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Laarbeek 
Kampioen in het groen
Het Brabantse land is een mooi 
groen land. Zeker in Laarbeek 
ziet zo ongeveer alles groen. 
Deze gemeente is niet alleen uit-
geroepen tot groenste gemeente 
van Nederland maar sleepte pas 
geleden ook de Europese ti tel 
binnen. Met dank aan Senzer.

Vingers
Senzer heeft  een behoorlijke vinger in de pap. “Groene 
vingers, zeg maar,” vertelt Jan School. Deze Beek-en-
Donkenaar werkt al 32 jaar voor Senzer (voorheen Atlant 
Groep). “Wij verzorgen beheer en onderhoud van het 
gemeentelijke groen. Dat betekent plantsoenen 
schoff elen, heggen knippen, graskanten snijden, 
snoeiwerk en bladruimen. Mooi werk.” 

Afwisseling
“Ons groen telt meer dan zeshonderd boom-, struik- en 
plantensoorten,” vervolgt Jan. “Deze variati e zorgt voor 

een afwisseling in bloeiti jd, bloeikleur en bladkleur.” 
Jan en zijn collega’s hebben eer van hun werk. 
Groenste gemeente van het jaar? “Ja, daar zijn we trots 
op. En die Europese ti tel? Dat is toch of je een soort 
Champions League wint!” 

Muziek
Als groenste gemeente heeft  Laarbeek vele mooie 
plekken. Wat Jan School zelf de mooiste plek vindt? 
Daar hoeft  hij niet lang over na te denken. “De Muziek-
tuin en de groene long.”
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UnityOne heeft  ons bewust gemaakt dat 
een transiti e nodig is. Dat gaat niet van 
de ene dag op de andere. Via de Blits 
Group zijn leidinggevenden getraind in 
leiderschap. Verbinding leggen staat 
daarin centraal. Communicati ef zijn, 
kunnen luisteren, je kwetsbaar opstellen, 
persoonlijke interesse en creati viteit zijn 
nodig om tot een persoonlijke relati e te 
komen. Dit leidt tot vertrouwen en uit-
eindelijk ook tot bevesti ging, erkenning 
en waardering. Ook medewerkers van 
onze begeleidingsorganisati e krijgen 
binnenkort van Blits Group een training 
in het leggen van verbinding. 

Positi eve fl ow
Doelstelling is ons te ontwikkelen tot 
een organisati e waarbij leidinggevenden 
en medewerkers talent zien, lef tonen, 
kansen grijpen en toekomst bieden. Als 
ons gedrag doordrenkt is van die vier 
uitgangspunten dan ontstaat een 
positi eve fl ow. Het verloop van die 
gewenste ontwikkeling willen we binnen 
onze organisati e in beeld krijgen. Hoe 
ziet dat gedrag er op teamniveau uit, wat 
moet er nog gebeuren en waar is nog 
hulp nodig? Dat geeft  ook nadrukkelijk 
inhoud aan het maatwerk dat wij 
werkzoekenden willen bieden.

Organisati eaanpassingen
Per 1 juli is een aantal aanpassingen in 
onze organisati e in gang gezet. Individuele 
Detacheringen en Begeleid Werk vallen 

nu onder Werk en Parti cipati e en daar-
mee onder de verantwoordelijkheid van 
Paul Verbakel. Tegelijkerti jd is gestart met 
het onderbrengen van het uitkering-
proces bij Arbeidsintegrati e. Hierdoor 
wordt het ook in de werkprocessen beter 
in te regelen dat begeleiden naar werk 
onze primaire doelstelling is en uitkerin-
gen ook echt als ti jdelijk vangnet worden 
verstrekt. Deze integrati e zal gefaseerd 
worden uitgevoerd en in samenspraak 
met medewerkers. Het overleg met de 
OR is zoals steeds zeer constructi ef. 

Ik begrijp vanuit diverse kanten dat men 
in de organisati e enthousiast is over de 
beweging die hiermee is ingezet. 

