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Voorwoord

Toen ik de vraag kreeg of ik bij Drechtwerk wilde komen werken, moest ik

Dat is overigens één van de pijlers van DrechtwerkEnergie; hét duurzame

echt wel even drie keer nadenken. De naam had ik al vaak voorbij horen

inzetbaarheidsprogramma. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nu

komen maar wat ze er precies deden wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus

en in de toekomst met een glimlach op hun gezicht naar en aan het werk

toen ik werd uitgenodigd om eens een keer te komen kijken, greep ik die

blijven gaan, gezond(er) leven en zichzelf ontwikkelen? Precies! Dat is waar

kans met beide handen aan. En wat ik daar zag had ik van tevoren nooit

DrechtwerkEnergie over gaat. Door middel van workshops, kennisdeling,

kunnen bedenken.

onderzoek en de Themaweken worden medewerkers geïnspireerd en
gestimuleerd.

Ik dacht bij Drechtwerk altijd aan grote hallen vol met lange tafels maar
niets is minder waar. Drechtwerk is energieker dan ooit.

En daar start mijn verhaal. Want na mijn rondleiding en nadat ik had
kennisgemaakt met mijn collega’s wist ik dat ik hier wilde werken. Vanaf

De afgelopen jaren is Drechtwerk namelijk getransformeerd van een

het eerste moment voel ik mij hier thuis en kan ik helemaal mijzelf zijn. Er

gedateerde sociale werkvoorziening naar hét werkleerbedrijf van de

wordt hier echt gekeken naar wat wél kan en hoe we dat het beste kunnen

Drechtsteden. Dat heeft ervoor gezorgd dat er bij Drechtwerk plaats is

gaan ontwikkelen.

gekomen voor stagiaires vanuit het MBO, dat “Beschut Werkers” welkom
zijn, evenals “Tweede spoor medewerkers” én mensen die vanuit de WMO bij

Wat mijn inbreng gaat worden? Ik ga ervoor zorgen dat mijn collega’s nog

Drechtwerk aan de slag willen.

meer in beweging gaan komen. O.a. door beweegmomenten tijdens het
werk en op de afdeling in te gaan zetten. Want bewegen geeft je meer

Mijn tour begon op de afdeling Start & Groei, daar waar, de naam zegt het al,

energie. En dat is waar het allemaal om draait. Waar krijg jij eigenlijk

het allemaal begint. Hier draait het om mensgericht werken. Van functies

energie van?

naar rollen, planmatig werken en elkaar feedback geven. De eerste stappen.
Daarna kreeg ik een overheerlijke lunch in het bedrijfsrestaurant; De Keuken.

Mijn naam is Charlie, medewerker Energie bij Drechtwerk.

Hier worden dagelijks door de medewerkers van Drechtwerk, de lekkerste
gerechten bereid. Eenvoudig, lekker én gezond.

Leuk je te ontmoeten!
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Samenwerken,
verbinden
en ontwikkelen…
bij Drechtwerk houden we ervan!

“Wat deze samenwerking
Vorig jaar werd door ons collega-bedrijf uit Oosterhout, MidZuid, contact met

namelijk zo bijzonder

Drechtwerk gelegd. Of we interesse hadden in detacheringsmogelijkheden bij

maakt is dat het niet bij een

Welzorg. MidZuid en Welzorg hadden inmiddels een warme relatie opgebouwd door

detachering blijft.”

hun jarenlange samenwerking. We waren benieuwd naar de samenwerking van een
collega SW-bedrijf met deze organisatie en gingen op pad.
Welzorg is onderdeel van de

onze leidinggevenden gaat mee om het

Louwmangroep. Zij voorzien in

ontwikkeltraject van onze medewerkers

hulpmiddelen en aanpassingen op maat,

(maar ook van andere collega-

zoals een rolstoel of scootmobielen.

medewerkers) op locatie verder vorm te

Sociaal en maatschappelijk ondernemen

geven. Wat deze samenwerking namelijk

staat zeer hoog in het vaandel. Zo geven

zo bijzonder maakt is dat het niet bij een

zij mensen die niet in het reguliere

detachering blijft. Door de diversiteit

arbeidsproces kunnen werken een kans.

aan werksoorten kunnen mensen verder
groeien in hun werk. Dat dit gebeurt in een

Welzorg kon meer mensen een werkplek

veilige omgeving met vertrouwde gezichten

bieden dan MidZuid medewerkers

helpt hierbij.

