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lef tonen in de praktĳ k

Pĳ n in je rug
Toch een nieuwe baan

Vakman
Johann is gepokt en gemazeld in zijn vak en kan lassen als de 

beste. Ook al werkt hij in de metaal, zijn rug is allesbehalve 

van staal. Met veel kunst en vliegwerk kan hij zichzelf op de 

been houden. Als zijn werk echter zwaarder en zwaarder 

wordt, houdt ook dat op: ziektewet. Maar afwachten is niet 

zijn ding. En zeker niet zijn ontslag. Johanns werkgever, VDL 

Helmond Metaal Industrie, helpt mee een nieuwe baan te 

zoeken. In AAE vond hij een nieuwe werkgever die rekening 

houdt met zijn beperkingen.

Open en eerlijk
Johann van de Kerkhof: “Solliciteer. Wees open over je 

klachten. Vertel wat je wel en niet kunt. Senzer gaf advies en 

organiseerde trainingen. Mijn CV kwam terecht bij wervings- 

en selecti ebureau Techmatch. Zij introduceerden mij bij AAE 

in Helmond. Daar stonden ze open voor mijn ervaring en 

beperkingen. Het is begonnen met een meewerkstage, met 

goedkeuring van VDL. Liggen we elkaar een beetje? Kun je 

met elkaar door een deur? Op 7 december 2017 kreeg ik een 

contract aangeboden. Met mijn werk kan ik nu staan, zitt en 

en lopen wanneer ik wil. Dat scheelt pijn.”

Twee afdelingen
“Bij AAE ben ik een allrounder. Een soort vliegende kiep. Ik werk 

op twee afdelingen: bij plaatwerk – lasserij en bij 

gereedschapsbeheer. Bij de eerste maak ik het plaatwerk klaar 

voor de volgende ronde. Dat wil zeggen afb ramen en vijlen. 

Bij gereedschapsbeheer controleer ik de frezen. Zijn ze nog 

scherp? Zijn ze gaaf? Ik vervang, meet opnieuw in en doe de 

administrati e.

The art of AAE
“Het is mooi om hier te werken. We maken modules en 

onderdelen voor opdrachtgevers als ASML, Philips, Bosch en 

Zeiss. High-tech dus en precisiewerk. Alles draait om 

nauwkeurigheid. Die ambiti e moet je ook hebben. Alleen zo 

kun je excelleren. 

Bij AAE heet dat The art of mechatronics. Voor mij is het ook The 

art of werkgeverschap. Ze houden rekening met mijn rug. En als 

er iets is, kan ik alti jd aankloppen. Het is fi jn om hier te zijn.”

Fotograaf
Er is nog een art die Johann graag wil noemen. Dat is The art of 

fotografi e, zijn hobby. In zijn vrije ti jd loopt Johann de circuits 

af om de racerij vast te leggen. Hij heeft  een perskaart en mag 

op strategische plaatsen zijn camera in stelling brengen. Daar 

schiet hij paradepaardjes en next topmodels met extra pk’s. 

Of hij nog iets verrassends over zichzelf kan vertellen? “Ja, ik 

spreek vloeiend Duits. Oosterburen denken dat ik uit Noord-

Duitsland kom. En zo wil ik afronden. Tschüss!”

Pijn in je rug kan onaangename gevolgen hebben. Voor je het weet sta je met je rug tegen 

de muur. Je lichaam wil niet meer en je werkgever heeft  geen aangepast werk. Wat doe je? 

Dan kun je nog maar een kant op. Johann van de Kerkhof ging op volle kracht vooruit. 

Hanneke van der Velden, 
HR-advisor AAE

Een kwesti e van mentaliteit
“AAE maakt hoogwaardige mechatronische com-

ponenten voor de high-tech industrie. Daar heb 

je goed geschoolde medewerkers nodig. Maar die 

zijn schaars. Wij werven via social media en via 

partners zoals Techmatch.”

Moti vati e
“Met een open blik kijken wij naar iemands kennis, 

kunde, moti vati e en ambiti e. Johann van de Kerk-

hof heeft  mentaliteit en wil vooruit, ondanks zijn 

rugklachten. Hij is een vakman en een voorbeeld. 