Goede stappen gezet
Onze organisati e heeft  zelf stappen gezet 
qua structuur, maar nog belangrijker qua 
gedrag. We zijn er echter nog niet, maar 
als de fl ow er komt kan het snel gaan. 
Onze leidinggevenden hebben 
aangegeven dat we nog een stevige 
eindsprint gaan maken als het gaat over 
de aantallen te plaatsen werkzoekenden 
en verlaging van het aantal burgers in de 

uitkering. De fi nanciële cijfers over het 
eerste half jaar sluiten gelukkig aan op de 
positi eve ontwikkeling van het eerste 
kwartaal. Dat betekent een goede basis 
om door te gaan en ik wens jullie 
gezamenlijk daarbij veel succes, waarbij 
voor iedereen geldt:

Talent zien,
Lef tonen,
Kansen grijpen en 
Toekomst bieden

 Reageren? 
 communicati e@senzer.nl

Uitgerust 
beginnen 
aan de 
eindsprint

René Walenberg
Algemeen directeur

De vakanti e ligt alweer even achter ons. 
Hopelijk kunnen jullie terugblikken op 
een fi jne ti jd en zijn jullie weer vol goede 
moed en met enthousiasme aan de slag. 
Dat geldt ook voor mijzelf, hoewel wij 
helaas eerder moesten terugkeren van 
vakanti e wegens een sterfgeval in de 
familie. Daarmee werden wij weer eens 
geconfronteerd met hoe relati ef ons 
leven is en dat we de goede momenten 
moeten koesteren. Goede momenten die 
we hopelijk ook in onze werksituati e 
regelmati g meemaken. Want het 
plaatsen van mensen in een nieuwe baan 
is voor hen een kans om een nieuwe start 
te maken in het leven. Wat een 
schitt erend bedrijf hebben wij dat wij 
mensen mogen begeleiden die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Over de streep
In mijn vorige column heb ik over 
herscreening geschreven. De eerste 
resultaten laten zien dat een behoorlijk 
deel van de werkzoekenden in ons be-
stand inderdaad over arbeidsvermogen 
beschikt. We slagen er in om een deel 
daarvan te plaatsen. Dat aantal zou ech-
ter hoger moeten zijn. Blijkbaar zijn er 
nog drempels bij werkzoekenden, maar 
ook bij ons zelf, om mensen in de goede 
zin van het woord lett erlijk over de 
streep te trekken. Dat dit een uitdaging is 
besef ik ten volle. Daarom zijn we binnen 
onze organisati e al sinds de start volop 
aan de slag met gewenst gedrag. 

“ Onze organisati e heeft  zelf 
stappen gezet qua structuur, maar 
nog belangrijker qua gedrag.”

De vakanti e ligt alweer even achter ons. 
Hopelijk kunnen jullie terugblikken op een 
fi jne ti jd en zijn jullie weer vol goede moed 
en met enthousiasme aan de slag. 

BBQ 
Groenprojecten
Gezelligheid troef op de jaarlijkse 
BBQ bij Groenprojecten.
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Kwaliteit
“Zo’n ingeregeld proces heeft  voordelen. Fouten maken 
is bijna niet mogelijk. Goed voor de kwaliteit. Niet alleen 
Senzer controleert daarop, ook onze meetkamer neemt 
steekproeven. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een 
betrouwbaar product.” 

Meer
“We weten wat Senzer voor ons betekent. Andersom is 
dat ook het geval. Noem het een win-win situati e. In de 
loop der ti jd is er meer werk bij Senzer komen te liggen: 
sorteerwerk en assemblage van onderdelen voor de 
automoti ve. Ze zett en hun beste beentje voor en steken 
de handen uit de mouwen.” 

Mijlpaal
“Over legs gesproken. In 2009 zijn we begonnen en 
onlangs stond de teller op een miljoen. En heus, nog 
nooit is er één afgekeurd. Op 4 oktober hebben we een 
feestje gevierd op de afdeling. Met koffi  e en gebak. 
Want bij zo’n mijlpaal mogen we even sti l staan!”

Hennie Vervoort VDL Parree

Eigen producti elijn bij VDL Parree
“Onze mensen werken met veel plezier aan dit 
kwaliteitsproduct,” vertelt Hennie Vervoort, assistent-
werkleider. “Acht jaar geleden zijn we begonnen. Onze 
assemblagelijn telt derti en plaatsen. Iedereen maakt 
een onderdeel. Relati ef eenvoudig werk. Daar zitt en 
ook minder makkelijke klussen bij. Neem bijvoorbeeld 
het plaatsen van een printplaatje in de leg. Daar komt 
kennis bij kijken. En handigheid. Elke leg wordt verpakt 
en verzonden naar Helmond voor eindassemblage.”

