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Filmsterren
Filmliefh ebbers, opgelet! Binnenkort kun je een bijzondere voorstelling 
zien. In een speciale producti e spelen Anja Bakker en Isabelle Reuvers 
de sterren van de hemel. Ook hun collega’s van de afdeling zijn van 
de parti j. De fi lm gaat over gezonde voeding en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. “Je zit op het puntje van je stoel,” zoals Anja 
en Isabelle zeggen. “Komt dat zien!” 

In de hoofdrol: Anja Bakker en Isabelle Reuvers

Inkijkje
Anja Bakker en Isabelle Reuvers zijn trots op hun fi lm. 
En daar hebben ze goede redenen voor. De rolprent 
biedt een inkijkje in het dagelijks leven van de 
Parti cipati epoort Food, waar Senzer samenwerkt met 
De Smaakspecialist. Hier zie je dat er werk is voor 
iedereen die net iets verder van de arbeidsmarkt 
staat. 

Mens en milieu
Bij De Smaakspecialist vinden ze dat Anja en Isabelle 
belangrijk werk doen. Dat mag wel eens uitgelicht 
worden. De Smaakspecialist levert gezonde voeding 
aan Jumbo Supermarkten, met zorg voor mens en 
milieu. De klanten van Jumbo kunnen zien dat het 
bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen 
serieus neemt. Ook als je net iets meer begeleiding of 
structuur nodig hebt. Iedereen telt mee.

The making of
In het dagelijks leven zijn Anja en Isabelle expert in 
verpakken. Anja vult snoepzakken om ze vervolgens af 
te sluiten met de clipmachine. Isabelle plakt sti ckers op 
de meelzakken van De Smaakspecialist. Het zijn zo’n 
vijft ig soorten. Nauwkeurig werk. Welke rol zij in de 
fi lm spelen? Zij stralen als sterren door vooral zichzelf 
te zijn. Anja is het zonnetje in huis en ook met Isabelle 
kun je lachen. “Wij zijn niet verlegen. En zenuwachti g al 
helemaal niet,” lichten ze toe. “Laat die camera maar 
komen!”

Repeti ti es
Het lijkt zo eenvoudig: wees jezelf. Regel een camera-
man en een regisseur en alles gaat van een leien dakje. 
Hoe hebben Anja en Isabelle zich voorbereid? Nog 
stemtraining gehad, repeti ti es of een spoedcursus 
acteren? “Niets van dat alles,” zeggen Anja en Isabelle 

in koor. “We hebben alleen de opstelling op de afdeling 
wat veranderd. En die witt e jassen, met die haarnetjes? 
Nee, dat zijn geen kostuums. Die dragen ze hier alti jd. 
Hygiëne en zo, fi lm of geen fi lm.”

Complimenten
De fi lm is goed ontvangen. Niet alleen de directi e van 
Senzer was vol lof maar ook de klant, De Smaak spe-
cialist. Anja en Isabelle zijn inmiddels wereldberoemd 
op het Montgomeryplein in Helmond. En daarbuiten? 
Worden jullie nu achtervolgd door gillende fans en 
handtekeningjagers? “Nee,” zeggen de dames 
tegelijkerti jd. “En we hoeven ook niet met iedereen 
op de foto!”

Starring
Het fi lmsterrenleven is goed in het Helmondse land. 
Ook Anja en Isabelle mogen graag zelf een fi lmpje 
kijken. Van welke fi lms houden zij? Anja kijkt graag 
naar Bonje met de buren. Bij voorkeur grappige fi lms. 
Isabelle heeft  iets met lachfi lms. En met Goede ti jden, 
slechte ti jden. Hebben ze hier de kunst afgekeken?

Smaak
Beide dames kijken met plezier terug op hun 
fi lmavontuur. Een geslaagd debuut. Of ze nog een keer 
mee zouden doen aan volgende fi lm over gezonde 
voeding? Daar hoeven ze niet lang over na te denken. 
Ze hebben de smaak te pakken. Wordt vervolgd.