Met aangepast werk komt hij weer helemaal tot zijn 

recht.”

Senzer
“AAE heeft  Johann overgenomen van VDL Hel-

mond Metaal Industrie, zijn vorige werkgever. Het 

begon met een werkstage van drie maanden. 

Senzer heeft  bemiddeld. Het liep gesmeerd.”
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De Senzer Krant 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. 
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Volg ons ook via social media:

Lef tonen 

“Voor die nieuwe 
baan ben ik het hele 
eind van Aarle-Rixtel 
naar Helmond 
gelopen. Ik had 
namelĳ k geen auto en 
geen fi ets meer.”

 Henk 

 nu taxichauff eur bij Van der Zanden

Toekomst geven 
Je vindt de teams van Senzer in elke gemeente. 

Pas kregen we een vaste plek in het gemeente-

huis van Someren. We werken er nauw samen 

met partners zoals LEVgroep. Inwoners van 

Someren kunnen bij ons team terecht met 

vragen over werk en inkomen.

Ff wennen
Nieuw is alti jd ‘ff  wennen’. Hoe mooi 

mijn nieuwe schoenen ook zijn: ik moet 

ze inlopen. Ze doen zeer aan mijn hiel. 

‘Jasses, een blaar.’ Of ze lopen gewoon 

nog niet soepel. Het is even lasti g terwijl 

ik er echt heel blij mee ben. Zo werkt dat 

met veel dingen. Zoals een gesprek met 

een onbekende. Een nieuwe baan. Een 

verjaardag waar je niemand kent. Span-

nend, in het begin. Even wennen. Maar 

later oh zo fi jn of gezellig.

Dat geldt ook voor deze Senzer Krant. Voor 

ons dan hè. Het zit zo: wij van Senzer ont-

moeten een heleboel mensen. Ieder met 

een eigen verhaal. Mensen die allemaal 

nieuwe en soms spannende of zelfs ver-

velende dingen meemaken. Mensen die 

stappen zett en. In situati es die voor jullie 

misschien herkenbaar zijn. ‘Verrek, ik 

vond het ook lasti g om… ‘. Vul maar in. 

We zijn allemaal mens en kennen allemaal 

dat gevoel. Maar als je dan dat ene stapje 

hebt gezet, je voet in die nog te strakke 

schoen hebt laten glijden en bent gaan 

lopen…  Dan word je blij. Wow. Hij past. 

Ik voel me fi jn, dit voelt goed.

Die nieuwe en soms spannende ervaringen 

willen we met jullie delen, in deze Senzer 

Krant. Het is voor ons de eerste, dus ook 

voor ons: spannend. En ‘ff  wennen’. 

Laat je ons weten wat je ervan vond? En 

wat je misschien miste? We horen graag 

van jou! 

 Reageren? 

 communicati e@senzer.nl

Kansen grĳ pen 
Laden en lossen is zijn dagelijks werk. Van 

theelepeltjes tot bankstellen en zelfs complete 

interieurs. Ott o is chauff eur bij Kringloop-

winkel Helmond. Via een coach en werktraject 

van Senzer vond hij deze baan. “Leuk werk”, 

vindt hij. “Je komt overal en bij iedereen 

over de vloer. Ja, je moet wel kunnen sjouwen 

en gevoel voor klanten hebben”. 

Talent zien 
Misschien wel de mooiste werkplek in Helmond: 

die van Marc, Roel, Ronald en Wim bij Museum 

Helmond. Ieder blinkt uit op zijn eigen gebied: 

kasteelbeheer, horeca, interieurwerk, belichti ng 

en balie- en suppoostdiensten. 

Zij zoeken nieuwe collega’s. Iets voor jou? 

Lef tonen, kansen grijpen, talent zien en toekomst geven. 

Laat je inspireren door mensen die dat laten zien.



Joyce Staals 
Jobcoach Senzer, 
voor begeleid werken 
medewerkers Plato

“Medewerkers schommelen soms in hun 

producti e. Als jobcoach wil ik weten wat er aan 

de hand is. Een gesprek helpt vaak. Mensen 

kunnen hun verhaal kwijt en de druk is van de 

ketel.”

