 

Fletcher, Senzer en UWV een rondleiding bij dit mooie 

hotel. Iedereen kon zien hoe leuk het kan zijn om te 

werken in een hotel en welke mogelijkheden er zijn. 

Kansen genoeg! 

   Benieuwd?

Vraag het je contactpersoon.  

Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe

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 

en telefoonnummer.

60 inwoners met verblijfsvergunning uit Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 

Someren behaalden hun heft ruck- of vca-certi fi caat. Dat ontvingen ze ti jdens een feestelijke bijeenkomst. Daar 

bleef het niet bij: veel cursisten hebben alweer een volgende stap gezet in hun werktoekomst. Ze zijn aan het 

werk, volgen een werkstage of een opleiding of hebben sollicitati es lopen. Profi ciat allemaal!

“ Wat leuk dat ik de dinerbon heb 

gewonnen ben er heel blij mee. Ik los 

vaak puzzels op en stuur ze op maar 

helaas nog nooit een prijs gewonnen 

dus dit vind ik fantasti sch. Had er eerlijk 

gezegd niet op gerekend dacht bij mezelf 

zal wel weer pech hebben, maar deze 

keer is het geluk aan mijn zijde.”

   Winnares Joke Bastemeijer

Leuk 
berichtje

In de Inspirati ekrant van maart kon je lezen 

over ‘Werken in de groenste gemeente van 

Europa’. Team Laarbeek van onze afdeling 

Groenprojecten vertelde daarin hoe zij het 

groen onderhouden. Een team van derti g 

mannen met groene vingers, zo kon je 

lezen. En daar ging het fout. Want dat team 

bestaat natuurlijk uit mannen én vrouwen. 

Die sloegen we zomaar over. Sorry! 

Oeps, sorry!

Geslaagd!