2 3

SW-medewerkers op te kunnen vangen. 
De IBA-banen die wij te bieden hebben 
passen precies bij wat een belangrijk deel 
van onze werkzoekenden naar vermogen 
kunnen leveren. Bovendien zien we 
momenteel een zeer bereidwillige 
arbeidsmarkt waarin werkgevers kansen 
bieden en lef tonen. Het is aan ons en 
zeker aan iedereen die via Senzer aan de 
slag wil om die kansen te grijpen en 
talenten te laten zien. 

Complimenten
Daarom wil ik ook een groot compliment 
maken aan werkleiders, assistent-
werkleiders en hun medewerkers voor 
de resultaten en de wijze waarop die 
geleverd worden. Dat is zeker niet alti jd 
makkelijk en vanzelfsprekend. Er wordt 
naar vermogen hard gewerkt en onze 
opdrachtgevers zijn tevreden over 
hetgeen jullie presteren. Wij zien dan 
ook behoorlijke uitbreidingen van de 
detacheringen bij IGO, Mainetti   en Vos. 
Ook bij andere detacheringen en bij onze 
groenacti viteit kunnen we nog mensen 

plaatsen. Daarom blijven onze 
uitgangspunten Talent zien, Lef tonen, 
Kansen grijpen en Toekomst bieden 
onverminderd van kracht. 

Naar de eindstreep
Dat geldt voor de werkzoekenden die wij 
naar werk begeleiden, maar zeker ook 
voor onze medewerkers in de begelei-
dings organisati e zelf. Senzer biedt kansen 
aan iedereen. Op de eindstreep worden 
de prijzen verdeeld en ik hoop, maar 
spreek ook de verwachti ng uit, dat wij 
2017 inhoudelijk en fi nancieel goed kun-
nen afsluiten. Zo bouwen we gezamenlijk 
aan een werkbedrijf waar we met z’n 
allen trots op mogen zijn.

Ik wens jullie allemaal fi jne 
feestdagen en een goed begin 
van het nieuwe jaar!

 Reageren? 
 communicati e@senzer.nl

De fi nish 
is in zicht

René Walenberg
Algemeen directeur

In onze organisati e is er zeker geen 
sprake van winterti jd maar wordt alles uit 
de kast gehaald om de eindsprint die na 
de vakanti e was ingezet met een fraaie 
jump af te ronden. 

Trots
Demissionair staatssecretaris Jett a 
Klijnsma besloot voor haar laatste 
werkbezoek weer bij Senzer langs te 
gaan. Zij constateerde met eigen ogen 
dat Senzer alle reden heeft  trots te zijn 
op wat er in een jaar ti jd is neergezet. 
Het bezoek aan IGO liet goed zien welke 
mogelijkheden de Parti cipati ewet biedt. 
Bij IGO zie je namelijk alle mogelijke 
werkvormen in de dagelijkse prakti jk. 
Maar ook al zijn we op de goede weg en 
maken we slagen, we zijn nog niet waar 
we willen zijn. Met name bij het 
daadwerkelijk aan de slag helpen van 
werkzoekenden en het invullen van de 
leerwerkplekken moeten we scherper 
aan de wind varen. Het proces om 
werkzoekenden te begeleiden naar werk 
is ook hard nodig om de uitstroom van 

“ Er wordt naar vermogen hard gewerkt 
en onze opdrachtgevers zijn tevreden 
over hetgeen jullie presteren. ”

De winterti jd is weer begonnen. 
’s Morgens dus weer in het donker 
beginnen en maar hopen dat het nog 
licht is als we weer huiswaarts keren. 

  Het fi lmpje is nu nog niet klaar. Hou 
onze social media in de gaten dan zit 
je op de eerste rang!

Isabelle (links) 
en Anja (rechts)



Winnaars:
Categorie kleine ondernemingen 
tot 50 medewerkers:

Natuurpoort 

Vennenhorst, Someren

Categorie middelgrote tot 
grote ondernemingen vanaf 
50 medewerkers:

Van den Broek 

Logistics, Helmond
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17 november: 
D-day voor ondernemers

Senzer Award 
winnen? 
Dan moet je 
lef hebben!

Ondernemers in de regio Helmond – De Peel weten van wanten. Zij staan 
hun mannetje, tonen lef en slaan nieuwe wegen in. Dat mag wel eens in 
het zonnetje gezet worden. Zeker als ze een andere kijk hebben op de 
arbeidsmarkt en werkgelegenheid. 