Hulp
“Een luisterend oor helpt. Een helpende hand 

ook. Het is een zetje in de goede richti ng 

waardoor medewerkers hun producti e kunnen 

halen. Of een constante producti e.”

Dagdeel
“Bij Plato kom ik wekelijks een dagdeel over 

de vloer. Dat heeft  voordelen. Je hebt een 

frisse blik, een helicopterview. Ik coach dan 17 

medewerkers begeleid werken. Ze kunnen op 

mij terugvallen voor persoonlijke aandacht. Dat 

sti muleert.”

Mark van Hoof 
Manager Packaging 
Plato

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 

onze tweede natuur. Niet alleen bij afval-

scheiding en energie kennen we onze rol maar 

ook bij medewerkers. In het bijzonder voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Groei
“In 2002 zijn we begonnen met vier mensen 

met een beperking. Een klein groepje. Inmiddels 

zijn dat er 72. Daarvan zijn 60 volti jdsbanen van 

Senzer. In het begin was het wennen. Maar nu 

werkt iedereen door elkaar, beperking of geen 

beperking. Iedereen hoort erbij. En iedereen 

voelt zich betrokken.”

Team
“Op de afdeling Packaging wordt goed werk 

gedaan. En ook met Senzer kunnen we goed 

schakelen. De lijnen zijn kort. Werkleider Matti  e 

van Oorschot en ik delen hetzelfde kantoor. Zijn 

assistenten draaien volledig mee in ons team. 

Zij denken mee, hoe hecti sch het ook is. Het is 

fi jn een goed team om je heen te hebben.”

“Als werkleider sta ik voor een bijzondere uitdaging. Enerzijds dien ik de 

belangen van opdrachtgever Plato en zorg ik dat de doelstellingen gehaald 

worden. Anderzijds kom ik op voor de mensen van Senzer en waak ik 

ervoor dat zij niet overvraagd worden.”

Maatwerk
“Je moet meeveren met pieken en dalen en bent constant op zoek naar een 

nieuw evenwicht. Noem het passen en meten. Maar samen met mijn twee 

assistenten lukt dat. Zij zijn mijn ogen en oren op de werkvloer. Iedere 

medewerker kunnen wij persoonlijk aansturen, op maat.”

Compliment
“Wat de medewerkers zelf vinden? Zij voelen zich als een vis in het water. Zij 

hebben een eigen verhaal: zij werken niet bij Senzer, zij werken bij Plato. Zij 

presteren naar vermogen. Ik ben trots op hen.”

Mattie van Oorschot
Werkleider Groepsdetachering 
Plato
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Bob Scheepers
Hij heet Bob Scheepers maar je mag hem ook Bob de 

Bouwer noemen. Als humorist op de afdeling Packaging 

weet hij vooral van aanpakken. Bob is meester met het 

mes. Met chirurgische precisie snijdt hij dozen open 

zonder goederen te beschadigen. “Het is een speciale 

techniek. Je moet het even onder de knie krijgen.”

Caroline Prijs-Wijnen
De afdeling Packaging zit vol verrassingen en heeft  een 

eigen ritme. Als operator Packaging weet Caroline daar 

alles van. “Het is oplett en geblazen met al die orders. 

Als mijn naam erop staat, moet ik er ook achter staan. 

Dat betekent nauwkeurig werken en verantwoording 

nemen. Handig als je vaardig bent met de computer en 

goed met mensen kunt omgaan. Samen kun je tempo 

maken. Elke dag is een cadeautje.”

Chris Ronken
Chris Ronken heeft  iets met inkt. Bij Plato is hij tampon-

drukker met een passie voor kwaliteit. Hij houdt van 

uitdagingen. Voor hem moet iedere opdracht in één keer 

goed. En dat levert puntgaaf drukwerk op. Alle pennen, 

boeken en bekers die hij bedrukt zien er schitt erend 

uit. “Het is precisiewerk,” vertelt hij. “Voor ieder product 

moet je een aparte mal maken. Ik weet voor wie ik het 

doe. De klant is koning!”