Voordoen
Hoe raak je thuis in assemblage en krijg je gevoel voor 
een veilige autostoel? Hennie Vervoort: “Monteren en 
assembleren is te leren. Het is een kwesti e van 
voordoen. Laat zien hoe het moet en doe het dan nog 
een keer voor. Begeleid mensen. Zo krijgen ze de ti jd 
om zich iets eigen te maken. Ja, dat kost ti jd. Maar dat 
betaalt zich terug in kwaliteit. VDL Parree begrijpt dat. 
VDL geeft  ons de ruimte om de begeleiding te geven 
die onze mensen nodig hebben.”

Sfeer
“Hoe beter mensen in hun vel zitt en, hoe beter ze 
werken. Dat is een van mijn uitdagingen. Dat vertaalt 
zich in moti vati e, producti viteit en kwaliteit. De sfeer 
in de groep is uitstekend. Evenals de samenwerking 
met VDL Parree. Onze mensen voelen zich volwaardig 
medewerker van VDL. Ze komen graag werken en 
willen erbij horen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het 
ziekteverzuim. Vorig jaar was dat 1%. Ongekend laag.”

Heen en weer
Senzer heeft  een groep van 25 medewerkers 
gedetacheerd bij VDL Parree. Hoe krijg je die groep van 
Helmond naar Sevenum en weer terug? “Een groot 
deel van de groep neemt de trein,” zegt Hennie. “VDL 
ligt vlak bij het stati on. Zelf ga ik met een busje waarin 
zes mensen meereizen, die niet in staat zijn op eigen 
gelegenheid te reizen. Er zijn er ook die met eigen 
vervoer komen.”

Voetstuk
Op 4 oktober is de miljoenste leg van de band gelopen. 
Allemaal in elkaar gezet door medewerkers van Senzer. 
Bij de club van Hennie weten ze wat producti e is. Mooi 
om even terug te blikken met koffi  e en gebak. Ook een 
mooi moment om Hennie en zijn team in het zonnetje 
te zett en: op een voetstuk.

Ronald Engelen VDL Parree

Veiligheid
Een kinderstoel bevesti g je het veiligste in de auto met 
een basis die met een isofi xsysteem onderdeel wordt 
van je auto. Deze basis steunt op de bodemplaat van je 
auto door een poot. Op één been kun je niet staan 
maar op één poot van VDL Parree wél. “Deze leg is een 
essenti eel onderdeel van de Maxi-Cosi,” vervolgt Ronald 
Engelen. “Ze zorgt voor extra veiligheid. Omdat iedere 
auto anders is, kun je de hoogte van de poot op maat 
instellen. Een solide oplossing. Bovendien zijn er led-
lichtjes verwerkt in de poot, waardoor je kunt zien of de 
stoel goed bevesti gd is in de auto. Dit voorkomt dat het 
stoeltje bij een botsing door de auto vliegt.”

Kunststof
“Bij VDL Parree maken we allerlei speciale spuitgiet-
producten. Ook combinati es van kunststof en metaal. 
De mensen van Senzer zijn bekend met het verwerken 
van kunststof onderdelen. Zo kun je kennis en kunde 
van elkaar combineren. Bij het assembleren van een leg 
is dat een uitkomst.”

Fabriek in fabriek
“Zo’n 25 mensen van Senzer zijn bij VDL Parree gedeta-
cheerd, met eigen werkleiding. Dat gaat perfect. De 
lijnen zijn kort. Teamleider montage van VDL Parree, 
John Kemmelings, en Hennie Vervoort, assistent-werk-
leider van Senzer, kunnen elkaar blindelings vinden. Dat 
vergroot de fl exibiliteit. Je kunt snel schakelen. Het pro-
ducti eproces is in samenwerking met Senzer ontworpen, 
getest en ingeregeld. Het is volledig doordacht. Zo krijg 
je een proces dat van a tot en met z klopt.”

toekomst geven in de regio

1 miljoen legs 
bĳ  VDL Parree
Monteren en assembleren is te leren

Senzer en Dorel werken sinds jaar en dag succesvol samen. Dorel wilde niet 
alleen het spuitgietwerk uitbesteden bij VDL Parree, maar ook de complete 
levering van één onderdeel, de leg. Dorel bracht VDL in contact met Senzer als 
assemblagepartner. En van het één kwam het ander. In Sevenum assembleren 
mensen van Senzer sinds 2009 Sub Assy Legs, kortweg legs. “Dit onderdeel voor 
de Maxi-Cosi is een kwaliteitsproduct,” vertelt Ronald Engelen, bedrijfsleider 
VDL Parree. “In al die jaren hebben we nog nooit één afk eur gehad.”

“We weten wat 
Senzer voor 

ons betekent. 
Andersom is dat 

ook het geval.”