Senzer Award
Speciaal voor ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen is de 
Senzer Award in het leven geroepen. Geef je een baangaranti e of juist 
werkgaranti e? Hoe ga je met talent om? Kijk je naar een functi eprofi el 
of juist naar iemands mogelijkheden? Kijk anders naar dit soort vragen 
en je komt tot verrassende oplossingen.

Winnaars
Vrijdag 17 november was het zo ver: D-day voor ondernemers, een 
soort feestdag tevens prijzenslag. In de categorie kleine ondernemingen 
tot 50 personen ging de Senzer Award naar Natuurpoort Vennenhorst, 
Someren. Bij de middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 
medewerkers) viel Van den Broek Logisti cs uit Helmond in de prijzen. 
“Van harte gefeliciteerd!”

Nieuw
Natuurpoort Vennenhorst durft . Het bedrijf heeft  via Senzer drie 
medewerkers aangetrokken: Hans Adriaans, kok, sinds augustus, 
Bernard van Linden, klusjesman, sinds oktober en Corina Breider, 
medewerker catering, sinds oktober 2016. Durf is ook te vinden bij Van 
den Broek Logisti cs. Chauff eur Jeroen Oomen en facilitair medewerker 
Coen Willemsen vonden hier via Senzer hun draai. Coen sinds kort, 
Jeroen sinds 2011.

toekomst geven in de regio

Werkgever ziet kansen: 
Mooi vervolg op de Dag van de Ondernemer

Tijdens de Dag van de Ondernemer waren veel onder-
nemers aanwezig. Ook Margret Vissers, jobcoach bij 
Auti smepunt Eindhoven, zat in de zaal. Tijdens de middag 
werd zij op een idee gebracht door de videopresentati e 
van Reynaers/Roval. Zij stuurde Dennis van Gemert, 
teamleider Werkgeversdienstverlening meteen een mail. 
Of het mogelijk was om in contact te komen met 
Reynaers/Roval? Margret is namelijk op zoek naar passend 
werk voor een cliënt van haar. Natuurlijk was dat mogelijk! 

Linda Koolhaas, accountmanager, regelde het direct. 
Reynaers/Roval reageerde positi ef en vond het leuk dat 
Margret naar aanleiding van de videopresentati e contact 
zocht. Een mooi vervolg op de Dag van de Ondernemer.  
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Karel 
geeft toekomst

“Bij Van den Broek verlenen wij logisti eke diensten aan veel 
plaatselijke bedrijven. Mensen kansen bieden is voor ons een van-
zelfsprekend iets. Zo’n 95% van onze medewerkers komt uit de 
regio Helmond - De Peel. En hun achtergronden zijn heel divers.

Zo hebben we Wajongers in dienst. En ook mensen die in het 
verleden veel problemen hebben gehad en nu moeite hebben 
om weer terug te keren in het arbeidsproces. We zijn er voor 
alle leeft ijden. We nemen onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid en kijken vooruit. Door woorden om te zett en in daden 
bieden we iedereen een passende werkomgeving.”

Coen 
grĳ pt kansen
Coen Willemsen is best trots. Zijn werkgever heeft  zojuist de 
Senzer Award in de wacht gesleept. “Dat voelt alsof je zelf ook 
een beetje winnaar bent.” 

Als facilitair medewerker heeft  Coen overal ogen en maakt hij 
korte mett en met stof, restmateriaal en splinters van pallets. Dat 
levert een schoon en opgeruimd magazijn op. Ook buiten ligt alles 
er spic en span bij nu hij alle bladeren bij elkaar geblazen heeft . 
Veelzijdig als hij is, vind je Coen ook regelmati g op de heft ruck. 
“Helpen met laden en lossen. Wat hier zo fi jn is? Je kunt nog eens 
een praatje maken ti jdens het werk. Daar krijg je ruimte voor.” 

In zijn vrije ti jd maakt Coen vooral ruimte om GPS-spelletjes te 
spelen. “Dat doe ik met vrienden, kennissen en collega’s. Het lijkt 
een beetje op jacht naar de schat. Maar dan digitaal.”