Jeroen Janssen
Je mag hem gerust een vliegende kiep noemen. Want 

Jeroen Janssen is bijna overal inzetbaar. Als medewerker 

facilitaire dienst houdt hij Plato schoon met schrobmachine 

en bezemwagen. En hoe! Het bedrijf ligt er spic & span 

bij, waar je ook komt. “Oog hebben voor detail en gevoel 

hebben voor de situati e,” zoals hij zelf zegt. Jeroen is een 

vaste waarde: al ruim 12,5 jaar. Hij tuigt ook bedrijfs-

feesten op, regelt het geluid voor presentati es en helpt 

mee verhuizen. Dat heeft  hem de positi e opgeleverd 

van BM’er, Bekende Medewerker. Jeroen kent iedereen 

en iedereen kent Jeroen.

In de reclame
Op de afdeling Packaging van Plato is het een drukte 

van jewelste. Hier steken 100 medewerkers de handen 

uit de mouwen, waarvan 60 van Senzer. Hun werk? 

Uitpakken, bedrukken en weer inpakken! Miljoenen 

promoti onele producten gaan door hun handen. Denk 

aan drinkfl essen, zonnebrillen, pennen, USB-sti cks en 

powerbanks. Of aan t-shirts, tassen, bodywarmers en 

paraplu’s. Ideale arti kelen dus voor merken, bedrijven 

en arti esten die reclame willen maken. Je kunt het zo 

gek niet bedenken of Plato heeft  het.

Groei
Plato is toonaangevend in promoti onele producten. 

Het bedrijf bestaat uit de merken IGO (voorheen IGO-

POST), Clipper, Promoti v, Compacon en Heroes of print. 

De onderneming heeft  ambiti es en wil haar positi e in 

Europa verder uitbouwen. Deze groei gaat samen met 

een nog betere dienstverlening en nog kortere leverti jden. 

Plato ti mmert aan de weg. En Senzer ti mmert mee. 

Bob Scheepers en Caroline Prijs-Wijnen zijn gedeta-

cheerd via Senzer. Chris Ronken en Jeroen Janssen heb-

ben via begeleid werken een dienstverband bij Plato. 

toekomst geven in de regio

Opvallen
met Plato Group
Mede mogelĳ k gemaakt door Senzer

Merken die willen opvallen, weten waar ze moeten aankloppen: bij Plato in Helmond. Deze 
groothandel in promoti onele producten heeft  alles in huis om mee onder de aandacht te 
komen. Alle producten worden gepersonaliseerd en van naam en logo voorzien zodat iedereen 
weet wie de afzender is. Mede mogelijk gemaakt door Senzer. Over opvallen gesproken.

“ Een gesprek 
helpt vaak. 
Mensen kunnen 
hun verhaal 
kwijt en de druk 
is van de ketel.”

Matti  e van Oorschot

Caroline Prijs-Wijnen

Chris Ronken

Joyce Staals

Mark van Hoof

Jeroen Janssen

Bob Scheepers



Mark  
grĳ pt kansen
Mark Hendrikx kun je om een boodschap sturen. Hij heeft  oog 

voor details, is als vliegende kiep overal inzetbaar en heeft  een 

passie voor wijn, bier, fris, groente, zuivel en diepvries. In de 

winkel doet hij buitengewoon goed werk. Waar? Gewoon bij 

Albert Heijn in Mierlo!

Omhoog
Voor Mark telt maar een richti ng: de weg omhoog. Via de WSW, 

Wajong en leerwerkplekken van Senzer in de schoonmaak en 

catering is hij in de winkel beland. Met dank aan parti cipati ecoach 

Peter Sanders. Wat je moet kunnen om hier te werken? “Je moet 

behulpzaam zijn, klantvriendelijk, spontaan en open. En mee 

kunnen denken met de hele winkel,” zoals hij zelf zegt.

Drummer/songwriter
In zijn vrije ti jd is Mark drummer/songwriter met voorliefde voor 

metal en hardrock. In de keuken draait hij de lekkerste gerechten 

in elkaar. “In de winkel geef ik klanten wel eens kookti ps. Zo maak 

je werk van je hobby.”
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Rick  
ziet talent
“Bij Albert Heijn staat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen hoog in het vaandel. Iedereen telt mee. Via 

Senzer kwamen wij in contact met een kandidaat die ons 

bijzonder aansprak: Mark Hendrikx.”

Mensenmens
“Mark is betrokken, gemoti veerd en wil graag goed doen. Hij 

vindt het leuk in de winkel en staat te popelen om te beginnen. 

