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2018
Voorwoord 
Bijdragen aan een sterke regionale arbeidsmarkt en uitvoering geven aan de Participatiewet: daar staat 
Senzer voor. In 2018 zijn mooie resultaten bereikt. We hebben veel mensen begeleid naar en bij werk 
of anderszins ondersteuning geboden. Via Senzer zijn 2.500 mensen aan de slag. Er stroomden meer 
mensen uít de uitkering dan er in. En onze regio doet het goed qua plaatsing van mensen met een 
Indicatie Banen Afspraak (IBA) waarbij zij bij reguliere werkgevers in dienst zijn met loonkostensubsidie: 
Senzer plaatste 2x zoveel personen als landelijk gemiddeld.  

Mooie resultaten, die natuurlijk niet vanzelf tot stand kwamen. De kloof tussen wat werkgevers zoeken 
en wat werkzoekenden te bieden hebben wordt groter. De mensen die een beroep doen op Senzer 
hebben in toenemende mate een complexe problematiek. Wie kan werken, is over het algemeen al 
aan de slag. We komen nu toe aan de groep met weliswaar arbeidsvermogen, maar ook flinke belem-
meringen zoals schulden en verslaving. Ruim twee derde daarvan hebben we inmiddels ‘herscreend’: 
hun mogelijkheden zijn opnieuw in kaart gebracht. Bij de helft van deze groep blijken er mogelijkhe-
den te zijn voor een traject richting werk. Met hen zijn we aan de slag om dat arbeidsvermogen ook 
daadwerkelijk te gaan benutten. VSO-Pro-leerlingen die tussen wal en schip dreigen te vallen vangen 
we op. Extra aandacht voor statushouders, de groep met de grootste arbeidspotentie, wierp vruchten 
af: zij stromen in verhouding meer uit de uitkering. En hoewel we iedereen met een advies ‘beschut 
werk’ hebben geplaatst konden we niet de totale taakstelling invullen: er zijn simpelweg onvoldoende 
mensen met zo’n advies. Dat is overigens een landelijke tendens.

Positief resultaat
Het jaar 2018 jaar sluiten we positief af, met goede resultaten voor de mens én voor het huishoud-
boekje van Senzer. En dat is nodig. Want de financiële toekomst ziet er door een forse daling van de 
middelen die we van het Rijk krijgen helaas minder rooskleurig uit. Op korte termijn kan Senzer de klap-
pen nog opvangen. We zijn voorbereid. Maar willen we de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd 
kunnen bieden, dan moeten we er samen -met alle betrokkenen- de schouders onder zetten. Alleen 
dan kunnen we toekomst in werk blijven bieden.  

René Walenberg Erik de Vries 
algemeen directeur Voorzitter bestuur Senzer

Erik de Vries en René Walenberg 

Bestuursleden Senzer 2018, v.l.n.r.: dhr. E. de Vries (voorzitter), mevr. G. Buter, 
dhr. M. Schlösser (secretaris), mevr. W. Steeghs, dhr. T. Maas, mevr. J. Spoor en 
dhr. M. Jeucken (vice-voorzitter).

Johan Holzken

Als matroos bij de marine krijg je te 
maken met aardig wat tegenwind. 
Je contract wordt niet verlengd en 
je ligt in scheiding. Aan de wal zit 
niemand op een zeebonk te wachten 
en opeens beland je in de kaar-
tenbak en solliciteer je je suf. Het 
overkwam Johan uit Deurne. 

‘Tijd om mijn leven over een andere 
boeg te gooien’, zoals hij zelf zegt. 
‘Waar een wil is, is een weg en ik 
heb belangstelling voor techniek. Via 
mijn participatiecoach Dorethé van 
Eijk ben ik uiteindelijk bij Kuijpers 
in Helmond terecht gekomen. Ik 
leg installaties aan in kantoren en 
fabrieken: denk aan verwarming, 
airco’s en sprinklerinstallaties.’ 

‘Ook volg ik een BBL-opleiding van 
drie jaar. Op mijn laatste rapport 
had ik drie tienen en een acht. Ik kan 
beter leren dan ik had gedacht.’

Over een
andere boeg
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Amir Kanani Khamene uit Iran als kok aan de 
slag bij Fletcherhotel Willibrordhaeghe in 
Deurne dankzij een ‘workdate’.

Manager Melissa Stienen en Amir in 
de keuken van Willibrordhaeghe

In Iran had hij een cateringbedrijf met tachtig 
man in dienst, totdat hij moest vluchten met 
vrouw en kinderen. In Nederland heeft hij de 
draad weer opgepakt. Het duurde even. Bij 
Inclusief, het restaurant van Senzer, heef hij zich 
de fijne kneepjes van de Hollandse keuken ei-
gengemaakt. Melissa Stienen is manager in het 
Fletcher Kloosterhotel en ontdekte Amir tijdens 
een workdate. Amir is inmiddels uit de uitkering 
en voelt zich in Deurne helemaal op zijn plek. 
Zijn proeftijd werd na vier maanden omgezet in 
een contract.

Taal is nog niet echt zijn ding. Toch weet Amir 
zich goed te redden in Nederland. In het Flet-
cher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Deurne, 
praat deze kok uit Iran desnoods met handen 
en voeten en een glimlach. En het leuke is: 
iedereen begrijpt hem.

‘In de hotelwereld is het handig als je Neder-
lands spreekt. Zeker als je in de bediening werkt 
of aan de receptie,’ vertelt Melissa. ‘Daar heb 
je direct contact met gasten. Bij werk achter 
de schermen ligt dat anders. In de keuken bij-
voorbeeld hoef je geen vloeiend Nederlands te 
spreken. Hier ben je vooral met hart en ziel met 
je vak bezig, zoals Amir. En minder met taal.’