Frank 
ziet talent 
“Bij Natuurpoort Vennenhorst staat de mens centraal. Niet 
alleen de gast maar ook de medewerker. Krapte op de arbeids-
markt maakt dat wij verder kijken dan alleen het standaard-
aanbod van personeel. Dat betekent dat wij ook de meer 
kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt een kans bieden om 
hun talenten te ontplooien. 

Wij kijken naar de kwaliteiten en de persoonlijke omstandig-
heden van een persoon. Dat wil zeggen dat we ti jd steken in 
het aanleren van specifi eke vakvaardigheden. Ook passen we 
het werkproces waar nodig aan. Zo bieden wij iedereen de 
kans om zich te bewijzen en te ontwikkelen in het horecavak.”

Naam:

Coen Willemsen

Werk:

Facilitair medewerker

Bedrijf:

Van den Broek Logisti cs

Hobby:

GPS-spelletjes, fi etsen 

en internetradio

Naam:

Frank Smeijers

Werk:

Directeur, 

horecaondernemer

Bedrijf:

Natuurpoort 

Vennenhorst

Naam: 

Karel van Rooy

Werk: 

Directeur 

Bedrijf: 

Van den Broek Logisti cs

Naam: 

Corina Breider

Werk: 

Allround medewerkster horeca

Bedrijf: 

Natuurpoort Vennenhorst

Hobby:

Eigen paard, paard rijden 

en vossenjacht

Corina 
toont lef
Een natuurtalent komt alti jd op haar pootjes terecht. Neem 
Corina Breider, medewerkster catering. In oktober werd zij 
gevraagd voor Natuurpoort Vennenhorst in Someren. “Een 
buitenkans om in de volle breedte met het horecavak bezig te 
zijn. En een schitt erende locati e. Aan de rand van het bos zien 
we regelmati g reeën. Waar kun je beter gasten ontvangen?”

Corina is trots dat Vennenhorst een Senzer Award heeft  
gewonnen. “Mijn baas, Frank Smeijers heeft  het verdiend. 
Hij durft  ongebaande paden in te slaan.”

Corina zelf slaat regelmati g het ruiterpad in, buiten, in de vrije 
na tuur. Met haar eigen paard doet ze mee aan de vossenjacht 
waarbij honden een uitgezet spoor volgen. “Je moet er een 
neus voor hebben. Honden die het eindpunt halen, krijgen een 
beloning: pens.”



Heer en meester 
van de heftruck

Dingen die je niet moet doen maar die toch gebeuren. Het overkwam Twan 
Smits. Hij vergiste zich in de datum van het sollicitati egesprek. Gelukkig had 
hij nog een ijzer in het vuur. Nu zit hij als logisti ek medewerker op de heft ruck 
bij de Sanders Group in Geldrop. “Alsof het zo had moeten zijn,” vertelt deze 
36-jarige geluksvogel.

Bij de bron
“De Sanders Group in Geldrop maakt o.a. magneti -
sche reclamematerialen voor winkelbedrijven. Daar 
komt veel logisti ek bij kijken. De heft ruckchauff eur 
die wij zochten moest niet alleen ervaring hebben 
maar ook verantwoordelijkheidsgevoel en in het 
team passen. Met Twan Smits heeft  Senzer ons de 
juiste persoon aangereikt. Hij doet het uitstekend. 
Ook hebben wij via Senzer vijf krachten voor de 
grafi sche afdeling aangenomen. Een bron voor 
goed personeel.”

John de Wert
Projectleider Grafi sche afdeling Sanders Group

Record
“Twan had bemiddeling nodig. Bij ons eerste 
gesprek maakte hij direct een goede indruk. Hij 
was gemoti veerd, meewerkend en ervaren. Daarna 
is alles snel gegaan. Via het accountt eam is hij bij 
de Sanders Group voorgesteld. Op 27 september 
was de intake bij Senzer en twee dagen later ging 
hij op gesprek in Geldrop. Op 2 oktober is hij 
begonnen met een contract voor zeven maanden. 
Wat goed is komt snel. Maar zo snel maken wij niet 
vaak mee.”

