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“Hallo, 
met Senzer” 
Onze regio biedt kansen. Grote en kleine 
ondernemingen zijn op zoek naar personeel 
of hebben arbeidgerelateerde vragen. Terwijl 
een heleboel mensen moeite hebben om aan 
een passende baan te komen. Senzer brengt 
deze partijen bij elkaar. Zo kunnen we kansen 
benutten en de arbeidsmarkt versterken. 
Senzer is voortgekomen uit Werkplein Regio 
Helmond, Werkgeversplein Regio Helmond 
en de Atlant Groep. “Hallo, u hoort van ons.” 

Senzer. 
Waar komt die naam vandaan? 
Die nieuwe naam komt rechtstreeks uit ons DNA. 
Hij heeft namelijk alles te maken met onze manier 
van werken. 

Verstand en gevoel 
Bij Senzer werken we niet alleen met 
gezond verstand en kennis van zaken 
(sense) maar we weten ook wat er in de 
arbeidsmarkt speelt (sensor). Deze voel-
sprieten combineren we met inlevingsver-
mogen. Empathie en sensitiviteit zijn eerste 

vereisten om zowel werkzoekenden als 
werkgevers van dienst te kunnen zijn. 

Optellen 
Een optelsom is dan gauw gemaakt. 
Zet sense en sensor naast elkaar, geef 
hier een draai aan en er rolt een nieuwe 
naam uit: Senzer, een naam met gevoel. 
Aangenaam! Met blijdschap geven wij 
kennis. 

Ons logo symboliseert 
verbinding. Wij brengen 
mensen bij elkaar. 
Dat zit in ons DNA. 

Voorwoord 
Samen sta je sterk. Dat is de gedachte achter Senzer. 
En daar leest u nu over. In deze uitgave stellen we u ons 
nieuwe werkbedrijf voor: het werkbedrijf voor de 
arbeidsmarktregio Helmond – De Peel. 

Senzer is voortgekomen uit Werkplein Regio Helmond, 
Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep. 
Onze drijfveer? Partijen die de handen ineenslaan kunnen 

een potentieel benutten waarvan het resultaat groter is 
dan de som der delen. Samen sta je sterk. 

Als verbinder op de arbeidsmarkt maken wij ons sterk 
voor mensen die willen participeren: voor werkgevers en 
werkzoekenden. Ook voor mensen die nog niet aan de slag 
kunnen in een betaalde baan bieden we mogelijkheden 
om maatschappelijk actief te zijn.  

Er is werk aan de winkel. Bij dezen zijn wij geopend. 
Welkom in de winkel die Senzer heet. 

René Walenberg 
Algemeen directeur Senzer 
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Legio mogel˜kheden 
in onze arbeidsregio 
Hoe ziet de ideale arbeidsregio eruit? Dat is een regio waar zoveel mogelijk mensen de 
handen uit de mouwen steken. Wat dat betreft is Senzer goed op weg. Wij brengen werk-
gevers en werkzoekenden bij elkaar. Meestal niet via de gebaande paden, wellicht een 
tikje tegendraads. Want dan ontstaan er legio mogelijkheden. In de vorm van werk voor 
iedereen, ook voor degenen die wat verder van de arbeidsmarkt staan. Werkgevers kunnen 
rekenen op vindingrijke oplossingen. 

Stof tot nadenken 
Vescom overbrugt de afstand tot de arbeids-
markt. Bij dit bedrijf werken mensen via 
Senzer. Dagelijks maken zij in Deurne 
mappen met stalen. En daarmee geven 
interieurontwerpers wereldwijd weer hun 
visitekaartje af. Met deze mappen presen-
teren zij hun wandbekleding, meubel-
bekleding en gordijnstoffen met allure. 

Oud maar niet versleten 
Zwaar fysiek werk gaat je niet in de koude 
kleren zitten. Helemaal niet als je al wat 
ouder bent en de pensioenleeftijd verder 
wordt opgehoogd. Een herontwerp van 
een bedrijfsproces kan dan uitkomst 
bieden. Door medewerkers fysiek minder 
te belasten en anders te laten bewegen, 
halen zij makkelijker de eindstreep. Mooi 
voorbeeld bij Bavaria. 

Samen aan tafel 
Het ROC ter Aa heeft zichzelf op de kaart 
gezet met zijn eigen bedrijfsrestaurant. 
Daar werken nu niet alleen leerlingen 

maar ook mensen via Senzer. Kwestie van 
verbinden. Hun uitdaging? Gezonde voe-
ding! Het menu mag er zijn. De positieve 
reacties ook. Zo’n initiatief smaakt naar 
meer. 