Een mensenmens, makkelijk in zijn contacten en vriendelijk 

naar klanten. Waar nodig, begeleiden we hem.”

Contract
“Bij Senzer kunnen ze zich inleven. Ze begrijpen de wensen 

van de werkgever en kennen de kandidaat. Het begon met 

een proefplaatsing. In januari hebben wij Mark een contract 

aangeboden. Ja, hij doet het fantasti sch!”

Naam:

Mark Hendrikx

Werk:

Medewerker in de supermarkt

Bedrijf:

Albert Heijn, Mierlo 

Hobby’s: 

Muziek en gamen

Naam: 

Rick Meisters

Werk: 

Supermarktmanager

Bedrijf: 

Albert Heijn, Mierlo



 Vooruitkomen gaat stapje voor stapje. Maar iedere 
stap is er een. Wil je weten hoe jij verder kunt 
komen? Neem contact op met je parti cipati ecoach of 
werkleider of kijk eens op www.senzer.nl.

Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs 
en prakti jkonderwijs hebben we speciale trajecten. 
Vraag ernaar op school of neem contact op met ons 
team Van School naar Werk.

Op dit moment is er veel werk voor chauff eurs en 
andere logisti eke functi es. Via Senzer kun je er een 
opleiding voor volgen. Meer weten? Informeer bij je 
parti cipati ecoach of werkleider.

Van het magazijn…
Prakti jkschool De Sprong heeft  Rianne goed gedaan. Deze 

springplank heeft  haar gebracht waar ze nu is. “Maar eerst 

wist ik niet zo goed wat ik wilde,” vertelt ze. “Ik dacht aan de 

zorg of werk in een winkel. Maar dat bleek het toch net niet te 

zijn. Mijn stagebegeleider kwam met het idee om mee te gaan 

lopen in een magazijn. Zo is het begonnen.”

…naar de heft ruck
Vleveka blijkt een schot in de roos. Bij het verpakkingsteam 

maakt Rianne een vliegende start. En al snel pakt ze meer op. 

Via de Regeling Begeleid Werken kan ze na haar stage als 

medewerker aan de slag. Een jobcoach van Senzer helpt haar 

daarbij. Stap voor stap groeit ze in haar werk. Ondertussen 

haalt ze via Senzer haar reachtruck- en heft ruckcerti fi caat. 

Voor het zware werk draait zij haar hand niet om en ook op 

andere vlakken staat ze haar mannetje. Sjacco Nauta, directeur 

Vleveka: “Rianne weet haar woordje te doen. Desnoods met 

handen en voeten. Da’s handig. Er staan hier regelmati g 

leveranciers aan de deur die geen woord Nederlands spreken.”

Warm bad
Sjacco Nauta: “Vleveka is een maatschappelijk betrokken 

familiebedrijf. Wij geven jongeren graag de ti jd en de ruimte 

om zich te ontwikkelen. Wij kijken niet naar het snelle 

resultaat, maar willen investeren in mensen.”

Vrachtwagenrijbewijs
“Bij Rianne zie je hoe goed dat kan werken. Ze kwam wat 

verlegen en onzeker binnen maar ze is onder onze begeleiding 

en die van Senzer enorm gegroeid: in haar functi e en als mens. 

Ze gelooft  in wat ze kan, toont lef en heeft  zelfvertrouwen. De 

jobcoach van Senzer heeft  haar gesti muleerd in die 

ontwikkeling. En Rianne? Die heeft  laten zien wat ze in haar 

mars heeft . De laatste jaren werkt ze vrijwel helemaal 

zelfstandig. Ze heeft  zelfs in haar eigen ti jd een 

vrachtwagenrijbewijs gehaald.”

Ervaring
Rianne staat te popelen om gas te geven. Nog even en zij gaat 

aan de slag als vrachtwagenchauff eur. Hanos wordt haar 

nieuwe werkgever, Deurne wordt Nijmegen. Rianne: “Ik ga 

samenwonen in de buurt van Nijmegen. Ik ben zelf op zoek 

gegaan naar een nieuwe baan. Mijn jobcoach van Senzer heeft  

alleen op de achtergrond meegekeken. Mijn ervaring van 

Vleveka komt ook bij Hanos van pas. Ze vinden het fi jn dat ik 

niet alleen inzetbaar ben op de vrachtwagen maar ook in het 

magazijn.”