Mirella Jacobs
Parti cipati ecoach Werk bij Senzer

Magneet
Vanuit een uitkering naar werk. Bij Twan Smits is dat snel 
gegaan. Of dat met magneti sme te maken heeft ? Smits en de 
Sanders Group voelden zich in ieder geval tot elkaar aange-
trokken. Binnen een week was de zaak beklonken met een 
contract voor zeven maanden. 2 oktober kon hij aan de slag. 
Als heft ruckchauff eur maakt Twan kilometers in het magazijn 
van Sanders, producent van allerlei magneti sche producten.

Klik
Twan heeft  een klik met zijn werk en andersom ook. Noem 
het de magie van het magneti sch veld. In het magazijn maakt 
hij orders aan. Hij laadt en lost, en zorgt voor aanvoer zodat ze 
bij de producti e vooruit kunnen. Ook het administrati eve werk 
is hem op het lijf geschreven.

Timmermansoog
Bijzondere talenten? Twan Smits heeft  ze! Hij is hoogwerker 
en gewichtsheff er tegelijk. Met zijn truck ti lt hij moeiteloos 
twee ton magneti sche materialen tot een hoogte van vier à 
vijf meter. Hij beheerst zijn voertuig tot op de centi meter 
nauwkeurig. Gekscherend zegt hij: “Ik ben gek op machines 
en heb een ti mmermansoog voor de heft ruck.”

Moeilijke klussen
Twan houdt van zijn werk. Vooral van moeilijke klussen geniet 
hij. Hoe moeilijker hoe beter. “Het is de uitdaging,” licht hij 
toe. “Ik heb gevoel voor situati es en kan goed improviseren. 

Ervaring speelt een rol en ik werk regelmati g op mijn gehoor. 
Zo kan ik aan de heft ruck horen hoe hoog ik zit en hoeveel 
speelruimte ik nog heb. Problemen? Ik bedenk oplossingen. Ik 
sta klaar voor mijn werkgever. Een bedrijf kan op mij bouwen.”

Succes
Twan is niet alleen heer en meester van de heft ruck maar ook 
een mensenmens. Hij ligt goed in de groep. “Gezelligheid, 
daar houd ik van. En van een lolletje. Mijn collega’s en ik 
kunnen lachen. Vooral de vrijdagmiddag na werkti jd is leuk. 
Even de week doornemen onder het genot van een biertje.”

Levensgenieter
Twan en de heft ruck zijn twee handen op een buik. Maar in 
zijn vrije ti jd heeft  hij andere bezigheden. “Ik maak ti jd voor 
mijn vrienden. Teken graag. Muziek is een andere hobby. Ik 
ben vroeger dj geweest. Mijn hart ligt bij de gouwe ouwe. 
Maar ik heb ook wel iets met dance, trance en retroclassics. 
Een levensgenieter, zo mag je mij noemen. Een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd!”

kansen grĳ pen in de praktĳ k
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“ Ik ben gek op 
machines en 
heb een ti mmer -
mans oog voor 
de heft ruck”



Even voorstellen: 
Vertrouwenspersonen

Nieuwe schaftwagens 

Koffi e zonder kippenvel
Het twaalfuurtje zal nooit meer hetzelfde zijn. Bij Groen-
projecten hebben ze namelijk nieuwe schaft wagens in 
gebruik genomen. En daar is het goed toeven tussen de 
middag. “Boterhammen met kaas hebben nog nooit zo 
goed gesmaakt. En de koffi  e helemaal.”

Duurzaam
Wat schaft  zo’n nieuwe wagen 
precies? Om te beginnen zijn ze 
uitstekend geïsoleerd. Dus ook bij 
koude dagen zit je er warmpjes bij. 
Iedere wagen is uitgerust met een 
toiletvoorziening. Dat is handig 
voor tuinvrouwen en –mannen met 
hoge nood. En omdat er duurzame 
materialen zijn gebruikt, gaan de 
wagens ook nog eens lang mee.