had. Daarom werd het contact met
Drechtwerk gelegd. En zo kwamen wij in

Een mooi voorbeeld van een sociale

beeld. Inmiddels zijn er 7 medewerkers

ondernemer die de ontwikkeling van mensen

gedetacheerd, binnenkort starten de

een kans geeft én een mooie samenwerking

volgende 8! En dat niet alleen, één van

van twee sociale ontwikkelbedrijven!
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Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers nu en in de toekomst

uitdagingen die er in onze branche zijn op het gebied van duurzame

met een glimlach op hun gezicht naar en aan het werk kunnen

inzetbaarheid.

blijven gaan, gezond(er) leven en zichzelf blijven ontwikkelen?

De activiteiten van het programma richten zich op de pijlers: gezond,
groei en plezier. Door middel van o.a. kennisdeling en workshops

Dat is waar DrechtwerkEnergie over gaat. En met dat

staan we regelmatig stil bij hun gezondheid, groei en werkplezier. Dit

meerjarenprogramma inspireren en stimuleren wij onze

doen we vooral door hen te informeren over de mogelijkheden die er

medewerkers. Daarmee geven we aandacht aan de specifieke

zijn en hoe zij hier zelf mee aan de slag kunnen, in hun eigen tempo.

De Themaweken
Aandacht voor veiligheid, arbeidsomstandigheden, omgangsvormen,

de externe vertrouwenspersonen van Drechtwerk. Deze werd gegeven

gezondheid en welzijn, hoe geef je dit vorm? We weten allemaal

aan het MT, het midden- en lager kader. Centraal stond: eerlijk,

dat het belangrijk is maar de waan van de dag maakt dat deze

rechtvaardig, acceptabel, correct en betrouwbaar handelen. Wat is de

onderwerpen misschien niet altijd de aandacht krijgen die nodig

norm?

is. Daarom hebben we bij Drechtwerk de Themaweek in het leven
geroepen. Vier keer per jaar wordt een Themaweek georganiseerd,

Als klap op de vuurpijl hebben alle leidinggevenden een

waarbij in april 2022 de eerste is georganiseerd. Centraal stond in

inspiratiesessie bijgewoond van Feike Cats, expert in Verleuken &

deze Themaweek het onderwerp omgangsvormen. Hoe gaan we met

Klanthousiasme. We zijn getrakteerd op een flinke dosis positiveit

elkaar om, wat vinden we belangrijk, wat is gewenst en ongewenst

en inspiratie. Zodat we nog klantgerichter kunnen zijn en aan de slag

gedrag en hoe werken we met elkaar samen.

kunnen met enthousiasmeren.

In de Themaweek zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Zo

Naast de themaweken is er binnen Drechtwerk aandacht voor gezond

heeft ieder afdelingshoofd een werkoverleg gevoerd aan de hand van

en veilig bewegen op de werkvloer. Dit doen we samen met onze

een zogenaamde “kletspot”. Deze werd gebruikt om op een luchtige

arbodienst, ADXpert. Samen met een enthousiaste fysiotherapeut,

wijze met elkaar in gesprek te gaan over omgangsvormen. Wat een

Greet van Gemert, zijn we aan de slag gegaan en het Preventief

succes was dit en wat een mooie gesprekken hebben we met elkaar

Medisch Onderzoek is nieuw leven ingeblazen.

gevoerd!
Om aandacht te geven aan schuldenproblematiek zijn we gestart
Ook hebben alle medewerkers die werkzaam zijn op de locatie

met een budgettraining “grip op je knip” gegeven door Studievaart

Snelliusstraat meegedaan met de workshop “Pest mij maar” met Henk

en heeft het financieel hulphuis van stichting MEE een spreekuur bij

Pieterse (ex- profbasketballer). Henk geeft voorlichtingen op met name

Drechtwerk. De medewerkers van Drechtwerk die hiervan gebruik

scholen over pesten, waarbij hij vertelt over zijn eigen ervaringen. Maar

maken heeft het enorm geholpen.

dat niet alleen, er wordt ook flink bewogen op meeslepende muziek.
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Een workshop die je aan het denken zet over gedrag met als bijvangst

Wil je meer weten over onze aanpak, onderwerpen of

heel veel plezier tijdens een inspirerende sessie.

samenwerkingspartners of sprekers? Neem dan vooral contact met

Verder was er een workshop Morele Oordeelsvorming, georganiseerd door

ons op en laat je inspireren. We doen het graag!
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Enthousiasme en Verleuken bij Drechtwerk