Melissa: ‘Bij Fletcher kijken wij vooral naar wat 
mensen wel kunnen. Zo hebben we ook een 
dove medewerkster aan het werk. En iemand 
met nietaangeboren hersenletsel. We hebben 
zestig medewerkers in dienst bij Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe. Vijftien daarvan komen via 
Senzer. Hoe je daar een succes van maakt? Zorg 

voor begeleiding. Koppel Senzer-krachten aan 
reguliere medewerkers. Dan kun je aan- en 
bijsturen en krijg je een team met evenwicht. 
En wederzijds respect.’

‘De contacten met Senzer zijn uitstekend, de lij-
nen met de participatiecoaches kort. Zo hebben 
we hier kandidaten rondgeleid en verteld wat 
hun mogelijkheden zijn. Je kunt je ogen de kost 
geven en sfeer proeven. Ons hotel ligt midden 
in het groen. Online kun je allerlei opleidingen 
doen. Iedereen werkt hier met plezier. Ook dat 
maakt werken hier aantrekkelijk.’

Amir: ‘Ik verzorg het ontbijt, de lunch en de high 
tea. Ik maak salades klaar, vleesgerechten en 
complete buffetten. Een goede voorbereiding is 
het halve werk. Ik denk altijd een stap vooruit. 
Als je wilt kan ik ook Russisch koken, Arabisch of 
Aziatisch. Mijn keuken is de wereldkeuken. De 
mensen zijn aardig hier. Als ik het niet begrijp 
leggen ze het nog een keer uit. Ja, ik heb een 
cursus Nederlands gevolgd. En eens per week 
heb ik hier taalles.’   

Amir is aan de slag gekomen 
door een ‘workdate.’ 

De Workdate is bedoeld voor 
mensen die op zoek zijn naar 
een leuke baan of die toe zijn 
aan een nieuwe uitdaging. 

En natuurlijk voor werkge-
vers die hun organisatie, 
werkplekken en vacatures 
onder de aandacht willen 
brengen. Senzer en UWV 
willen zo de talenten van 
werkzoekenden verbinden 
aan de vraag en de kansen 
die werkgevers hebben.

Werken dankzij  een workdate
Een bijzonder deel van onze 
doelgroep wordt gevormd 
door statushouders. Het is 
de groep met de grootste 
arbeidspotentie. Instroom 
ervan was stabiel, maar ge-
zinshereniging had invloed 
op de hoogte van de uit-
kering en betekende meer 
handelingen per dossier. 

Toch zagen we dat onze 
aanpak vruchten afwerpt:
• extra aandacht 
• gecombineerde trajecten 

van werk en inburgeren
• praktische trainingen 

om de werkkansen te 
vergroten 

• taalcoaching op de 
werkvloer en 

• de inzet van praktijk-
ondersteuners die 
letterlijk de taal spreken 
en de kloof overbruggen 

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien
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De weg naar werk
Onze professionals staan klaar om het traject naar werk 
te begeleiden. Ieder met de eigen expertise. We helpen 
de hobbels te nemen op de weg naar werk, onder meer 
via tijdelijke inkomensondersteuning in de vorm van een 
uitkering. Individueel maatwerk staat centraal. Speci-
fieke projecten en instrumenten helpen daarbij. We 
brengen in kaart waar de kansen liggen. Soms verdiept 
het onderzoek zich naar aspecten als belastbaarheid, 
motivatie en psychodiagnostiek. Uit die analyse volgt 
een plan van aanpak en het begeleidingstraject.  

Het is belangrijk te beschikken over werknemers- en vak-
vaardigheden die de markt vraagt. Maar ook vertrouwen 
in eigen kunnen en het durven zetten van stappen zijn 
belangrijke factoren die meespelen. Senzer biedt bege-
leiding en opleiding, stapsgewijs groeien en uitgedaagd 
worden, zodat de overgang naar (regulier) werk behap-
baar is. Voor die training, ontwikkeling en voorbereiding 
kan onder andere gebruik gemaakt worden van de 300 
leerwerkplekken waarover we beschikken. En als iemand 
zover is, wordt de stap naar werk gezet. Met ondersteu-
ning en begeleiding als dat nodig is. Vaak vormt parttime 
werk de opstap naar een fulltime baan. 

Senzer werkt zowel lokaal als met speciale doelgroep-
gerichte teams. Informatie en dienstverlening zijn fysiek 
dichtbij via onze lokale teams die deel uitmaken van de 
sociaal domeinteams in de gemeenten. Voor specifieke 
groepen hebben we aparte teams en toegewijde parti-
cipatiecoaches: forensische zorg, VSO-PrO-leerlingen, 
statushouders, en het Senzer Tempo Team voor degenen 
die snelle stappen kunnen zetten richting werk.

De diverse rollen in het proces zijn als tandwielen die in 
elkaar grijpen. De participatiecoaches als regievoerder. 
De werkleiding die op de dagelijkse werkvloer aan-
spreekpunt is. Jobcoaches die ondersteuning bieden aan 
zowel werknemer als werkgever en zorgen dat aan het 

werk zijn ook aan het werk blijven is. Uitkeringsspeci-
alisten die zich buigen over het inkomensdeel en team 
intensieve dienstverlening om alle aspecten die daar 
invloed op hebben aan te pakken. Samen vormen zij het 
raamwerk voor groei. 