Handen aan het bed, niet aan 
het dossier 
Verpleegkundigen werken met hun hoofd, 
hart en handen maar hebben doorgaans 
een broertje dood aan administratief werk. 
Patiëntendossiers maken kun je dan beter 
aan anderen overlaten. Dat is uiteindelijk 
effectiever: meer handen aan het bed is 

beter voor de patiënt en je helpt meer 
mensen aan werk. Precies wat Senzer 
doet in het Elkerliek Ziekenhuis. 

Röntgen tegen het licht 
Röntgenologen in het Elkerliek Ziekenhuis 
hebben het druk. Maar een nieuwe 
collegaspecialist is niet een-twee-drie 
voorhanden. Gastheren en gastvrouwen 
wel. Op de poli begeleiden zij patiënten 
met het aan- en uitkleden waardoor 

röntgenologen meer armslag krijgen. 
Door het werk anders in te richten worden 
nu meer patiënten geholpen. 

Inventief en innovatief 
Een werkgever zoekt altijd het schaap 
met de vijf poten. Maar waarom per se 
vijf als je ook met twee goed uit de voeten 
kunt? Met wat aanpassingen in het 
bedrijfsproces kunnen ook medewerkers 
met een beperking goed meedraaien. 
Bedrijven mogen van Senzer veel 
verwachten: creativiteit, inventiviteit en 
innovatie. Ook belangrijk: inlevings-
vermogen, een surplus aan kennis, onder-
nemerschap, netwerken en samenwerken. 
Door buiten de gebaande paden te denken 
help je meer mensen aan het werk terwijl 
werkgevers op creatieve wijze hun 
capaciteitsvraagstuk kunnen invullen. 
Een frisse blik doet wonderen. Dat is 
winst voor de regio. Wordt vervolgd. 

Voor meer informatie ga je naar:
 www.senzer.nl 

Partners 

Partners zijn belangrijk 
voor ons. Graag noemen 
we het UWV, het onder-
wijs, de werknemersor-
ganisaties, gemeenten en 
de werkgeversorganisa-
ties. Samen geven we het 
werkbedrijf vorm. 

Achterliggende 
vraag 

“Leef je in en probeer 
de achterliggende vraag 
boven water te krijgen. 
Dan kun je werkgevers 
maatwerk bieden.” 

Online 
werkbedrijf 

Welkom bij 
Senzer! Kijk voor 
meer informatie 
op www.senzer.nl 

http:www.senzer.nl
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Naam: 

Lydia van Paridon 

Functie: 

Coördinator Algemeen 

Klinisch Laboratorium 

Bedrijf: 

Elkerliek Ziekenhuis Helmond 

Lydia 
is werkgever 
Analisten hebben het druk. Daarom is het goed om hoofd- en bijzaken te 
scheiden zodat zij zich beter op het eigenlijke werk kunnen concentreren. 
De oplossing? “Zoek medewerkers die bij de afdeling passen, accuraat zijn 
en graag iets nieuws leren. En laat hen de bestellingen opruimen, de 
administratie verzorgen en lotnummers opschrijven. Senzer heeft zich in ons 

ingeleefd. Eerst met twee kandidaten. Later nog eens met drie. Ze tonen 
initiatief en voelen zich verantwoordelijk. Het magazijn is hun werkplek. 
En dat hebben ze zelf ingericht. Deels naar eigen inzicht.” 
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Naam: 

Iwan van Lee 

Werk: 

Ompakker 

Bedrijf: 

Bavaria 

Hobby: 

Bioscoop, mountainbike 

en tuinieren  

Iwan 
was werkzoekende 
Iwan heeft eerst bij Dorel gewerkt, aan de Maxi-Cosi’s. Zo’n vijf jaar ongeveer. 
Daarna was hij toe aan iets nieuws. Het werd Bavaria in Lieshout waar hij 
zich bezighoudt met logistiek. Bij de bierbrouwer pakt hij flessen en trays 
om. Ook sorteert hij biervaten uit. Zelf zegt hij snel afgeleid te zijn en ook 
traag van begrip. Daar proberen ze rekening mee te houden. En Bavaria? 
Iwan: “Je hebt hier fijne collega’s. Het zijn mensen zonder beperking. Dat 
werkt prettig. Eigenlijk zou ik wel willen groeien in mijn werk. Waar een wil 
is, is een weg.” 