“Een cadeautje
om aan bij te
mogen dragen”

“Mijn naam is Feike Cats, ik ben specialist Klantgerichtheid, Enthousiasme
en Verleuken. Ik heb 5 boeken over deze onderwerpen geschreven.
Nadat ik vorig jaar een inspiratiesessie mocht geven op de Klantendag
van Drechtwerk, werd ik door Jacqueline Kooy gevraagd om intern een
inspiratietraject voor leidinggevenden te starten. Deze kans heb ik maar al
te graag met beide handen aangepakt.
Drechtwerk is een geweldige organisatie met zeer bijzondere
medewerkers. De mensen die deze medewerkers begeleiden zijn uniek.
Hun liefde voor de collega’s bij Drechtwerk is bewonderenswaardig.
Evenals hun wilskracht en geduld.
Ik ben er trots op dat ik een kleine bijdrage mag leveren aan dit team en ze
wegwijs mag maken in de wereld van Verleuken en Enthousiasme (ik noem
dat Klanthousiasme). Inmiddels hebben we meerdere sessies en 1 op 1
gesprekken met elkaar achter de rug. En zijn er al veel ideeën bedacht om
het werken bij Drechtwerk voor alle betrokkenen nog leuker te maken.
Ik kan niet bij Drechtwerk zijn geweest zonder de mensen van de receptie
en het bedrijfsrestaurant te hebben gezien. Zij zijn voor mij een gigantische
inspiratie. En niet te vergeten Phael die onder andere de toiletten
schoonmaakt. Wat een energie, enthousiasme en liefde straalt hij uit.
Precies de eigenschappen waarom ik het een eer vind om bij Drechtwerk
actief te mogen zijn!”
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Bezoekadres
Snelliusstraat 10
3316 GV Dordrecht
Drechtwerk.nl
078-6525921
dta@drechtwerk.nl

Waar krijg jij
energie van?
Lia

Esmee

“Vanaf 2003 ben ik werkzaam bij Drechtwerk. Ik

“Sinds december vorig jaar ben ik gestart bij Drechtwerk als

krijg energie van het voorbereiden en afronden

directiesecretaresse. Na een fijne inwerkperiode door Lia heb

van een klus. Dat kan iets groots zijn maar ook de

ik mijn draai inmiddels goed gevonden. De collega’s met wie ik

kleinere klussen kunnen energie geven. Alles waar

mag werken geven mij, naast mijn veelzijdige baan energie. Het

ik met voldoening op terug kan kijken. Zelfs een

inplannen van afspraken voor grote groepen kan nogal een uitdaging

opgeruimde e-mail postbus en agenda’s

zijn. Als dit uiteindelijk lukt, dan is dat toch wel een geluksmomentje.

op orde hebben. Heerlijk! Maar ook
de momenten van even lol hebben

Daarnaast is het rondje wandelen met een aantal collega’s een fijne energiegever.
Tijdens de wandeling ontstaan gezellige gesprekken én we blijven hierdoor goed in

met collega’s, even onbedaarlijk

beweging. Dan last but not least, altijd even zwaaien naar Phael, die komt altijd

lachen, dat is voor mij een échte

vrolijk (meerdere keren) gedag zeggen.”

energie booster. En dan nu ben
ik zover dat mijn pensioen voor de
deur staat. Eind juli is het zover en ga
ik afscheid nemen van Drechtwerk. Het

Frank

klinkt misschien gek maar de gedachten aan alle vrije

“Er zijn een hoop dingen waar ik energie van krijg omdat het mij voldoening geeft. Zo

tijd die komen gaat geeft mij nu toch ook energie.

ben ik thuis graag bezig met het kweken van vogels (kanaries en gouldamadines) maar

Het is mooi geweest. En natuurlijk de geruststellende

ga ik ook heel graag vissen op karper. Een hoop mensen vinden vissen saai maar ik

gedachten dat mijn werk in goede handen is bij

vind het erg ontspannen en het geeft mij weer energie. Mijn werk kost me energie maar

Esmee. Ik kan met een gerust hart vertrekken.”

geeft me juist ook een hoop energie en voldoening. Ik zie en merk zowel bij een hoop
jonge medewerker die nu binnen komen in het groen maar ook de medewerkers die al
bijna met pensioen gaan dat deze een minder zelfbeeld hebben en sommige aangeven
dat zij niets kunnen. Door onze mensen, jong en oud, goed te begeleiden
en daar waar mogelijk op te leiden probeer ik te helpen aan hun