Sergio 
toont lef
Hij lag al op koers. En nu heeft  hij helemaal de wind in de zeilen. 
Sergio Aarts, aangemonsterd op Het Pannenkoekschip in 
Helmond, heeft  een vast contract in de wacht gesleept.

“Het is alleen maar beter gaan draaien,” vertelt deze enthousiaste 
horecaman. “Ik neem bestellingen op, bedien gasten en sta achter 
de bar. Ja, ik heb meer taken op mijn bordje gekregen. En meer 
verantwoordelijkheden. Die kan ik aan!”

“Gasten vinden het leuk op Het Pannenkoekschip. Ze willen met 
mij op de foto. Ook sturen ze bedankbriefj es. Een mooier compli-
ment kun je niet krijgen. Wat ik verder wil? Ik wil nog meer weten 
over eti quett e, gastheerschap en wijn. Daar ga ik cursussen in 
volgen. Maar alles op zijn ti jd. Eerst mijn rijlessen.”
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Sanne 
geeft toekomst
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen en schepen kun je uitstekend 
combineren. Dat heeft  geleid tot een opmerkelijk initi ati ef: pannenkoekboten 
met werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kartrekkers van dit initi ati ef zijn sociaal ondernemer Dries Onclin en scheeps-
bouwer Talsma uit Sneek. Bij Talsma worden historische schepen omgebouwd 
tot horeca-eetgelegenheid, voor ti en plaatsen in Nederland. Schepen die eens 
bijgedragen hebben aan de lokale economie vormen nu de entourage om uit 
eten te gaan. 

Dries Onclin legt de loopplank uit naar business. Hij faciliteert, regelt vergun-
ningen en houdt zich bezig met de dagelijkse leiding. Op Het Pannenkoekschip 
in Helmond vorm ik met Dries een soort tandem. En Sergio? Die heeft  zich 
bewezen als gastheer. Hij verdient een plaats op het schip. Welkom aan boord.”

Naam:

Sergio Aarts

Werk:

Gastheer

Bedrijf:

Het Pannenkoekschip, Helmond

Hobby:

Social met Skype en Twitt er

Naam: 

Sanne van Aerle

Werk: 

Bedrijfsleidster 

Bedrijf: 

Het Pannenkoekschip, Helmond



Maatschappelĳ k 
Verantwoord Ondernemen 
met IBN Facilitair
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel 
organisati es hoog in het vaandel. Dat zie je terug bij de aanbeste-
dingen van schoonmaakwerk. Niet alleen de prijs speelt een rol maar 
ook het menselijk kapitaal. Met schoonmakers van Senzer geeft  IBN 
Facilitair opdrachtgevers de mogelijkheid om invulling te geven aan 
MVO, in de regio Helmond en omgeving. “Met succes,” vertelt 
Rayonleider Simone Hijmans.

Inlenen
Simone: “In de regio Helmond werkt 
IBN Facilitair op een pretti  ge manier 
nauw samen met Senzer. Wij bundelen 
de krachten van medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt én reguliere 
medewerkers op projecten. Juist in deze 
combinati e schuilt onze kracht. Wij lenen 
schoonmakers van Senzer in. Zij bewijzen, 
onder begeleiding van IBN, hun talenten 
bij scholen, gemeentehuizen, fl ats van 
woningbouwverenigingen en bedrijven.”

Ontzorgen
“De meerwaarde van de IBN-schoon-
maker gaat verder dan het diploma 
alleen. Ze zijn gemoti veerd, betrokken 
en denken mee. Dit is belangrijk om 
klantgericht te kunnen werken. Bij IBN 
Facilitair staat dit hoog in het vaandel. 
De schoonmaker is de oren en de ogen 
van de klant. Als er een lamp stuk is of 
een deur klemt, dan melden ze dat. 
Zo wordt er meegedacht met opdracht-
gevers.”
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Oog hebben voor talent
Het ziet er allemaal ti ptop uit. Zeker bij Senzer aan het 
Montgomeryplein. Want hier vertoont Daphne Koppens haar 
schone kunsten. Daphne is geschoold schoonmaakster met 
een kersvers SVS-diploma, een landelijk erkend diploma in 
de schoonmaakbranche. Ze straalt als ze over haar werk 
vertelt. “Iedereen is blij als het lekker schoon is.”