Knipoog
Bij Vleveka wordt het even wennen. Ze gaan verder zonder 

Rianne. De aanpak van een maatschappelijk betrokken 

familiebedrijf werkt. “We gaan ten onder aan ons eigen 

succes,” grapt Sjacco Nauta. Een uitspraak met een knipoog. 

Hij vindt het jammer dat er een fi jne medewerkster vertrekt. 

Maar wat is hij trots op hun Rianne.

Rianne
geeft gas

van stagiaire naar trotse vrachtwagenchauffeur

Eerst zat ze nog op de heft ruck en reed ze rond in het magazijn van Vleveka in 
Deurne. Maar nu kruipt ze achter het stuur van de vrachtwagen om voor 
horecagroothandel Hanos te gaan rijden. Het gaat goed met Rianne van den 
Eijnden. Via Prakti jkschool De Sprong kwam zij negen jaar geleden binnen bij 
Vleveka om nu uit te stromen naar een reguliere baan.
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“ Ze kwam wat verlegen en onzeker binnen, 
maar ze is enorm gegroeid: in haar functi e 
en als mens.”



Eigen baas 
met twee honden
Alma Hendriks heeft  een droom. Over vijf jaar wil ze uit de bijstand zijn en 
onafh ankelijk van alles en iedereen. De eerste stap heeft  ze zojuist gezet. Ze is 
een eigen bedrijf begonnen. Als kersverse onderneemster begeleidt en coacht 
zij kinderen. Partti  me. Met honden. In Helmond.

Eenmansbedrijf met twee vaste krachten
Een droom waar maken begint met de eerste stap: óp 

naar de Kamer van Koophandel. Daar heeft  zij zich 

laten registreren als Alma Coaching en Begeleiding. 

Haar twee vaste medewerkers zijn de honden Senna 

en Max, beide labrador en beide gecerti fi ceerd als  

coach-hond. Haar klanten? Ze richt zich op kinderen 

en jongvolwassen die niet lekker in hun vel zitt en. 

Alma: “Denk aan kinderen die bang zijn, verdrieti g, 

slecht slapen, gepest worden, geen zin hebben in 

school, weinig zelfvertrouwen hebben of weinig weer-

baar zijn. Ook kinderen met ADHD en auti sme kunnen 

bij mij terecht.”

Veilig en speels oefenen
“Honden kunnen helpen,” vertelt Alma. Ze spreekt uit 

ervaring. Haar vier kinderen hebben zelf allen een 

hulpvraag gehad. “Je kunt kinderen sterker maken. 

Laat ze oefeningen doen met de hond en geef hem 

opdrachten. Dat kan buiten, in de tuin, in een park of 

in het bos. Jij vertelt de hond wat-ie moet doen. Doet 

de hond wat jij vraagt? Schitt erend! Ga zo door. Reageert 

de hond niet meteen, dan probeer je het op een andere 

manier. Net zo lang tot het wél lukt. Honden zijn eerlijk 

en direct. Met lichaamstaal laten ze weten of ze je 

begrepen hebben of niet. Dat sti muleert. Zo kun je 

kinderen veilig en speels in hun kracht zett en.”

Energie door succes
Alma is een jonge starter. Zij is gediplomeerd jeugdhulp-

verlener en heeft  cursussen gevolgd om daarbij de 

hond in te zett en. In deelti jd werkt ze aan haar bedrijf, 

zo’n vijf uur per week. Dit valt goed te combineren 

met haar vier kinderen. Waar zij energie van krijgt? 

“Van alle kleine successen met een kind. Die kunnen 

samen zorgen voor een grote verandering. En daar 

doe je het voor. Minder leuk vind ik de administrati e, 

de BTW en de belasti ngen. Dat zijn de verplichte fi guren. 

Daar ben je ondernemer voor.”