Terugblik
2018 stond in het teken van implementatie van de werk-
wijze conform de ‘omgekeerde toets’, waarin we maat-
werk leveren zonder willekeur, in de geest van de wet- 
en regelgeving. Een gedegen werkwijze. Heel eenvoudig: 
uitgaan van wat nodig is voor het specifieke individu, 
vervolgens zekerstellen dat het past conform wet- en 
regelgeving en juridisch houdbaar is. Niet andersom. De 
mens centraal.

Onze dienstverlening aan werkzoekenden en uitkerings-
gerechtigden is in 2018 verder doorontwikkeld en daar-
door nu nog makkelijker toegankelijk. Een uitkeringsaan-
vraag kan online gedaan worden. Dat biedt ruimte voor 
kwalitatieve ondersteuning in het persoonlijke vervolg-
contact. Is er geen behoefte aan intensieve ondersteu-
ning, dan biedt het in 2018 gelanceerde Talentcenter 
uitkomst. Daar komen vraag en aanbod van werk online 
bijeen. Een gratis service waarvan iedereen gebruik kan 
maken die op zoek is naar (ander) werk of die zich verder 
wil ontwikkelen in zijn loopbaan. 

Voor werkgevers lanceerden we in 2018 het Onderne-
merspunt. Het is één aanspreekpunt voor ondernemers 
met vragen en problemen die niet weten waar ze hier-
mee terecht kunnen. De vragen kunnen op elk vlak zijn: 
financieel, personeel, organisatie, juridisch of het starten 
van een onderneming (vanuit een uitkering). 

Marktgericht
In samenwerking met werkgevers in de regio bieden 
we diversiteit in werksoort, werkomgeving en werkbe-
geleiding. Zo kan precies afgestemd worden op de mo-
gelijkheden van de mens. Op basis van de kansen die 
wij signaleren in de arbeidsmarkt, leiden we mensen 
naar bepaalde vakgebieden toe. Zo sluiten we beter 
aan op vraag in de markt.

De vakgebieden  
in 2018 

• Facilitaire dienstverlening
• Groen
• Horeca en Detailhandel
• Logistiek
• Schoonmaak
• Techniek
• VAL

Als jonge organisatie blijft Senzer zich ontwikkelen. 
Denk aan voortdurende finetuning om te komen tot de 
optimale organisatievorm. Verbetering van werkpro-
cessen. De eigenheid en identiteit vormt zich meer en 
meer, met consequenties en personele bewegingen in 
alle lagen van de organisatie. Daarbij past natuurlijk 
ook aandacht voor medewerkers, via medezeggen-
schap, vertrouwenspersonen en een Bezwaren- en 
Geschillencommissie. In 2018 raadpleegden 91 van de 
2.200 medewerkers de vertrouwenspersonen en we 
ontvingen 4 bezwaren en 4 klachten.   

Werk met  meerwaarde
Als werkbedrijf en arbeidsintermediair in de 
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel biedt Senzer toekomst 
in werk voor iedereen. Van jong tot oud, met en zonder 
opleiding, met een Nederlandse of andere achtergrond, met 
en zonder arbeidsbeperking of sociale belemmering. 

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien

Irene Karla - Aarts (rechts) is gecertificeerd 
leermeester en leidt mensen op in de 
keuken van Restaurant Inclusief
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toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen
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      Rick Meisters en Wil Olde Hampsink ontvingen de 
Senzer Award tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’

Aukje Kuypers (zakenvrouw 
van het jaar 2018) tijdens 

haar presentatie op de ‘Dag 
van de Ondernemer’

Jongeren maken Social Label 
product in samenwerking met 

Arte en gemeente Helmond

Deelname  
Drakenbootfestival Helmond  

16.11

16.11

21.10

02.06

Terugblik
2018 in vogelvlucht

09.03  

Opening ontvangstruimte   
De dienstverlening van UWV en Senzer in de arbeids-
marktregio Helmond-De Peel vindt plaats onder één 
dak vanuit de locatie aan de Churchilllaan in Helmond. 
Een gezamenlijke huisvesting vanuit deze centrale plek 
zorgt voor korte lijnen en hechte samenwerking. De 
ontvangstruimte aan de Churchilllaan is heringericht en 
is nu nog meer gericht op de gezamenlijke dienstverle-
ning.

25.05

AVG
Hot item in 2018: de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) die op 25 mei in werking trad. 
Natuurlijk heeft Senzer ook zijn privacybeleid, werk-
processen en documenten hierop ingericht en een 
Functionaris Gegevensbescherming benoemd.  

02.06

Drakenboot festival 
Dit festijn aan het kanaal is hét watersportspektakel 
van Helmond. Senzer staat midden in de samenleving 
en daarom hebben wij ook meegedaan aan dit evene-
ment waar ook veel van onze partners aanwezig waren.  

07.06

Benoeming nieuw bestuur Senzer
Het bestuur van Senzer bestaat uit afgevaardigden van 
de deelnemende gemeenten. Na de gemeenteraads-
verkiezingen zijn de nieuwe bestuursleden bekend 
geworden en op 7 juni formeel benoemd. Erik de Vries, 
voorzitter (Helmond), Marc Jeucken, vice-voorzitter 
(Geldrop-Mierlo), Marnix Schlösser, secretaris (Deur-
ne), Janine Spoor (Asten), Wilmie Steeghs (Gemert-Ba-
kel), Greet Buter (Laarbeek) en Theo Maas (Someren) 
vormen het dagelijks bestuur. 