Isa

ontwikkeling, ze te laten zien dat zij wel degelijk iets kunnen

“Een team dat met plezier werkt en een werkgever

en dat zij zowel zelfstandig als in een groep kwaliteit kunnen

die plezier stimuleert; voor mij de ingrediënten

leveren... Hopelijk kan ik deze mensen dan ook laten begrijpen

voor mijn energie” ‘s Ochtends binnenkomen,

dat zij er wel degelijk toe doen... Want dat doen ze en daar doe

het loopje naar mijn werkplek, de collega’s die ik

ik het voor, dat geeft mij energie!”

tegenkom begroeten. Hoe mooi is het dat het niet
uitmaakt hoe je eruit ziet of welke handicap je hebt;
we zijn allemaal gelijk. Daar word ik blij van.
Mijn werk is zo afwisselend dat geen dag hetzelfde

Kelly

is. Ik hou van dynamiek en uitdagingen; dat

“Ik krijg dagelijks veel energie van het contact met mijn

inspireert mij. Samen met een team de

collega’s. Van mooie, inspirerende gesprekken tot een slechte

hindernissen nemen en zien dat

grap waar ik enorm hard om kan lachen. Lachen geeft mij een

we in de estafette steeds beter

enorme energieboost. Mijn werk is daarnaast heel divers en ook

op elkaar zijn ingespeeld.

dat geeft mij energie. De diversiteit aan werkzaamheden geeft mij de kans

Dat is waar ik voor ga.

om mij verder te ontwikkelen en dat is wat ik in het begin van mijn carriere wil! Leren,

Elkaar helpen, waarderen

ontdekken en verder groeien. Ik sluit af met een hele belangrijke energiegever en dat is

en trots zijn op Drechtwerk.”

waardering. Ik bloei enorm op van complimenten en waardering.”
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Werken en leren met Werkstap®

Hoe doen we dit binnen
Drechtwerk?
Drechtwerk biedt een werkplek aan mensen met een afstand tot

De medewerker gaat aan de slag in één van de leerlijnen van Drechtwerk:

de arbeidsmarkt, betaald of onbetaald. Hierbij biedt Drechtwerk
niet alleen passend werk aan maar ook een mogelijkheid

• Logistiek

• Horeca

om te leren en je te ontwikkelen, zoals het verbeteren van

• Groen

• Schoonmaak

werknemersvaardigheden. Deze vaardigheden heeft eigenlijk

• Productie

• Extern werk bij Libbey

iedereen nodig om goed te kunnen functioneren in een bedrijf.
Aan de hand van het werkplan gaat de werknemer aan de slag met één
Voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden maken wij

of meer inspirerende werkopdrachten. Doordat de deelnemer aan de

gebruik van het instrument Werkstap®. Omdat mensen ‘leren door te

hand van een werkopdracht zelf oefent en een praktijkcoach om een

doen’ vormen werkopdrachten dé inspiratiebron voor het leerproces.

beoordeling vraagt, wordt zijn competentieontwikkeling gemeten en
vastgelegd in zijn portfolio. Deze werkwijze vergroot de zelfredzaamheid

Na een intake op de afdeling Start & Groei start vanuit de diagnose

van de medewerker.

een nulmeting van de competenties, waarbij rekening wordt
gehouden met de wensen van de medewerker en het

Medewerkers doen werkervaring op en leren niet alleen bij Drechtwerk

ontwikkeltraject. De medewerker krijgt een werkplan waarbij

maar ook extern op werkervaringsplaatsen met als doel een detachering

een doel wordt vertaald in het ontwikkelen van de ontbrekende

bij een reguliere werkgever. Op deze manier geven we vorm aan onze

competenties of vakvaardigheden.

missie en visie!

Yildiray
“Ik heb al hele mooie
stappen mogen zetten
en ga binnenkort buiten
Drechtwerk werken.”

Isabel
“Ik ben trots op wat
ik al heb bereikt .”

Kayleigh
“Ik heb in 1 jaar tijd
een mooie persoonlijke

Layla

ontwikkeling

“Ik wil nog veel meer

doorgemaakt.”

leren en pak een nieuwe
uitdaging dan ook met
beide handen aan.”