Oog voor detail
Daphne dient een schone zaak. Waar gepoetst moet worden is 
zij van de parti j. Haar ambiti e? Het moet overal spic en span 
zijn. Als een witt e tornado gaat zij gangen, kantoren en sanitair 
te lijf met mop en stofzuiger. Ze heeft  oog voor details. Niets 
ontsnapt aan haar aandacht. “Ik ben een Pietje Precies,” zegt 
ze zelf. Ook plinten, prullenbakken, stoelen en vlekken op tafels 
krijgen een beurt. Als Daphne geweest is, is er geen vuiltje 
meer aan de lucht. “Je doet het goed of je doet het niet.”

Kwesti e van oefenen
Als gediplomeerd schoonmaakster weet Daphne waar ze mee 
bezig is. Ik mop met mijn kop en boen met mijn brein lijken 
haar op het lijf geschreven te staan. Haar SVS-diploma heeft  
ze bij Senzer behaald, onder begeleiding van Christi an 
Steenbakkers. Of ze voor dat papiertje heeft  moeten blokken? 
Daphne: “Het is een kwesti e van oefenen. Boek erbij pakken 
en de theorie in prakti jk brengen. Ik ben leergierig en luister 
graag naar anderen. Daar steek je veel van op. Ik krijg graag 
ti ps en Christi an geeft  ze graag: over mijn houding, mijn 
bewegingen en mijn werk. Zo kom je iedere keer verder.”

Talent
Schoonmaken kun je leren maar het is handig als je enig talent 
hebt. Het is geen vak voor mensen die graag sti l zitt en. Wat 
moet je in huis hebben? Daphne: “Je moet van afwisseling 
houden. Geen ruimte is hetzelfde. En je moet gemoti veerd 
zijn. Inleven is ook heel belangrijk. Zijn er mensen in een 
ruimte? Dan vraag ik alti jd of ik er bij kan.”

Effi  ciënt
Senzer heeft  oog voor talent. Neem Daphne. Met haar is het 
snel gegaan. Na het speciaal onderwijs is ze bij Senzer beland. 
Daar heeft  ze een leerwerktraject gevolgd met een diploma 
en een dienstverband als resultaat. Ze heeft  het vak in de 
vingers en staat stevig in haar schoenen. “Ik leer steeds 
effi  ciënter werken,” vertelt ze. “Steeds slimmer. Met minder 
moeite kan ik meer meters aan. Grenzen verleggen? Jazeker!”

Doorgroeien
Daphne is op dreef en haar witt e tornado wordt alom 
gewaardeerd. Ze zit goed in haar vel. Ook thuis heeft  ze het 
naar haar zin. Met hobby’s als winkelen en uitgaan komt ze 
wel eens ti jd tekort. Maar voor haar hond heeft  ze alle ti jd van 
de wereld. Doorgroeien in haar vak? Dat wil ze wel. De 
vorderingen mogen er zijn. Gaat ze op voor een volgend 
diploma? Ze straalt: “Zoals het nu gaat zeker!”

lef tonen in de praktĳ k

Schone kunsten van Daphne Koppens

“Schoonmaken is een schitt erend vak. 
Iedere dag is anders. En je hebt een 
enorme vrijheid,” vertelt Christi an 
Steenbakkers, assistent-werkleider en 
leermeester schoonmaakvak. “Voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt liggen hier kansen. Een 
schone zaak. Lett erlijk. Want aan dit 
werk ontleen je zelfrespect, eigen-
waarde, trots en voldoening. Het 
geeft  je het gevoel dat je belangrijk 
bent, dat je meetelt.” 

Het verhaal van de leermeester

Opleiden
“Bij Senzer leiden wij mensen op tot schoonmaker en helpen 
we hen aan werk,” vervolgt Christi an. Zo hebben we vijft ig 
krachten gedetacheerd bij IBN Facilitair, een parti j met wie wij 
samenwerken. Een ti ental mensen volgt bij ons een 
leerwerktraject. Leer een vak, doe ervaring op en je komt 
eerder aan de bak. Met een SVS-diploma heb je een streepje 
voor. Dit diploma is landelijk erkend en wij verzorgen hiervoor 
de opleiding. Bij Senzer.”

SVS: Sti chti ng Vakgeschoolde Schoonmaak
Christi an: “Het SVS-diploma is een basisopleiding. Je leert de 
beginselen van het schoonmaakvak. Denk aan moppen en 
stofzuigen in kantoren en sanitaire ruimtes. Er is veel aan-
dacht voor ergonomie. Welke houding werkt het beste? Hoe 
ontzie je polsen en rug? Voorkomen is beter dan genezen. 
Ook het gereedschap is ergonomisch. Stofzuigers en bezems 
met telescoopstelen kun je op je lichaam afstellen, op maat, 
wat ook preventi ef werkt. De opleiding duurt zes dagdelen. 
Eén dagdeel is les, de rest prakti jk.”