Op zoek naar klanten
Hoe vertel je Helmond en omstreken dat je kinderen 

en jongvolwassenen kunt helpen met honden? Alma 

Begeleiding en Coaching heeft  inmiddels een website 

in de lucht: www.almabegeleidingencoaching.nl. Met een 

luid en duidelijk verhaal maakt zij reclame. Ook heeft  

ze fl yers laten drukken. “Deze zijn straks te vinden bij 

doorverwijzers zoals huisartsen en gezins- en jongeren-

coaching. Zo wil ik klanten werven. En via mond-tot-

mondreclame.”

Senzer helpt
Alma neemt graag het heft  in handen. Ze houdt van 

aanpakken. “En dan is het handig als je hulp krijgt. Zo 

heeft  Senzer meegeschreven aan mijn ondernemersplan. 

Ideaal, zo’n sparringspartner. Door te overleggen kom 

je tot realisti sche prijzen voor je diensten. Ook heeft  

Senzer meegeholpen met de administrati e. Voor de 

registrati e Kamer van Koophandel, een domeinnaam 

en website heb ik een vergoeding gekregen.”

Tips
Voor je zelf beginnen is een sprong in het diepe. Niets is 

zeker en zelfs dat niet. Wat voor ti ps heeft  Alma voor 

mensen met startersplannen? “Gewoon doen. Je loopt 

alti jd tegen hobbels aan en je leert in de prakti jk. Die 

zelfde prakti jk leert ook dat er alti jd mensen zijn die je 

willen helpen. Zo komt een droom iedere keer een stapje 

dichterbij.”

starten vanuit de bĳ stand
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tip
top

Koken 
voor een 

dubbeltje!

Ontdek 
jouw talent

Doen en 
niet doen
op social 
media

 Help!
Ik moet een
sollicitatiebrief
schrĳ ven

Wat moet je wel en niet doen 

op social media? Hoe kun je 

goedkoop én gezond koken? 

Help, ik moet solliciteren! Wij 

zett en ti ps op een rijtje.

Een sollicitati ebrief schrijven kan lasti g zijn. 

Onze ti ps:  

1.  Lees de vacature goed door

2.  Vertel waarom je enthousiast bent over 

deze baan en deze werkgever

3.  Vertel duidelijk waarom jij goed past bij 

die functi e

4.  Noem alleen ervaring die van belang is 

voor deze functi e

5. Controleer op taal- en spelfouten

Goedkoop koken, het kan! 

Lasti g hoor, iedere dag iets koken 

wat lekker is, niet duur en wat snel 

op tafel staat. Kijk eens op: www.

bijstandsgerechten.nl. Hier vind je 

allerlei gerechten en recepten die met 

een klein budget bereid kunnen 

worden. Plus ti ps om te besparen op je 

boodschappen.

Tips van het Talentcenter

Iedereen heeft  talent. Doe de TalentScan 

op talentcenter.senzer.nl en ontdek de 

jouwe! Je vindt daar trouwens nog veel 

meer leuke testen. 

Doen:

1. Let op je spelling als je 

een berichtje plaatst op 

social media. Goede spelling 

ziet er nett er uit.

2. Zorg voor een duidelijke 

profi elfoto. Mensen vinden 

het fi jn om te zien wie jij 

bent.  

3.  Wil je een persoonlijke 

vraag stellen aan iemand op 

social media? Doe dat via 

een privébericht. Zo kan 

niemand anders jullie 

gesprek lezen.

Niet doen:

1. Zet na een 

sollicitati egesprek nooit iets 

negati efs over het gesprek 

op social media. Werkgevers 

checken vaak de social 

media van sollicitanten.

2. Plaats geen foto’s van 

anderen op social media 

zonder hun toestemming.

3.  Ben voorzichti g met het 

plaatsen van (te) 

persoonlijke foto’s of 

informati e. Het blijft  nog 

lang vindbaar op internet.  

Help!
Ik moet een
Help!
Ik moet een
Help!
sollicitatiebrief
schrĳ ven
Een sollicitati ebrief schrijven kan lasti g zijn. 

1.  Lees de vacature goed door

 Jouw talent ontdekken? 

 kijk op htt ps://talentcenter.senzer.nl

  Ook vanuit de bijstand een eigen bedrijf beginnen?  

 Maak je dromen waar en neem contact op met ons team Bbz via telefoonnummer 0492 58 24 44 of e-mail 

aan: bbz@senzer.nl. Meer informati e vind je ook op onze website: www.senzer.nl/werk-voor-jezelf-beginnen

 Meer ti ps over goedkoop koken? 