21.10

Presentatie Social Label product ‘Tijd’ 

Tijdens de Dutch Design Week presenteerde Social La-
bel product ‘Tijd’. Jongeren maken deze designklok van 
granieten restmateriaal in een kleinschalig maatwerk-
project en creëren tegelijkertijd hun eigen toekomst. 
Trots dat we dat samen mogelijk maken met Arte en 
gemeente Helmond!

16.11  
Werkgevers in het zonnetje
Extra aandacht voor werkgevers was er tijdens de Dag 
van de Ondernemer, waarbij ondernemers in het zon-
netje worden gezet. Op deze dag werd ook de Senzer 
Award uitgereikt. Deze award prijst ondernemers in 
de regio Helmond-De Peel die op vernieuwende wijze 
omgaan met werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Zes 
ondernemers waren hiervoor genomineerd. 

16.11  
Ondernemerspunt gelanceerd
Tijdens de Dag van de Ondernemer lanceerde Senzer 
het Ondernemerspunt: één toegangspunt voor onder-
nemers voor al hun vragen op het gebied van personeel 
en arbeid. Via het Ondernemerspunt is de dienstverle-
ning van Senzer voor ondernemers makkelijk toeganke-
lijk en bieden we samen met onze partners oplossingen 
voor de diverse vraagstukken waarmee ondernemers 
geconfronteerd worden.  
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René Walenberg en Nicole 
Kievits, regiomanager UWV

Toekomst bieden in 
werk kun je niet alleen. 
Dat vraagt samenspel. 

Vaak is immers integrale en intensieve onder-
steuning noodzakelijk omdat belemmeringen 
op verschillende gebieden de weg naar werk 
blokkeren. Dat vraagt van de diverse betrokken 
ketenpartners om de handen ineen te slaan. Ook 
in 2018 zochten en verstevigden wij de verbinding 
met dergelijke partners. Een paar voorbeelden:

UWV 
Met UWV bieden we onder één dak dienstverle-
ning aan werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden 
en werkgevers in de Peelregio. Onze samenwer-
king is in 2018 geïntensiveerd. We werken bij-
voorbeeld hecht samen waar het gaat om mensen 
voor wie het einde van de WW-periode in zicht 
komt en daarmee de Participatiewet dichterbij. 
Vanuit de gedachte van gezamenlijke dienstverle-
ning is de plek waar we werkzoekenden/ uitke-
ringsgerechtigden en werkgevers ontmoeten in 
2018 heringericht. Het resultaat: een gezamenlijke 
ontvangstruimte met een gastvrije uitstraling. 

Deurne Doet ’t
In ‘Deurne Doet ’t’ maken we Deurne mooier. Dat 
doen onze medewerkers van Groen samen met 
inwoners, de gemeente en andere groenbedrij-
ven. Werkzaamheden, mensen en budgetten zijn 
daarbij samengevoegd. Het samenwerkingspro-
ject is een slimme verbinding tussen openbaar 
onderhoud, werkkansen bieden én de ideeën en 
inspanningen van inwoners.

“ Alléén gaan we 
 het niet redden 

Samen  sterk
Stadsleerbedrijf
Het Stadsleerbedrijf van LEVgroep en gemeente Helmond biedt 
kansen en leerplekken aan inwoners zodat iedereen kan meedoen 
aan de maatschappij. Senzer verzorgt de werkleiding van het 
KlussenTeamBuiten.  

Innovatiehuis 
In het Innovatiehuis de Peel werken ondernemers, overheden en 
(kennis)instellingen, waaronder Senzer, samen aan innovatie in De 
Peel. ‘Samenwerken op Innovatie door Innovatie op Samenwer-
king’ is het motto.  

GGZ
In een gezamenlijk project voor psychisch kwetsbaren helpen en 
houden Senzer en GGZ deze aan werk. GGZ heeft de inhoudelijke 
expertise als het gaat om de specifieke (psychische) problema-
tiek in relatie tot werk en biedt de begeleiding. Wij faciliteren en 
stellen infrastructuur beschikbaar.

Van school naar werk
Met MEE werken we samen in het project ‘Van school naar werk’, 
met als doel om élke jongere, zowel met als zonder beperking, 
mee te laten doen in de samenleving. Dit zijn leerlingen die net 
een diploma gehaald hebben, vroegtijdig van school zijn gegaan, 
of die als nieuwbakken oud-leerling hun baan zijn kwijtgeraakt.

Helmond Stagestad
Het enthousiasmeren van jonge mensen voor het lokale bedrijfs-
leven kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerden we 
samen met Gemeente Helmond, OMO Scholengroep Helmond 
(Vakcollege Helmond, Carolus Borromeus college en Dr.-Knip-
penbergcollege), VNO-NCW Brabant Zeeland en Jan van Brabant 
College ook in 2018 weer Helmond Stagestad. Gezien de vraag 
en krapte op de arbeidsmarkt én de succesvolle vorige editie, is 
besloten om Helmond Stagestad voor komend schooljaar uit te 
breiden. 

Social Label 
In een kleinschalig maatwerkproject bij Arte Di Granito B.V. maken 
jongeren het prachtige designproduct ‘Tijd’, ontworpen door 
Joost van Bleiswijk en gemaakt van granieten restmateriaal. Te-
gelijkertijd creëren de jongeren hun eigen toekomst. Het product 
werd op 21 oktober gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. 
Hightech, handwerk en design komen samen. Duurzaamheid staat 
voorop door optimaal gebruik van restmateriaal en tijd. En vooral: 
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt!    

Senzer is de spin in het web als 
het om werk gaat.