Huseyin
“Ik start na mijn
schoolperiode met mijn
eerste baan bij Drechtwerk
en kan niet wachten om
verder te leren.”
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Samenwerken
aan werk
Werkleerbedrijf Drechtwerk en arbodienst ADXpert slaan de

belangrijk dat zij gevarieerde werkplekken aanbieden, zodat er voor

handen ineen: werknemers uit het tweedespoortraject kunnen

iedereen een geschikte plek is.”

voor een kortere of langere periode de handen uit de mouwen
steken bij Drechtwerk om zo belastbaarheid te verhogen.

Welke werkzaamheden biedt Drechtwerk zoal aan?
Jacqueline noemt een rijtje op: “Groenwerkzaamheden,

Waardevol voor zowel werkgever als werknemer. Als een werknemer

verpakken, receptiewerk, schoonmaakwerk en ga zo maar

een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt door langdurige ziekte,

door.” Cees Willem: “Nu de restaurants weer open mogen en

is dit de perfecte kans om in een veilige omgeving een begin te

evenementen weer gehouden mogen worden, is ook de catering

maken met werk en mogelijkheden te verkennen. Jacqueline

niet onbelangrijk om te noemen, toch?”

Kooy, MT-lid bij Drechtwerk, gaat in gesprek met Cees Willem Dam,
directielid en arbeidsdeskundige bij ADXpert.

Jacqueline: “Ja, ons bedrijfsrestaurant is weer open! We hebben
een prachtig restaurant waar mensen op onze locatie lunchen,

Wat zijn de mogelijkheden, waar moet op gelet worden en wie

vergaderen, koffiepauzes houden en jubileumfeestjes vieren, dus dat

komen in aanmerking?

is zeker een kans!”

Jacqueline: “Deze samenwerking houdt in dat we werknemers die
hun werk na arbeidsongeschiktheid weer op willen pakken, de kans

Naast het uitvoeren van werkzaamheden hebben werknemers de

gunnen om dit in een veilige omgeving te doen waar in alle rust de

mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen. Daarnaast

mogelijkheden tot het oppakken van werk verkend kunnen worden.

kunnen zij certificaten behalen, zoals een heftruckcertificaat.

Waarom nieuwe werkplekken creëren als ze er al zijn? Wij hebben ze.”
Kortom, de samenwerking tussen ADXpert en Drechtwerk is
Cees Willem is het hier mee eens. “We hebben Drechtwerk leren

veelbelovend en kan voor een aantal van onze cliënten het

kennen als een professionele en nuttige werkomgeving. Het is ook

verschil maken.
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6 vragen aan…
1. Wat was je ambitie toen je startte bij
Drechtwerk?
“Toen ik startte bij Drechtwerk was er
een ander sentiment. Drechtwerk zou
eigenlijk ophouden te bestaan. Na een paar
maanden dacht ik dat het voortbestaan van

Jacques Thielen

Drechtwerk juist goed zou zijn. Gelukkig
was het bestuur het met me eens en heeft

van Drechtwerk

zij mij de kans gegeven Drechtwerk een
nieuwe toekomst te geven. Het was en is
mijn ambitie om er een gezond bedrijf van
te maken dat een belangrijke rol speelt
in het sociaal domein, door mensen die
niet vanzelf aan het werk kunnen, te
helpen en te ontwikkelen, zodat ze hun
mogelijkheden optimaal kunnen inzetten.”
2. Waar ben je het meest trots op?
“Het meest trots ben ik op de mensen
die al jaren bij Drechtwerk werken en
na alle veranderingen van de afgelopen
jaren de kracht en het enthousiasme
hebben behouden om zich samen in te
zetten weer voor een nieuwe toekomst
van Drechtwerk.”

Sociale Dienst Drechtsteden een succesvol
sociaal ontwikkelbedrijf wordt en plaats en

3. Had je van tevoren bedacht dat

mogelijkheden biedt voor mensen die een

je directeur zou gaan worden van

steuntje in de rug nodig hebben.”

Drechtwerk?
“Nee, voor mij was dit een heel nieuw

6. Wat gaat de (intensievere)

terrein.”

samenwerking tussen Drechtwerk en de
Sociale Dienst Drechtsteden de inwoners

4. Hoe zou je willen dat mensen naar

van de Drechtsteden opleveren?