Vaardigheden
“Schoonmaken is een dienstverlenend vak. Je hebt regelmati g 
contact met klanten. Sociale vaardigheden horen daarbij. Wij 

trainen mensen daarin, evenals in plannen en op ti jd komen. 
Hoe wij kandidaten zelfstandig leren werken? Met een taken-
lijst! Is een taak gedaan, dan wordt-ie afgevinkt. Vervolgens 
wordt een nieuwe taak opgepikt, net zo lang tot de lijst is 
afgewerkt. Je merkt dat mensen hun verantwoordelijkheid 
nemen. Dat werkt beter dan iemand op de vingers kijken.”

Inzetbaar
“Het SVS-diploma is een waardevol document. Je laat zien dat je 
de beginselen van het vak onder de knie hebt. Kwaliteit speelt 
een rol. Opdrachtgevers weten wat ze kunnen verwachten. Je 
weet van de hoed en de rand en je bent direct inzetbaar. Met 
het SVS-diploma kun je bij elk schoonmaakbedrijf aan de slag. 
Schoonmakers die zich willen specialiseren, kunnen doorleren.”

Samenwerken
“Bij Senzer detacheren we mensen die opgeleid zijn in het 
schoonmaakvak. Dat doen we bij IBN Facilitair. Dit is een 
sociaal werkgever met dezelfde ambiti e als Senzer: help 
mensen die niet een-twee-drie aan werk kunnen komen. We 
vullen elkaar aan. Over en weer weten we wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Noem het een samenwerking met 
maatschappelijk rendement. Je houdt er schoon aan over.”
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•  De OR is 14 keer in offi  ciële vorm bij elkaar gekomen
om te vergaderen. Dit is erg vaak maar was nodig om 
belangrijke onderwerpen zoals de werkti jdenregeling 
te behandelen.

•  De OR heeft  twee trainingsdagen gevolgd om kennis op 
OR-gebied te vergroten.

•  Er is een nieuw dagelijks bestuur aangesteld: Olaf Fugers 
(voorzitt er), Wendy de Natris (vice-voorzitt er) en Suzanne 
Beelen (ambtelijk secretaris).

•  Eén OR-lid heeft , in verband met een nieuwe baan, alweer 
afscheid genomen van de OR. Daarvoor in de plaats 
gekomen is Charles Verrijt (assistent-werkleider Dorel).

•  De OR heeft  zeer diverse onderwerpen behandeld: 
werkti jdenregeling, opleidingsbeleid, werving- & selecti e, 
Jubilea, rouw & trouw, Ondernemingsplan enz.

•  De OR heeft  twee leden afgevaardigd voor de werkgroep 
cultuur.

•  De OR heeft  een aantal commissies ingesteld die 
regelmati g bij elkaar komen: PR-commissie, Arbo-
commissie en de HRM-commissie.

De OR houdt jullie op de hoogte via de bijlage loonstrook, 
het intranet en via De Senzer. De OR heeft  sinds kort een 
nieuwe OR pagina op Intranet met nog meer informati e.

Nieuws van de
ondernemingsraad

Verkeerssituati e Dorel
De OR heeft  een brief gestuurd naar de algemeen directeur over de 
onveilige verkeerssituati e bij Dorel gelegen aan de Heibloemweg 6 + 9 
te Helmond (onvoldoende parkeerplaatsen, gebrek aan voetpad, te 
hoge snelheid, onoverzichtelijk enz.). De OR schetst daarbij de 
onveilige situati e voor weggebruikers en adviseert om maatregelen te 
treff en om de veiligheid te verbeteren. 

De brief is vervolgens besproken in het bestuur van Senzer en in het 
directi eoverleg met de Gemeente Helmond. Er wordt extra aandacht 
gegeven aan de verkeerssituati e en het is de Gemeente Helmond die 
uiteindelijk een besluit neemt. 

Ook heeft  een OR-lid contact opgenomen met de wijkagent bij Dorel 
en heeft  daarbij onder andere gesproken over het sluipverkeer wat 
plaatsvindt over de Heibloemweg. Er is wat in beweging gebracht en 
de OR wacht af wat de uitkomst zal zijn. 

  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. 