Mee-eten
Groenprojecten van Senzer staan 
er goed op. Alle schaft wagens zijn 
uitgevoerd in schitt erend blauw, 
compleet met naam en logo. De 
medewerkers zijn vorig jaar al in het 
nieuw gestoken, helemaal in de huis-
sti jl. Goed bezig. De uniforme uitstra-
ling onderstreept de professiona-
liteit. Alles en iedereen is herkenbaar 
in de wijk. Of de nieuwe wagens ook 
nadelen hebben? “Pssssstt , niet ver-
der vertellen. Anders wil de hele wijk 
tussen de middag mee-eten!”

Jubilarissen
oktober t/m december

40 jaar in dienst
Mariett e van der Voorn, Ondersteuning
Emile de Kimpe, Bedrijfsbureau FI
Victor Teljoarubun, Diagnosti ek
Bennie te Boekhorst, Deurne-Asten-Someren
Peter Verstappen, Groepsdeta chering Dorel

25 jaar in dienst
Theresian Pauwels, BBZ (Besluit 
bijstands verlening zelfstandigen)
Fati ma Ouarali - Tijani, Individuele 
detachering Vrouwencentrum

12,5 jaar in dienst
 Wendy de Natris, Opsporing en Hand having
Pieter van Rosmalen, Individuele detache-
ring LACO
Bianca Krikke, Haval
Wendy Herlings, Helmond Food

En toen zaten we 
op één miljoen
Op afdeling 7019 bij groepsdetachering Dorel weten ze het nog als de 
dag van gisteren. Dat was toen Senzer de FamilyFix-base ging maken, 
het handige bevesti gingssysteem voor baby- en peuterautostoeltjes. 
Dat was halverwege 2009. Sindsdien is het snel gegaan. Vandaag 
de dag in 2017 hebben ze de miljoenste base gefi xt, en wel op 
25 september. Gaaf werk dus. Goed voor koffi  e met gebak. Over 
miljoenen gesproken: onlangs hebben ze bij VDL Parree de miljoenste 
leg gemaakt. Deze leg is weer onderdeel van de FamilyFix.

Goed gefi xt de auto in
De FamilyFix houdt van het familiegevoel. Zo voelt dit voetstuk zich 
helemaal thuis bij de autostoeltjes Pebbles, Cabriofi x en Pearl. Voor 
kids in de leeft ijd van nul tot vier jaar. Installeren in de auto gaat 
eenvoudig via bevesti gingspunten. Met één klik zet je het stoeltje 
vast op het voetstuk. 
Kleintjes hebben geluk. Meer 
beenruimte achter? Langer 
achteruit zitt en? Omdat 
kleine mensen grote wensen 
hebben, heeft  de FamilyFix 
een unieke zitstand. “It’s all 
in the family!”

Loop je met iets rond, een probleem, 
dat je niet zelf kunt oplossen? Dan kun 
je alti jd terecht bij onze vertrouwens-
personen. Twee medewerkers tegen 
wie je iets in vertrouwen kunt vertellen, 
aan wie je je verhaal kwijt kunt en die je 
kunnen helpen om een oplossing voor je 
probleem te vinden. Op 1 januari 2018 
stopt Peter Sanders als vertrouwens-

persoon en neemt Henk van Vught 
het van hem over. Wij willen Peter 
bedanken voor zijn bijdrage en hulp 
als vertrouwenspersoon.

Op 1 januari wordt het stokje 
over ge dragen en zijn Henk van Vught 
en Marijke van Dinteren jouw 
vertrouwenspersonen. 
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Nieuws van de
ondernemingsraad

Het lijkt alsof we veel langer samenwerken in deze OR. Dit komt 
omdat we in 2017 mee hebben mogen denken over heel veel 
onderwerpen. Daardoor zijn we vaak bij elkaar geweest en zijn we 
ondertussen goed op elkaar ingespeeld. Wil jij nog een keer nalezen 
waar de OR in 2017 mee bezig is geweest? Lees dan de nieuws-
brieven die je in het afgelopen jaar iedere maand bij de loonstrook 
hebt ontvangen.

Een druk jaar en een nieuw OR plan
Ook 2018 belooft  een druk jaar te worden. Senzer ontwikkelt zich 
verder en daar waar we kunnen probeert de OR haar bijdrage te 
leveren. We beginnen 2018 met een training; onder begeleiding gaan 
we onszelf en elkaar beoordelen en gaan we kijken hoe we dingen 
anders en/of beter kunnen doen. Op basis daarvan maken we een 
plan voor 2018. 