ZORG- EN
WELZIJN

UWV

ONZE
GEMEENTEN

WERK
ZOEKEN-

DENWERKGEVERS

BRAIN-
PORT

WERKNEMERS- 
EN WERKGEVERS 

ORGANISATIESONDERWIJS

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien
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Start vanuit 
bijstand

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien
Alma Hendriks is een eigen bedrijf begonnen.  
Over vijf jaar wil ze uit de bijstand zijn, 
onafhankelijk van alles en iedereen. De eerste 
stap heef ze in 2018 gezet, met hulp van 
Senzer.

Eenmansbedrijf met twee  
vaste krachten 
Een droom waarmaken 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 gecertificeerd als 
coach-hond. Haar klanten? Ze richt zich op kinderen 
(en jongvolwassenen) die niet lekker in hun vel zitten. 
Alma: ‘Denk aan kinderen die bang zijn, verdrietig 
zijn, slecht slapen, gepest worden, geen zin hebben in 
school, weinig zelfvertrouwen hebben of weinig weer-
baar zijn. Ook kinderen met ADHD en autisme kunnen 
bij mij terecht.’

‘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? Schitterend! 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 heb-
ben of niet. Dat stimuleert. 
Zo kun je kinderen veilig en 
speels in hun kracht zetten.’

Alma is een jonge starter. Zij is gediplomeerd jeugd-
hulpverlener en heeft cursussen gevolgd om daarbij de 
hond in te zet en. In deeltijd 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 administratie, de BTW en 
de belastingen. Dat zijn de verplichte figuren. Daar ben 
je ondernemer voor.’ 

Hoe vertel je Helmond en omstreken dat je kinderen 
en jongvolwassenen kunt helpen met honden? Alma 
Begeleiding en Coaching heeft inmiddels een web-
site in de lucht: www.almabegeleidingencoaching.nl. 
Met een luid en duidelijk verhaal maakt zij reclame. 
Ook heeft ze flyers 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.’ 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 realistische prijzen voor 
je diensten. Ook heeft Senzer meegeholpen met de ad-
ministratie. Voor de registratie 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 tips heeft Alma voor 
mensen met startersplannen? ‘Gewoon doen. Je loopt 
altijd tegen hobbels aan en je leert in de praktijk. Die 
zelfde praktijk leert ook dat er altijd mensen zijn die 
je willen helpen. Zo komt een droom iedere keer een 
stapje dichterbij.’   

Mensen die een onderne-
ming starten of beëindigen 
of als ondernemer in finan-
ciële problemen terecht 
zijn gekomen, kunnen 
onder bepaalde voorwaar-
den een beroep 
doen op het Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(Bbz). 

Er zijn mogelijkhe-
den voor tijdelijk 
financiële onder-
steuning en/of een 
bedrijfskrediet 
vanuit het Bbz.

Alma en haar honden Senna en Max tijdens een training.
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Routekaart
 naar werk

Intake en inschatting 
arbeidsvermogen

Herijking arbeidsvermogen

Plan van aanpak
Werknemersvaardigheden, competenties, 
advies vakgebied en begeleidingsbehoefte

Leerwerktraject
Training en ontwikkeling

Werk met ondersteuning
(financieel en/of begeleiding en  
aanpassing werkomgeving)

Werk zonder ondersteuning
(geen financiële ondersteuning, begeleiding 
of aanpassing werkomgeving)

Monitoring
Situationeel vervolgtraject

>80%

30-80%

Schematische weergave 
van het traject van intake 
en begeleiding naar werk.

Ilse Spoormakers

Jaarlijks helpen we vele 
mensen met een soms 
intensieve begeleidng naar 
een baan. Een goede samen-
werking met werkgevers is 
daarbij belangrijk. Met het 
Elkerliek werken we al lang 
samen. Zij hebben ervaring 
met mensen die een her-
start maken. 

Voor Ilse Spoormakers wer-
den taken opgesplitst en 
gebundeld tot een nieuwe 
baan. Verpleegkundigen op 
de afdeling worden ontlast 
doordat Ilse ondersteuning 
geeft.

Ilse Spoormakers werkte met veel plezier in de 
individuele gezondheidszorg waar zij demente 
ouderen onder haar hoede had. Totdat zij het 
gevoel kreeg overvraagd te worden en zelf zorg 
nodig had. 

‘Ik zat niet lekker in mijn vel,’ vertelt Ilse. ‘Ik 
piekerde en twijfelde over van alles en nog wat. 
Over mijn werk, over mijzelf. Die twijfels namen 
alleen maar toe. Alles kostte me moeite. Ik miste 
structuur om mijn dag goed door te komen. Ik 
kwam zonder werk te zitten en belandde in de 
bijstand.’

Via de huisarts kwam Ilse terecht bij GGZ in 
Helmond. Zij ging een medische molen in met 
onder andere psychische motorische therapie, 
training sociale vaardigheden en individuele 
gesprekken. Zo werkte zij aan haar dagindeling 
en kreeg inzicht in haar situatie. Er volgde een 
uitgebreider onderzoek. ‘Dat ik ADHD had, wist 
ik. Maar autisme… Dit maakte veel duidelijk.’

‘Als je aan de grond zit, kun je niet verder zak-
ken. Dan kun je alleen maar omhoog. Marieke 
van den Broek, trajectbegeleidster GGZ, heeft 
me iedere keer een zetje gegeven op mijn weg 

naar een betaalde baan. Vier jaar lang kon 
ik rekenen op intensieve coaching. Zo heb ik 
leren accepteren dat ik niet meer naar mijn 
oude werkkring terug wilde. Om een werkrit-
me op te bouwen ben ik aan de slag gegaan bij 
Lunchroom De Keyser in Helmond.’ Dat ging niet 
van een leien dakje. Begeleiding was nodig. Ze 
kon rekenen op haar trajectbegeleidster en de 
medewerkers van de lunchroom. Zo zette zij een 
grote stap naar betaald werk. 