De ondernemingsraad is op dit moment alweer een half jaar aan de 
slag. We brengen jullie graag op de hoogte van wat er is gebeurd in 
het afgelopen half jaar:

Jubilarissen
juli t/m september

12,5 jaar in dienst
Terry Steman, Groen projecten
Willem Habraken, Groen projecten
Jos Vinken, Groen projecten
Jan van Lierop, Groen projecten
Jean Louis Crielaars, Groen projecten
Dennis Jaspers, Groen projecten

40 jaar in dienst
Henk Peters, Groepdetachering Dorel
Neeltje van Horik, Gemert-Bakel

25 jaar in dienst
Pieter Geelen, Individuele detachering 
Sti chti ng Kultuurburo Helmond
Regina van de Kerkhof, Individuele 
detachering Food afdeling

Kennismaking met EDCO
De selecti edag startt e met een korte presentati e over 
EDCO. Daarna kregen de kandidaten een rondleiding 
langs de afdelingen. Van ontvangst tot expediti e, order-
picken en producti e. Na de rondleiding was het ti jd voor 
de opdrachten: de stapelopdracht, het rijden met order-
picktruck en een sollicitati egesprek van ti en minuten.

Stapelopdracht
Bij de stapelopdracht was het de bedoeling om verschil-
lende dozen zo goed mogelijk op een pallet te stapelen. 
In eerste instanti e gaat het hierbij om inzicht en niet zo 
zeer om de snelheid. Heeft  iemand het in zich om een 
pallet goed te stapelen? Waar plaats je de grote dozen? 
En wat moet je doen met dozen waar een pijl op staat? 
“Het is eigenlijk net een grote legpuzzel”; aldus een
medewerker van EDCO. “Maar heb je ervaring met lego, 
dan heb je zeker voordeel”.

Orderpicker
Ook als je met een orderpicktruck rijdt, staan inzicht en 
gevoel met sti p op één. In een van de hallen maakten 
de kandidaten kennis met dit voertuig. Al rijdend met 
een medewerker van EDCO konden ze oefenen. Het 
verschil tussen de kandidaten werd al snel duidelijk: je 
hebt het of je hebt het niet. Efrie Fleuren, parti cipati e-

Beste collega's,

Na 31 jaar bij Senzer te hebben gewerkt, waarvan 9 jaar bij IGO-Post heb ik jl. 
21 juni afscheid genomen om van mijn pensioen te gaan genieten. Het was een 
geweldig afscheid waarvan ik samen met mijn gezin zeer genoten heb. Speciale 
dank hiervoor aan Jan Vanlier, de dames van de 
kanti ne en natuurlijk de collega's van de afdeling 
Packaging. Ik heb een geweldige ti jd gehad maar nu 
is het ti jd voor de leuke dingen in het leven (niets 
moet alles mag).

Het gaat jullie alle goed.

Groetjes, Willy Guff ens 
assistent werkleider Groepsdetachering IGO-Post

2e Meet & Greet EDCO

coach Werk van Senzer: “Ik ben een keer per week bij 
EDCO. Hoe druk het hier in de hallen ook is, het komt 
nooit hecti sch over.”

Indrukwekkende ochtend
De ochtend was indrukwekkend. Enerzijds als je kijkt 
naar de samenwerking tussen Senzer, Manpower en 
EDCO. Anderzijds als je kijkt naar EDCO zelf. De hallen, 
de gastvrijheid maar vooral de ti jd die zij willen 
investeren in nieuwe medewerkers. Medewerkers bij 
wie verleden en diploma er niet toe doen.

En wat vonden de kandidaten zelf? De een vond de 
stapelopdracht moeilijk vanwege de lasti ge en zware 
dozen. En de ander vond de opdrachten juist weer een 
uitdaging. Een van de kandidaten zei: “Dit zou een 
mooie kans zijn. EDCO is een mooi bedrijf. Ik ben erg 
onder de indruk.”

Gefeliciteerd
Vier kandidaten van de eerste Meet en Greet behaal-
den hun uiteindelijke doel, namelijk een contract bij 
EDCO zelf. Van de tweede selecti edag tekenden zes 
kandidaten op 6 oktober hun proefplaatsing. Inmiddels 
zijn zij gestart met het doorlopen van de verschillende 
afdelingen. Gefeliciteerd allemaal en succes!

Senzer 
sofa steentje 

voor steentje

Met het volgen van een workshop mozaïek door de 
(assistent) werkleiders van het Diagnosecentrum is op 
maandag 10 juli hét begin gemaakt van de Senzer Sofa. De 
snelheid van het mozaïeken van de betonnen sofa zat er goed 
in en steentje voor steentje werd de sofa mooier en mooier. 