Drechtwerk kijken? Wat moeten we

“Door de samenwerking worden de

weten?

potenties van beide organisaties beter benut

“Als een modern bedrijf dat mensen

en op elkaar afgestemd. Ik denk dat er met

kansen biedt om zich te ontwikkelen en

meer succes gewerkt kan worden aan het

te begeleiden naar werk en waar je ook

activeren en ontwikkelen van mensen die dat

met plezier, veilig en in een gezonde

nodig hebben.

omgeving werk kunt vinden dat bij je
mogelijkheden past.”

Ik ben er trots op dat Drechtwerk is blijven
bestaan, dat het zich getransformeerd

5. Waar krijg jij energie van?

heeft van een productiebedrijf naar een

“Als het lukt om, samen met collega’s

ontwikkelbedrijf en blijvend een veilige

de ommezwaai binnen Drechtwerk af te

werkplek biedt aan mensen die dat nodig

ronden waarna Drechtwerk, samen met de

hebben.”
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David van Maanen
van de Sociale Dienst
Drechtsteden

1. Wat was je ambitie toen je startte bij de

die tijd! Ik wil al vanaf die tijd in de Drechtsteden

Sociale Dienst Drechtsteden?

werken. Het duurde even, maar nu ben ik er dan.”

“Een overkoepelend thema in mijn werkende
leven is hoe we als organisaties mensen een stapje

4. Hoe zou je willen dat mensen naar de Sociale

verder kunnen helpen in hun leven. Dat kan met

Dienst Drechtsteden kijken? Wat moeten we

dienstverlening die ertoe doet. Met de visie die we

weten?

in 2019 hebben gemaakt met elkaar ‘iedereen een

“De Sociale Dienst Drechtsteden is een fijne

zelfstandig en volwaardig bestaan’ ligt er een mooie

organisatie waar heel veel mensen heel hard

basis om daaraan te werken in de Drechtsteden.

en gemotiveerd werken om het beste voor onze

De Sociale Dienst Drechtsteden staat bekend

inwoners te doen. We zijn best trots op onszelf

als een vooruitstrevende innovatieve dienst. Die

maar we hebben allemaal een enorme drive

reputatie neemt een aantal ‘verplichtingen’ met

om “onze klant” te helpen. We gaan steeds

zich mee. Dat vraagt om voortdurend innoveren.

meer samenwerken met organisaties in ons

De visie helpt daarbij: die geeft richting en heeft

netwerk en worden daarmee steeds meer een

belangrijke thema’s benoemd. Ook de intensieve

maatschappelijke organisatie. Het gaat niet om

samenwerking met Drechtwerk wordt daarin al

ons, het gaat om de mensen die we helpen. Dat

genoemd. Het is logisch dat we meer samen met

besef wordt steeds groter.”

elkaar gaan optrekken. Wat we moeten doen, is
het beste van onze twee werelden combineren.

5. Waar krijg jij energie van?

Toen ik aangesteld werd, was een van de politieke

“Ik krijg er energie van om plannetjes te maken

opdrachten om er één mooi bedrijf van te maken.

en helemaal als die gaan lukken. Ik ben niet van

Dat gaan we nu doen.”

‘ja maar’, maar van ‘ja én!’. Als mensen in mijn
omgeving geïnspireerd meedenken en verdiepen

2. Waar ben je het meest trots op?

op ideeën, heb ik het gevoel dat we verbonden zijn

“Ik ben het meest trots op mijn kinderen! Ik heb

en verder komen. Daar geniet ik van!”

twee dochters; een die al het huis uit is en eentje
die net het huis binnengevlogen is. Als je het

6. Wat gaat de (intensievere) samenwerking

nu over kleine stapjes zetten hebt…. Daar is de

tussen Drechtwerk en de Sociale Dienst

kleinste al druk mee bezig!”

Drechtsteden de inwoners van de Drechtsteden
opleveren?

3. Had je van tevoren bedacht dat je directeur

“Als we onze krachten gaan bundelen, kunnen we

zou gaan worden van de Sociale Dienst

nog meer inwoners op een positieve en zinvolle

Drechtsteden?

manier het vertrouwen in zichzelf laten vinden

“Tsja, wat is van tevoren? Toen ik op de lagere

door ze te laten ervaren dat ze contacten kunnen

school zat zeker niet, toen wilde ik archeoloog

leggen, zinvol werk doen, iets voor anderen

worden. Spannende vondsten doen, dingen

kunnen betekenen of voor de maatschappij. Wie

ontdekken die niemand nog kent of heeft gezien.

bij Drechtwerk rondloopt, merkt onmiddellijk

Daar droomde ik van. Het liep anders! Toen ik in

de positieve sfeer en ziet medewerkers daar met

deze wereld terecht kwam, deed ik opdrachten

plezier en enthousiasme hun werk doen. Het is

voor de Sociale Dienst Drechtsteden en ben ik ook

mooi als we die wereld kunnen openmaken voor

wel eens bij Drechtwerk geweest, in 2004. Er is

mensen die (al lang) in de bijstand zitten. Daar

veel (ten positieve) veranderd bij Drechtwerk sinds

wordt iedereen blijer van.”