‘Ik ben weer terug bij mijn oude beroep, de zorg. 
Maar nu als afdelingsassistent op de afdeling 
Kind & Jeugd van het Elkerliek ziekenhuis. Via 
Senzer heb ik op die baan gesolliciteerd. Ik 
heb contact met ouders en kinderen, ruim de 
was op, maak bedden op en werk de poetslijst 
af. Stap voor stap bouw ik nu mijn uren op. 
Begeleiding krijg ik van mijn trajectbegeleidster 
GGZ en jobcoach vanuit Senzer. Dit gebeurt in 
afstemming met Helma Hertenberg, leidingge-
vende van de kinderafdeling. Het is fijn als je op 
iemand terug kunt vallen. Dat geef vertrouwen.’ 
En met een stralende lach: ‘Het gaat goed met 
me. Ik ga met plezier naar mijn werken durf 
weer vooruit te kijken!’   

Senzer en GGZ werken hecht samen.  
Ons doel? Mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn weer aan een  
betaalde baan helpen.

Hulp bij  
hoofdzaken

< 30% >80%

Screening
Participatiecoach brengt  

kansen in kaart

< 80%

Onderzoek
Talenten, motivatie, belastbaarheid 

en andere (on)mogelijkheden
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Mensen begeleiden naar 
werk, dat is ons doel. 
Dagelijks zetten onze 
participatiecoaches, 
jobcoaches, werkleiders en 
andere collega’s zich daar 
enthousiast voor in. 
Afgelopen jaar hebben we honderden mensen geholpen 
werk te vinden én te houden. Mensen die een positieve 
bijdrage leveren aan onze samenleving en zich nuttig 
voelen. Daar werken we samen aan en dat voelt goed!   

Marianne Verbakel is participatiecoach bij Senzer: 
‘Ik werk in het team ‘Van School naar Werk’. In het 
laatste schooljaar van leerlingen van VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) en praktijkonderwijs (PrO) worden 
wij betrokken bij het zoeken van een stageplaats, gericht 
op uitstroom naar werk. Met school hebben we leer-
lingenoverleg. Daarin worden leerlingen aangedragen 
waarvan school verwacht dat extra ondersteuning nodig 
is, in de vorm van begeleiding of subsidie, om ze op de 
arbeidsmarkt te krijgen.’

‘Het begeleiden van jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is echt mijn ding. Ze komen net kijken, 
zijn in een bijzondere fase in hun leven. Heel zoekende. 
Het is heel fijn om dan nauw samen te werken met de 
arbeidstoeleiders van school, samen een plan op stellen 
en toe te werken naar het beste resultaat: een trotse 
leerling met een arbeidsovereenkomst.’   

Marianne Verbakel, participatiecoach  
‘Van School naar Werk’

“ Talent ontdekken 
is ook een talent

Participatie- 
coach

Van Horssen Wegenbouw uit Asten 
legt niet alleen wegen aan maar 
helpt ook mensen op weg met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Met 
Senzer als oprit.’

Eric Stultiens was tegelzetter bij 
een bouwbedrijf. In de crisis van 
2010 ging zijn werkgever failliet en 
kwam hij thuis te zitten. Eric ging 
zelf aan de slag om een andere baan 
te vinden. Door de crisis viel dit niet 
mee.

Van Horssen was nog op zoek naar 
een grondwerker en Eric hoopte 
daar aan de slag te kunnen gaan. Hij 
had geen enkele ervaring in de we-
genbouw maar in overleg met Sen-
zer kreeg Eric een proefplaatsing 
van enkele maanden. Beiden konden 
zo ervaren of dit toekomst had.

‘En daar ben ik gebleven,’ vertelt de 
man met de twee rechterhanden. 
‘Als vakman GWW doe ik alle voorko-
mende werkzaamheden. Ik houd van 
afwisseling en problemen oplossen 
is mijn tweede natuur.’ 

Een weg 
vinden...
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Bij Plato in Helmond is een grote groep mensen aan het werk via 
Senzer. Plato Group is toonaangevend in promotionele producten. 
Het bedrijf bestaat uit de merken IGO (voorheen IGO-POST), Clipper, 
Promotiv, Compacon en Heroes of print, allen bedrijvig in promotio-
nele producten. Veel handen zijn nodig voor het uitpakken, bedruk-
ken en weer inpakken van miljoenen promotionele artikelen. Denk 
aan drinkflessen, zonnebrillen, pennen, USB-sticks en powerbanks 
die veelal worden voorzien van een bedrijfslogo. Of aan t-shirts, 
tassen, bodywarmers en paraplu’s. 

De onderneming heeft groei-ambities en wil zijn positie in Europa 
verder uitbouwen. Deze expansie gaat samen met een nog betere 
dienstverlening en nog kortere levertijden. Plato timmert aan de 
weg. En Senzer timmert mee.    

72 mensen  bij Plato
Het succesvol inzetten 
van mensen uit onze 
doelgroep gaat niet 
vanzelf. Jobcoaches en 
werkleiders van Senzer 
begeleiden medewerkers 
en zorgen dat zij goed 
functioneren. 

Mattie van Oorschot is  
werkleider groepsdetachering Plato GroupJoyce Staals is jobcoach en begeleidt 

medewerkers op de werkvloer

‘Als werkleider sta ik dagelijks voor 
een bijzondere uitdaging. Enerzijds 
dien ik de belangen van opdracht-
gever Plato Group en zorg ik dat de 
doelstellingen gehaald worden. An-
derzijds kom ik op voor de mensen 
van Senzer en waak ik ervoor dat zij 
niet overvraagd worden.’