Verder krijgen we in 2018 een aantal belangrijke zaken voorgelegd, 
zoals de nieuwe beoordelingssystemati ek voor de begeleidings-
organisati e, het nieuwe opleidingsbeleid binnen Senzer en de 

We zouden het bijna vergeten, maar het is nog maar een 
jaar geleden dat we gestart zijn met een nieuwe OR. 

doorontwikkeling van de diverse afdelingen. Aan het einde van 2018 
staat de evaluati e van de werkti jdenregeling al op onze kalender en 
dan is het ook weer ti jd voor OR (deel)verkiezingen. 

De OR is van plan om ook in 2018 met veel energie de medezeggen-
schap voor alle medewerkers van Senzer te vertegenwoordigen. 
Maar nu is het ti jd om het jaar goed af te sluiten: namens alle OR 
leden wens ik jullie daarom hele fi jne feestdagen!

Olaf Fugers
Voorzitt er Ondernemingsraad

  Wil je iets bespreken? 
 Neem dan contact op met een van de 
OR-collega’s of stuur een mail naar 
OR@senzer.nl. Bellen met onze ambtelijk 
secretaris Suzanne Beelen is ook mogelijk. 
Zij is bereikbaar op 0492-582541. 

Hij zat jaren in het groen. En in mei 
ging hij met pensioen. Niet om achter 
de geraniums te gaan zitt en maar om 
achter het fornuis te gaan staan. Want 
als er iemand van lekker eten houdt, 
dan is het wel de in Indonesië geboren 
Ruud van der Heijden.

Administrati e
Ruud is begonnen bij de sociale 
werk   plaats Helso, in 1979. Eerst als 
conciërge, later als medewerker bij de 
kwekerij. Administrati eve taken gingen 

hem goed af. Als een van de eersten 
werd hij opgeleid om met Excel te 
werken. Na de kwekerij verdiende hij 
zijn brood binnen groen Deurne. Bij 
het rayonkantoor Deurne – Asten – 
Someren werkte hij als administrati ef 
ondersteuner.

Plezier
Binnen groen Deurne zullen ze hem 
missen. Ruud was joviaal. Met hem 
kon je lachen. Alti jd in voor een geintje. 
“Ruud, bedankt voor de mooie jaren!”

Ruud van der Heĳ den 
is met pensioen

Hoog bezoek uit Den Haag

De glimlach van groen Deurne 

Henk van Vught
06 - 14 61 68 05

Marijke 
van Dinteren
06 - 41 90 12 98

Henk van Vught
06 - 14 61 68 05

In Helmond zijn ze goed bezig en in Den Haag hebben 
ze daar lucht van gekregen. Reden voor hoog bezoek. 
Staatssecretaris Jett a Klijnsma kwam 12 oktober 
hoogstpersoonlijk naar Senzer om kennis te nemen 
van de laatste ontwikkelingen. Een afscheidsronde, 
want Klijnsma is sinds 1 december Commissaris van 
de Koning in Drenthe.

Succes
Tijdens haar werkbezoek sprak ze haar waardering 
uit voor de manier waarop wij vorm geven aan de 
uitvoering van de Parti cipati ewet. Klijnsma: “Ik vind 
het gewoon geweldig mooi dat ik nu met eigen ogen 
kan zien dat het dus wel degelijk kan in de regio. 
Werkgevers, sociale werkvoorziening en inkomens-
ondersteuning verenigd in één organisati e.” 

Voorbeeld
“Het is zo fi jn dat jullie echt per mens kijken van: 
‘wat betekent het nou voor jou- zo meteen- als je 
op de arbeidsmarkt wil meedoen?’ En jullie hebben 
dat hier fantasti sch ingericht. Stel je nou voor dat 
in al onze arbeidsmarktregio’s in Nederland de zaak 
zo zou kunnen worden ingericht. Dan is het voor de 
Nederlanders die hulp nodig hebben veel en veel 
plezieriger om aan die hulp te kunnen komen.”