DRECHTWERK MAGAZINE 2022
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Beweegmomenten:
Verplaatsingen
Te voet/per fiets naar:
• De winkel

Thuis
• Staand internetten
• Klussen
• De was doen

• Het werk
• De school
• Jouw vereniging
• ...

• Poetsen op muziek
• Tuinieren
• ...

Vrije tijd
• Spelen met de kinderen
• Wandelen
• Dansen
• Sporten
• ...

Op het werk
• Staand telefoneren
• Lunchwandelingen
• Bewegingstussendoortjes
• Trap nemen
• ...

14
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Salade met
gegrilde groenten,
burrata en pesto
Ingrediënten

Recept:

olie. Maak nu een grillpan heet en grill de

voor 2 personen:

Doe voor de pesto de cashewnoten,

groenten mooi bruin aan. Let erop dat de

Zakje rucola

basilicum, Parmezaan en 1 teentje

groenten echt gaar zijn als je ze uit de pan

Zakje baby spinazie

geschilde knoflook in de keukenmachine.

haalt. Was nu de rucola en spinazie en dep

1 bol burrata

Voeg er een klein beetje olijfolie aan toe en

goed droog. Voeg er een scheutje witte wijn

1 courgette

maal de ingrediënten fijn. Voeg vervolgens

azijn aan toe en een paar scheutjes olijfolie,

1 aubergine

beetje bij beetje meer olijfolie toe totdat

breng op smaak met peper en zout en

1 rode paprika

je een mooie dikke maar vloeibare massa

meng goed door elkaar. Maak nu de salade

Olijfolie

hebt. Breng op smaak met peper en zout.

op door de aangemaakte salade onderop

1 bos basilicum

in het bord te leggen, daarop de gegrilde

2 handjes cashewnootjes

Snijdt de aubergine en courgette in dikke

warme groenten, de burrata en maak het

100 gram Parmezaanse kaas

plakken. Snijdt de rode paprika in grove

gerecht af met pestodressing, bon appetit!

2 tenen knoflook

stukken en verwijder de zaadlijst. Maak een

Gedroogde oregano

knoflookoregano olie door knoflook met

Met vriendelijke groet,

Zout en peper

oregano en olijfolie te mengen en smeer

Daan Jagers

met een kwast de plakken ruim in met

Hoofd keuken
DRECHTWERK MAGAZINE 2022
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Leren & werken
1. Laaggeletterdheid

2. Schuldhulpverlening

Lzeen en shicreijvn is neit voor iereeden vezlafneksprend.

Financiële problemen overschaduwen werkplezier. Daarom

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met

zijn we, samen met het Solidariteitsfonds van Drechtwerk,

lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met

gestart met budgettraining “Grip op je knip” door Studievaart.

omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.

Medewerkers geven aan door de training meer rust te hebben

Een goede beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer

en veel te leren wat ze direct in de praktijk kunnen toepassen.

heeft een positief effect op kwaliteit, productiviteit, inzetbaarheid,

Daarnaast is het Financieel Hulphuis van Stichting Mee gestart

veiligheid en het wederzijds begrip. Daarom besteden we daar

met een spreekuur bij Drechtwerk. Een mooi initiatief waar

binnen Drechtwerk veel aandacht aan. Zo zijn we o.a. gestart met

diverse collega’s al veel aan hebben gehad.

Taal op de Werkvloer en Digitale Vaardigheden.

3. Praktijkverklaring
Daarnaast zijn wij gestart met het ontwikkelen van diverse
Voor sommige medewerkers is het behalen van een mbo-

workshops die gerelateerd zijn aan leefgebieden (werk &

diploma of -certificaat nét een brug te ver. Praktijkleren met de

werk zoeken, gezondheid & verslaving, sociale omgeving,

praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor

huisvesting & financiën). Denk hierbij aan:

eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de

• Budgetbeheer

werkvloer kan aanleren. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de

• Zelfstandig reizen

arbeidsmarkt en vergroot daarmee hun kans op een reguliere baan.