‘Iedere medewerker kunnen wij 
persoonlijk aansturen, op maat. Zij 
presteren naar vermogen. Zij heb-
ben een eigen verhaal: zij werken 
niet bij Senzer, zij werken bij Plato. 
Ze voelen zich als een vis in het 
water. Ik ben trots op hen.’

‘Bij Plato kom ik wekelijks een 
dagdeel over de vloer. Dat heeft 
voordelen. Je hebt een frisse blik, 
een helicopterview. 

Medewerkers schommelen soms in 
hun productie. 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. Een luisterend oor helpt. 
Een helpende hand ook. Het is een 
zetje in de goede richting waardoor 
medewerkers hun productie kunnen 
halen. Of een constante productie. 
Je kunt maatregelen nemen. 

Medewerkers kunnen op mij terug-
vallen voor persoonlijke aandacht. 
Dat stimuleert.’
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Senzer Award

Op de Dag van de Ondernemer zetten wij onder-
nemers graag in het zonnetje. Want dat hebben ze 
verdiend! Met hun ondernemerschap leveren zij na-
melijk een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid in de regio Helmond-De Peel. 

Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven kunnen 
zich aanmelden. De bedrijven zijn onderscheidend 
en innovatief als het gaat om de arbeidsmarkt van de 
toekomst, het nieuwe HR-denken en de verankering 
van de aanpak in hun bedrijfsvoering.

Een deskundige en onafhankelijke vakjury bepaalt op 
basis van de inzendingen welke organisaties genomi-

neerd worden. Traditiegetrouw wordt de Senzer Award 
uitgereikt tijdens de Dag van de Ondernemer. De 
winnaar verdient eeuwige roem en publiciteit. De titel 
Winnaar Senzer Award is een onderscheiding én er-
kenning, een soort Oscar dus.

De afgelopen editie van ‘De dag van de Ondernemer’ 
van 2018 mochten HEMA Deurne & Mierlo, in de cate-
gorie ‘Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers)’ en 
Albert Heijn Mierlo, in de categorie ‘Middelgrote tot 
grote ondernemingen (vanaf 50 medewerkers)’ zich de 
trotse winnaars van de Senzer Award noemen.  

De Senzer Award 
wordt uitgereikt 
aan ondernemers 
die vernieuwend 
omgaan met  
werkgelegenheid. 

Rick Meisters van Albert Heijn Mierlo Wil Olde Hampsink van Hema Deurne en Mierlo

 MIDDELG
RO

TE
-  E

N  GROTE ONDERNEMINGEN  . 

WINNAAR
1

 CATE
GO

R I
E  KLEINE ONDERNEM

INGEN       . 

WINNAAR
1

Partner 
in beeld

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien

‘Met open blik kijken wij naar iemands 
kennis, kunde, motivatie en ambitie’

Pijn in je rug kan vervelende 
gevolgen hebben. Je lichaam 
wil niet meer en bij je werk-
gever is geen aangepast werk. 
Dan kun je nog maar één kant 
op. Johann ging op volle kracht 
vooruit: van VDL naar AAE. Met 
hulp van Senzer.

Hanneke van der Velden,  
HR-advisor AAE

Senzer werkt met veel bedrijven samen. Een van 
die partners is AAE. Hanneke van der Velden, 
HR-advisor, vertelt. 

‘We maken hoogwaardige mechatronische 
componenten voor de high-tech industrie. We 
hebben goed geschoolde medewerkers nodig 
en die zijn schaars. We werven via ons eigen 
netwerk, onze website, social media kanalen en 
via partners. Met een open blik kijken wij naar 
iemands kennis, kunde, motivatie en ambitie.’  

‘Via Senzer kwamen we in aanraking met Johann 
van de Kerkhof. Hij heeft de goede mentaliteit 
en wil vooruit, ondanks zijn rugklachten. Hij is 
een vakman en een voorbeeld. Met aangepast 
werk komt hij weer helemaal tot zijn recht. We 
hebben Johann overgenomen van VDL Helmond 
Metaal Industrie, zijn vorige werkgever. Het 
begon met een werkstage van drie maanden. 
Senzer heeft bemiddeld. Het liep gesmeerd.’    

Johann van de Kerkhof

“ We hebben Johann
overgenomen van VDL HMI

‘Met open blik kijken wij naar iemands kennis, kunde, motivatie en ambitie’
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Werkinstructietechnologie 
wordt inmiddels toegepast bij 

de productie van Maxi-Cosi

We lopen vooraan bij ontwikkelingen die goed kunnen 
zijn voor de arbeidskansen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en die de concurrentiepositie 
van Senzer, als aantrekkelijke detacherings- en P&O-
partner, vergroten. Om toekomst te kunnen bieden in 
werk is het – ook voor ons als organisatie – belangrijk 
om te blijven ontwikkelen. 

“ Senzer heeft innovatie
 hoog in het vaandel staan

Koploper  in ontwikkelen

Brainport Talent & Skills Akkoord  
In juni werd het Brainport Talent & Skills akkoord getekend. 
Achterliggende gedachte: bedrijven, onderwijsinstellin-
gen en overheid zetten zich in voor een sterke regio die 
welvarend is en zorg draagt voor het welzijn van inwoners. 
Het gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker aan de 
volgende generatie over te dragen. De ontwikkeling van on-
derwijs en arbeidsmarkt is hierbij cruciaal. Met het akkoord 
onderschrijven de ondertekenende partijen, waaronder 
Senzer, deze gezamenlijke focus op onderwijs en arbeids-
markt in de regio. De ambities: Onderwijsinnovatie, Leven 
Lang Ontwikkelen en Arbeidsmarkt in balans.   