Sti mulans
Van zulke mooie woorden worden we wel een beetje 
sti l. Maar ook trots. En het geeft  tegelijkerti jd een 
enorme boost om met al onze energie verder te gaan 
met het versterken van de regionale arbeidsmarkt en 
mensen -via werk- een toekomst te bieden.



Uit de prakti jk
De cursus kent een pitti  g programma. Al het lesmate-
riaal is uit de prakti jk gegrepen. Je wordt in het diepe 
gegooid en vijft ien keer ondergedompeld, samen met 
vier medecursisten. Even slikken. Maar je taalniveau 
schiet omhoog. Je leert beter lezen en schrijven, en je 
verbetert je digitale vaardigheden. Onderwerpen waar 
je meer over wilt weten? Die kun je zelf aandragen. 
Van werkbriefj e tot en met pensioenregelingen toe.

Energie
Stoere taal, die cursus Werkvloertaal? De cursisten zijn 
mogelijk nog stoerder en fanati ek zijn ze helemaal. Met 
map en pen in de aanslag zuigen ze alle kennis op om 
deze een dag later toe te passen. Tijdens de groeps-
lessen leer je van elkaar en met elkaar. 

Tel mee 
met taal 

Hele fi jne feestdagen
en tot ziens in 2018

De privélessen gaan nog een stap verder. Daar heb je 
de docent voor jou alleen. Ideaal om te werken aan je 
spreekvaardig heid, uitspraak of woordenschat. Of om 
je lees- en schrijfvaardigheid bij te spijkeren.

Meetellen
Met Werkvloertaal maak je een vliegende start. Deze 
cursus is een bijzonder initi ati ef van Senzer. Kickstarters 
hier zijn de ervaren en gespecialiseerde trainers van 
Werkvloertaal. De aft rap vond plaats in november en 
de cursus loopt door tot half maart 2018. Er zijn vier 
groepen van vijf medewerkers. Speciaal voor iedereen 
die zijn tanden wil zett en in de lasti ge Nederlandse taal. 
Wij wensen alle doorbijters veel succes!
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Joey Willems, Asha Bangura, Christi an Marti ne Romeijn, Janet Mbona Malulu, Marie van Grootel, 
Hana Mujanovic, Rieky Joosten gefeliciteerd met het behalen van het diploma SVS basisschoonmaak!
Docent is Christi an Steenbakkers, assistent-werkleider.
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Bekijk ook onze social media

Bij Senzer staan we met beide benen 
op de grond. En dat voelt wel zo pretti  g. 
Zeker als je vier pijlers hebt. Bij ons zijn 
dat Zie talent, Toon lef, Grijp kansen en 
Geef toekomst. Met deze manier van 
werken en denken zorgen wij dat ieder-
een stevig in zijn schoenen staat. Of 
komt te staan. Dag in, dag uit. 

1. Zie talent
Hoe goed ken jij jezelf? Kijk eens in de 
spiegel en ontdek je talenten. Want jij 
hebt ze. Je collega’s hebben ze. Samen 
pluk je daar de vruchten van.

2. Toon lef
Kan niet bestaat niet en uitdagingen zijn 
er om aan te gaan. Denk jij dat je beter 
kunt en wil je het beste uit jezelf halen? 
Ga je gang. Want er is niet één manier om 
je werk goed te doen. Er zijn er meerdere.

3. Grĳ p kansen
Doen zich mogelijkheden voor om 
anderen te helpen of beter te maken? 
Benut kansen. Of mooier nog: creëer 
kansen. Dan scoren we allemaal.

4. Geef toekomst
Helmond - De Peel is een regio met 
enorme mogelijkheden. En daar kun jij 
toekomst aan geven. Elk talent is nodig. 
We gaan mooie ti jden tegemoet.

Taal is soms lasti g. Je kunt je tanden erop stukbijten maar het blijft  abracadabra. Vervelend 
is dat. Want om mee te tellen op je werk moet je wel kunnen lezen. De cursus Werkvloertaal 
stoomt je klaar voor het Nederlands van alledag en maakt werkbriefj es, instructi es en voor-
schrift en inzichtelijk. “Speciaal voor mensen van Senzer die een vliegende start willen maken.”

Profi ciat