 Kijk op www.bijstandsgerechten.nl

   Kunnen wij je helpen 

bij het solliciteren? 

Jazeker! Kijk maar eens 

op www.senzer.nl

top
tip

jouw talent

Alma en haar honden Senna en Max ti jdens een training



Back to the future: 
kĳ k hoe Hicham (GD Dorel) werkt 
met hulp van moderne techniek 

Een kinderveiligheidsstoeltje maken waarbij je geholpen wordt door beelden, die 

precies laten zien hoe het moet. Mooi oplichtend op je werkplek. Dat zou zomaar 

de toekomst kunnen zijn. Om te kijken hoe het werk van 2020 en verder eruit ziet, 

heeft  Senzer een proef gehouden.

We willen namelijk weten hoe techniek werknemers 

kan ondersteunen. Zodat het werk leuker en beter 

wordt en de medewerkers meer verschillende 

werkzaamheden kunnen doen. Van de proef is een 

mooi fi lmpje gemaakt. Benieuwd hoe Hicham en zijn 

collega’s bij onze Groepsdetachering Dorel gewerkt 

hebben met deze high tech-ondersteuning? 

Kijk dan op het YouTube-kanaal van Senzer:

bit.ly/hichamdorel 

Fragmenten uit het fi lmpje met Hicham bij Groepsdetachering Dorel

Agenda Dankzij de Workdate (en natuurlijk 

onze parti cipati ecoaches) komen 

mooie matches tot stand. Zoals die 

van Sti jn uit Asten. Na zijn hbo-

avondstudie en drukke baan 

belandde hij in de ziektewet en 

uiteindelijk in de bijstand. 

“Na de Workdate kon ik als leveraar/chauff eur aan de slag bij 

Medipoint. Bedden, rollators etc. bij verzorgingshuizen en 

mensen thuis leveren en ophalen. Vier dagen in de week. 

Woensdag ben ik vrij zodat ik aan mijn droom kan werken: zelf 

houten producten ontwerpen en produceren. Uiteindelijk heeft  

het geleid tot fi nanciële onafh ankelijkheid en werk waarin ik niet 

vergaloppeer. Een mooie stap naar de toekomst!”

Workdate 
Senzer & UWV

• 11 september 2018

• 13 november 2018  

  Meer weten? 

www.senzer.nl/workdate

Kort nieuws

12

Afmelden
De Senzer Krant 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- en adresgegevens.

Vacatures 
Werken in de logisti ek, producti e of techniek? Of 

past een baan in de dienstverlening beter bij je? Op 

www.senzer.nl/werk-vacatures staan alti jd de 

actuele vacatures. Zeker de moeite van het kijken 

waard. Geen computer? Op onze locati e aan de 

Churchilllaan 109 in Helmond zijn computers 

beschikbaar. Maak een afspraak via 0492-58 24 44. 

Vacature top 3
•  Zorg jij voor schone hotelkamers als 

kamermeisje? 

•  Lekker buiten de boel regelen op de 

milieustraten? 

We zoeken beheerders!

•  Gas erop als chauff eur op vrachtwagen of 

heft ruck? 

Genoeg plek op de wagens!

  Meer weten? 

Informeer bij je parti cipati ecoach 

of werkleider, of kijk op 

www.senzer.nl/werk-vacatures

Aan de slag 
via Senzer
Per jaar gaan honderden mensen via Senzer aan de 

slag bij werkgevers in onze regio. Bij zowel grote als 

kleine bedrijven en instellingen. Zoals bijvoorbeeld 

Dorel (de maker van Maxi Cosi-autoveiligheidszit-

jes), Plato Group (relati egeschenken), Bavaria en 

Business Post. En voor wie lekker buiten wil werken 

zijn er mogelijkheden bij groenbedrijven. Kortom: 

we hebben veel vacatures én mogelijkheden om 

werkervaring en arbeidsritme op te doen. Het zijn 

bedrijven die een fi jne werkomgeving bieden. Voor 

iedereen: jong, oud, met of zonder werkervaring, 

arbeidsbeperking of opleiding. 