• Gezond leven
• Sociaal netwerken

Inmiddels zijn er binnen Drechtwerk drie enthousiaste medewerkers

• Persoonlijke verzorging

gestart in de pilot Praktijkverklaring. Zij worden begeleid door onze

• Sociale media

interne leermeesters én door de praktijkbegeleiders van Yuverta en

• Zelfredzaamheid

ROC Da Vinci College.

• Sollicitatietraining

Meer informatie over Praktijkleren? Frans Dahrs praat je graag bij.

• Het pensioengesprek

Je kunt hem bereiken via fransdahrs@drechtwerk.nl.
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De Personeelsvereniging
Met elkaar, voor elkaar!

Zoals veel grote bedrijven heeft ook Drechtwerk een eigen

wordt in de maand december een reis naar een bekende kerstmarkt in België

personeelsvereniging. Deze vereniging bestaat al net zo lang als

of Duitsland georganiseerd. Voor de leden is het veilig, goedkoop, makkelijk

Drechtwerk zelf en wordt gerund door (voormalig) medewerkers

maar bovenal gezellig. Bij de personeelsvereniging gaat het om ontspanning.

die het bestuur vormen.

Tenzij je meegaat opwintersport natuurlijk!

Het bestuur is verantwoordelijk voor maandelijkse activiteiten zoals

Leden doen mee tegen gereduceerde prijzen. Niet-leden zijn ook van harte

bijvoorbeeld een grote rommelmarkt, een dagje met het gezin naar

welkom. We zijn er met elkaar, voor elkaar. Heb je vragen? Hans Nieland is

een pretpark, stedentrip of zelfs een vakantie naar Spanje. Traditioneel

bereikbaar via personeelsvereniging@drechtwerk.nl of 078-6525242

Drechtwerk feliciteert
FrisFacilitair met hun
30-jarig jubileum!

DRECHTWERK MAGAZINE 2022
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Van jullie inzet
krijg ik energie!
Binnen Dordrecht en de Drechtsteden draag ik als

wanneer de mogelijkheden nog beperkt zijn. Werken

wethouder de verantwoordelijkheid voor sociale zaken,

en leren bij Drechtwerk is ook nog eens ontzettend

arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Drechtwerk is daar

leuk. Met plezier naar en aan het werk. Mee kunnen

een belangrijke en onmisbare schakel in. Het is de

doen in de samenleving. Dat is ongelooflijk belangrijk.

grootste sociale werkgever in de Drechtsteden en zorgt
er dagelijks voor dat velen van ons kunnen ontwikkelen

Ik wil hierbij ook alle medewerkers van Drechtwerk

naar werk. Of dat nu betaald of onbetaald is.

nogmaals bedanken voor hun inzet. Het is vele
complimenten waard hoe jullie je dagelijks inzetten

Ik ben ervan overtuigd dat je door het lezen van

en het verschil weten te maken. Van jullie inzet krijg ik

dit magazine geïnspireerd bent geraakt. Maar ook

energie!

verrast bent over wat Drechtwerk allemaal te bieden
heeft, dat is vaak meer dan men denkt. Het is een

Als je nieuwsgierig geworden bent, neem dan contact

sociaal werk- en leerbedrijf voor bredere groepen dan

met ze op of kom eens een kijkje nemen. Ik beloof je:

alleen mensen met een zware beperking. Het gaat

daar zal je versteld van staan!

om werken op een manier die past, waarin mensen
zich kunnen ontwikkelen. Een veilige werkomgeving

Groeten,

om te groeien naar passend en zelfstandig werk, ook

Peter Heijkoop
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We zijn trots op onze medewerkers en onze organisatie. Dat
delen we graag om anderen te kunnen inspireren. Je bent
van harte welkom als je meer wilt weten over Drechtwerk,
onze dienstverlening of wat het betekent om onderdeel van
Drechtwerk te zijn. Bel of mail ons gerust om een afspraak te
maken. De koffie staat altijd klaar.
078 - 652 59 11
info@drechtwerk.nl

Wees
welkom

Bezoekadres
Snelliusstraat 10
3316 GV Dordrecht
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Bekijk onze
gloednieuwe
bedrijfsfilm

078 - 652 59 11
info@drechtwerk.nl
drechtwerk.nl
Drechtwerk Werkleerbedrijf