Wat kunnen we betekenen voor 
werkzoekenden 

U wilt HRM-advies 
of informatie 

een baan 
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Senzer is uw sparringpartner bij uitstek. Dat is handig voor uw 
personeelsbeleid, arbeidsjuridisch advies of informatie over de 
arbeidsmarkt. Ook voor vragen over opleidingen en trainingen 
bent u welkom. Elke banenafspraakbaan vullen wij in. 

U wilt uw capaciteit 
aanpassen 

Extra capaciteit nodig? Ondersteuning 
bij werk-naar-werktrajecten? Personeel 
duurzaam en efficiënt inzetten? Senzer 
regelt het voor u. Van arbeidgerelateerde 
vraag tot medewerkers op maat. 

Je wilt je 
talent ontdekken 

Wat kun je? Wat wil je? Hoe zie jij je toekomst? 
Ontdek het online. Op onze website www.senzer.nl  
vind je tools die je verder helpen. 

www.senzer.nl/ 
werkzoekende 

Meer lezen? Op onze nieuwe 
website vind je alle informatie 
die je zoekt. 

Jij wilt aan de slag. Het liefst in een baan die past bij jouw 
kwaliteiten en ervaring. Maar het lukt je niet om zelf iets 
te vinden. Iedereen verdient de kans om mee te doen. 
Jong, oud, met of zonder werkervaring of beperking. 

Je zoekt 

U wilt meer weten 
over duurzame 
inzetbaarheid 

MVO, social return, levenslange 
inzetbaarheid… Voor Senzer bekend 
terrein. Ook mag u ons aanschieten 
over ziekteverzuim, re-integratie en 
de Wet Verbetering Poortwachter. 

http:www.senzer.nl


 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

7 

Pieken in het seizoen, werk dat structureel blijft liggen, 
klussen waar u maar niet aan toekomt… Senzer helpt: 
hoogwaardig en tegen een interessant tarief. Denk aan 
assemblage, sorteerwerk en in-, om- en verpakwerk-
zaamheden. Voor onze mensen dé kans om hun vaardig-
heden te ontwikkelen. 

U wilt werk 
uitbesteden 

Senzer is nieuw. Wij zijn voortgekomen uit 
Werkplein Regio Helmond, Werkgevers-
plein Regio Helmond en de Atlant Groep. 
Je bent welkom op één adres. Zullen we 
het over je toekomst hebben? Je wilt 

een uitkering 

Kun je (nog) niet volledig in jouw inkomen voorzien? 
Bij ons kun je terecht voor eventuele (extra) inkomens-
ondersteuning. We kijken dan meteen samen met jou 
naar de mogelijkheden om aan werk te komen. 

Je wilt meer 
informatie 

Wat kunnen we betekenen voor 
werkgevers 

www.senzer.nl/ 
werkgever 

Straks is het zover. Je mag op gesprek 
gekomen. Spannend. Hoe pak je dat 
aan? Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Welkom bij Senzer. Wij 
helpen je met praktische tips en 
ondersteuning. 

Je wilt je 
sollicitatiegesprek 
voorbereiden 

Meer lezen? Op onze nieuwe 
website vind u alle informatie 
die u zoekt. 

Senzer is nieuw. Wij zijn voort-
gekomen uit Werkplein Regio 
Helmond, Werkgeversplein 
Regio Helmond en de Atlant 
Groep. Al onze kennis en kunde 
op het gebied van arbeid vindt 
u op één adres, samen met alle 
andere partners. Zullen we het 
over uw toekomst hebben? 

U wilt 
meer 
informatie 
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Senzer werkt onder andere samen met 

Vos Logistics 

ROC ter Aa 

Bavaria 

Colofon 

Werkblad is een 
uitgave van Senzer 
Montgomeryplein 6, 
Helmond 
Telefoon: 0492 582 444 
E-mail: info@senzer.nl 
Website: www.senzer.nl 

Redactie 
Sterk Reclamebureau 

Concept en vormgeving 
Sterk Reclamebureau 

Tekst 
Hans Kik Copy & Concept 

Fotografie 
Jean-Pierre Jans 

Drukwerk 
DKZET Offsetrotatie 

Elkerliek Ziekenhuis 

Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel 
voeren we de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. 
Daarmee bedienen we een regio met 250.000 inwoners. Via 
ons werken ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. We 
ondersteunen werkgevers bij arbeidgerelateerde vragen. Ook 
verzorgen we inkomensondersteuning voor 5.000 bijstands-
cliënten en zorgen we voor honderden mensen voor zinvolle 
maatschappelijke participatie. 

IBN Facilitair 

http:www.senzer.nl
mailto:info@senzer.nl

		2016-09-29T17:48:30+0200
	Preflight Ticket Signature




