De interviews in dit boekje geven een kijkje in het leven van iedereen,
die zich betrokken voelt bij Werkdag. Wij wensen u veel leesplezier en
horen graag wat u van dit jubileumboekje vindt: info@werkdagbv.nl.
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Bijzondere verhalen over Waardevol werk

Tien jaar Werkdag BV, een moment dat wij vieren. In dit boekje gaan
we in vogelvlucht terug in de tijd. Wat is Werkdag en waarom is het
nodig dat Werkdag er is? Wie zijn de begeleiders, die zich dagelijks
inzetten om het werkzame leven van onze medewerkers naar een
hoger niveau te tillen? Wat hebben onze medewerkers gemeen?
Het zijn allemaal mensen, die Waardevol werken.
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Werkzaam bij		 De Hartekamp Groep

“Ik ben 180 graden gedraaid!”
De scheiding van zijn ouders op 18-jarige leeftijd hakte er flink in
bij Simon Sembol. Hij heeft lange tijd moeten vechten om er weer
bovenop te komen. Ongeveer acht tot tien jaar geleden ging hij bij
Paswerk werken als medewerker groen.
“Werken in het groen past echt bij mij. Eindelijk wist ik welk beroep ik
leuk vond. Ik werkte met plezier tot de subsidie stopte en ik mijn
droombaan verloor. Wat nu? De problemen stapelden zich op en het
ging bergafwaarts met mij.”
Op een dieptepunt in zijn leven kreeg hij drie jaar geleden een kans
bij Werkdag BV. Hij werd gekoppeld aan jobcoach Ronald Kaandorp.
“Simon had een kort lontje en in het begin hebben we vooral
gesprekken gehad over houding en gedrag. We maakten afspraken op
allerlei gebied en ik heb hem flink moeten bijsturen.
Hij was grenzeloos geworden, mede door het ontbreken van ouderlijk
gezag op jonge leeftijd.”
Simon: “Ik was stuurloos en een lastig persoon, waardoor ik het
Ronald niet makkelijk heb gemaakt. Zijn hulp is voor mij te vergelijken
met goud, niet in geld uit te drukken.”
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Ronald voelt de neiging om even weg te lopen. Al snel is hij weer
zijn nuchtere zelf. “Dit is de charme van mijn werk en mijn uitdaging.
Ik zag potentie in Simon, maar hij heeft het zelf moeten doen.
Hij vergeleek zichzelf met sw-medewerkers, maar ik zei tegen hem:
‘Het is jouw toekomst en je hebt genoeg potentie om verder te
komen’.”
Simon is stabiel en weet wat hij wil. Hij heeft de controle over zijn
leven terug en is naar eigen zeggen ‘rijk van geluk’.
“Ik ben 180 graden gedraaid; in plaats van een kort lontje heb ik nu
een lont van een paar meter. Ik voel me weer mijn eigen ik, net zoals
voor mijn achttiende jaar.”
Ronald heeft voor Simon een garantiebaan gevonden bij
De Hartekamp Groep, de locatie waar we dit gesprek voeren en
waar Simon zich na twee jaar als een vis in het water voelt.
Tijdens ons gesprek wordt hij regelmatig door enthousiaste cliënten
van De Hartekamp benaderd. “Sommigen vinden mij echt te gek.
De mensen die hier komen zijn geestelijk en/of lichamelijk beperkt.”
“Gelukkig was ik al een beetje gewend aan mensen met een
beperking, maar het was wel even omschakelen. Je moet een huid als
een olifant hebben. Er zijn mensen bij, die je elke dag opnieuw alles
moet uitleggen. Ze onthouden het gewoon niet en daarvoor heb je
veel geduld nodig.”
Hoewel de toekomst er met een vaste baan in het verschiet goed
uitziet, kijkt hij niet al te ver vooruit. Het leven kan zomaar een
onverwachte wending krijgen.
“Ik ben verder gekomen dan ik ooit had kunnen bedenken. Mijn werk
op deze prachtige locatie betekent alles voor me. Ik geniet van de
buitenlucht en zie de veranderingen in de natuur. In mijn vrije tijd ben
ik zomers op het circuit in Zandvoort te vinden. Als voorman sta ik bij
de hoofdingang om te zorgen dat alles goed verloopt.“
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“En weet je wat zo leuk is; een van De Hartekamp-cliënten kom ik
daar ook altijd tegen. Als hij me ziet, spreekt hij me meteen aan.”

Ronald Kaandorp
Teamcoördinator/Jobcoach
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