We willen alle collega’s bedanken die met hun creati eve inzet 
hun bijdrage hebben geleverd. De Senzer Sofa is een sofa 
geworden waar we trots op mogen zijn. Op vrijdag 29 
september is de sofa geplaatst bij het hoofdgebouw, naast de 
nieuwe fi etsenstalling aan de zijde Churchilllaan. Geniet ervan!

Ze waren met zijn twaalven. En ze waren vooraf geselecteerd door Senzer en 
Manpower. Donderdag 21 september jl. was hun grote dag ti jdens de Meet en Greet 
bij EDCO. Tijdens deze selecti edag maakten twaalf kandidaten ongedwongen kennis 
met EDCO. En omgekeerd. Ondanks de verschillende achtergronden en culturen had 
dit bonte gezelschap een ding gemeen: moti vati e.Goed voor zes proefplaatsingen als 
uitkomst van deze dag.

Groothandel EDCO
EDCO is opgericht in 1978 en inmiddels uitge-
groeid tot een wereldwijde groothandel in 
nonfood arti kelen. Met een assorti ment van 
20.000 arti kelen zoekt het distributi ecentrum in 
Deurne doorlopend logisti eke collega’s. Om deze 
mensen te vinden is het Social Develop ment 
Project van EDCO, Senzer en Manpower 
ontstaan. Dit project vormt een opstap voor 
kandidaten naar een eventuele aanstelling bij 
EDCO. Senzer en Manpower selecteren de 
kandidaten met voorgesprekken. Daarna krijgen 
zij de kans om ti jdens de Meet en Greet kennis 
te maken met EDCO. En dat geeft  EDCO de 
gelegenheid om op een informele manier kennis 
te maken met de geselecteerde kandidaten.



Deurne doet ’t van start
Deurne doet ’t is een nieuwe manier van samenwerken. En hoe! De kracht ligt in de 
combinati e. Zo heeft  onze afdeling Groenprojecten de handen ineengeslagen met de 
buitendienst van de gemeente Deurne en met Du Pré groenprojecten. Werkzaamheden, 
mensen en budgett en zijn daarbij samengevoegd. 

Slim
Sinds begin 2017 werken wij al samen als één organisati e 
en maken wij gebruik van ieders kennis en materialen. 
Werkzaamheden worden beter op elkaar afgestemd en 
slimmer georganiseerd. Het resultaat zie je terug in de 
openbare ruimte van Deurne.

Burgerparti cipati e
Op zich is dat al best een vernieuwende vorm van 
samenwerken. Maar wat Deurne doet ’t écht bijzonder 
maakt? Er wordt uitgegaan van de wensen, ideeën en 
initi ati even van de inwoners van Deurne. Iedere 
Deurnenaar mag meedoen. Een mooie vorm van 
burgerparti cipati e.

Meer
Samen met de gemeente en Du Pré zorgen we voor de 
basiskwaliteit van het groenonderhoud. Maar omdat we 
sámen meer bereiken, zoeken we de samenwerking met 
inwoners, organisati es en bedrijven uit Deurne. Zij weten 
als geen ander wat een wijk nodig heeft . Zo zorgen we 
voor een nóg betere kwaliteit van de openbare ruimte. 

 Meer weten?
 www.senzer.nl/deurnedoett 

Paul Verbakel helpt mee ti jdens het offi  ciële startmoment van Deurne doet ’t op 10 september.
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Bekijk nu 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.

Commissaris van de Koning Wim 
van de Donk was op bezoek bij 
Dorel en nam ook een kijkje bij 
onze groepsdetachering. Hij kreeg 
hier uitleg over het aanbrengen 
van de bekleding op de Maxi-Cosi.

Hoog bezoek

Met collega’s kun je lachen en de werkplek 
is magisch. Zeker als je met een groep 
gedetacheerd bent, gebeurt er van alles en 
nog wat. Sterke verhalen en rode oortjes 
verzekerd. Over wat groepen meemaken, 
lees je vaak in De Senzer. En de eenpitt ers? 
Ook naar hun verhaal zijn we benieuwd.

Gezocht: 
verhalen van 
eenpitters

Vertel!
Ben jij individueel gedetacheerd en vind je het leuk om 
over jouw werk te vertellen? Bij ons kun je je ei kwijt: 
communicati e@senzer.nl. Kom maar op met je verhaal! 
Iedereen wil het horen.