Inzet innovatieve technieken ten 
behoeve van werkgelegenheid
TNO, Cedris en SBCM en diverse werkbedrijven – waar-
onder Senzer – vormen een kennispartnerschap voor 
aangepaste werkgelegenheid. Samen onderzoeken we 
de meerwaarde van innovatieve techniek voor kwetsbare 
mensen op de arbeidsmarkt. De vraagstelling: kan tech-
nologie de inzetbaarheid van mensen met een dergelijke 
positie op de arbeidsmarkt vergroten en tegelijkertijd het 

productieproces optimaliseren? Hiervoor deden we een 
praktijkpilot bij onze Groepsdetachering Dorel (bekend van 
Maxi-Cosi), met een Operator Support System (OSS). Tij-
dens de proef kregen medewerkers ondersteuning van het 
OSS bij de montage van één soort kinderveiligheidsstoeltje 
voor de auto. Het OSS toonde geprojecteerde werkinstruc-
ties die hen stap voor stap door hun taken leidden en de 
uitgevoerde handelingen controleerden. Ruim 80% van de 
medewerkers gaf aan met OSS beter en prettiger te werken 
dan zonder. Ook werd de kwaliteit van assemblage aan-
toonbaar geborgd. In een vervolgpilot is het OSS adaptief 
gemaakt: het instructieniveau wordt aangepast aan de be-
hoefte van de medewerker, op basis van door de medewer-
ker uitgevoerde handelingen en handelingstempo. Zo leidt 
automatisering en robotisering niet tot het wegvloeien van 
werkgelegenheid maar zorgt het juist voor extra banen! 

Ontwikkeling van mensen
Meer betrokkenheid en eigen inbreng in het ontwikkelpro-
ces: dat werd gestimuleerd met de invoering van Dariuz 
PRO-WERK in 2018. Met deze methode geven we vorm aan 
de individuele ontwikkeling van mensen die een dienstver-
band hebben bij Senzer (Participanten). Samen met hen 

toekomst  geven

kansen  grijpen

lef  tonen

talent  zien

onderzoeken en bespreken we de ontwikkelwensen en de 
door- en uitstroommogelijkheden. Zo stimuleren we continu 
beweging daar waar die mogelijk is. De medewerkers geven 
zelf aan waar ze staan en waar ze denken naar toe te kun-
nen. Enthousiasme alom, ook als het gaat om werktevre-
denheid: 60% geeft een 8 of hoger. 

Verbinding van processen
SZeebra is het interne digitale platform om vacatures en 
werkzoekenden inzichtelijk te maken. Doorontwikkeling 
daarvan leidde in 2018 tot sterkere verbinding van proces-
sen en bevordering van instroom- en doorstroommogelijk-
heden. De participatiecoaches Werk -als regievoerder van 
het traject naar werk- en de werkleiders – die begeleiding 
geven op een (leer)werkplek – werken nu in hetzelfde 
systeem. Het leidt tot eenduidige managementinformatie 
en efficiëntie in het delen van relevante informatie op een 
wijze die ‘AVG-proof’ is.   

Maak je eigen match met het Senzer 
Talentcenter
Op het Senzer Talentcenter, gelanceerd in 2018, kunnen 
mensen een eigen ePortfolio met digitale cv aanmaken. 
Deze is te gebruiken om te reageren op de actuele vacatures 
in de regio, die ook op het Talentcenter staan. Daarnaast zijn 
er goede zelftests, loopbaanopdrachten en handige tips te 
vinden. Alles wat nodig is voor werk en loopbaan. Makkelijk 
digitaal op één plek en eenvoudig te delen.    
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Senzer

Landelijk

9,3%

4,2%

1.077 mensen aan de slag

9,3% 
van het bestand is geplaatst  
in IBA banen (Indicatie Banen Afspraak)

2.035 mensen in 
gesubsidieerd werk (IBA, beschut werk, SW en Wiw)

4.786 
uitkeringsdossiers waarvan 
687 statushouders

IBAIN

UIT

Maatschappelijk
rendement

Positieve resultaten
Het jaar 2018 jaar sluiten we positief af, met goede resultaten voor de mens én voor het 
huishoudboekje van Senzer. 

V&W rekening
Senzer is erin geslaagd in 2018 een positief resultaat te realiseren van € 4.488.000,-*.

Dekkingsmiddelen €  135.993.000

Toegevoegde waarde  € 18.400.000 
(opbrengst dienstverlening Senzer) 

Kosten (inclusief mutaties reserves) -/- € 149.905.000

Resultaat  positief €  4.488.000

Balans
De balans van Senzer per 31 december 2018 ziet er als volgt uit:

Activa   Passiva

Vaste activa  €  8.245.000 Eigen vermogen €  24.448.000

Vlottende activa  €  30.523.000 Voorzieningen €  316.000

Liquide middelen  €  245.000 Vaste schulden €  799.000

Overlopende activa  €  2.000.000 Vlottende schulden:

   • RC Stichting Senzer €  462.000

   • RC Senzer Direct Werk bv €  255.000

   • RC Senzer Horecadiensten bv €  20.000

   • Overige schulden €  5.447.000

   Overlopende passiva €  9.266.000

Totaal €  41.013.000 Totaal €  41.013.000

*De vermelde cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 van Senzer waarbij een goed-
keurende controleverklaring is verstrekt door Deloitte Accountants BV.
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