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Beste ondernemers van Westfriesland,
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, daar schreef Gorter al

VO LG O N S O P S O C I A L M E D I A
www.twitter.com/Werksaamwf
www.linkedin.com/company/werksaam-westfriesland
www.facebook.com/Werksaamwf/

over in zijn beroemde gedicht “Mei”. En dit gedicht uit begin

Maak uw post digitaal
… met de scanstraat van WerkSaam

vorige eeuw blijft ieder jaar weer actueel. Dit voorjaar
merkten we al de effecten van de aantrekkende
economie. Meer banen, meer werkgelegenheid, meer
perspectief. En, ook duidelijk merkbaar, steeds meer

De wereld digitaliseert in een stevig tempo en WerkSaam helpt bedrijven en organisaties

bereidheid om Maatschappelijk Verantwoord te

graag een handje mee. Zo laat het Westfries Archief alle aangevraagde dossiers eerst

Ondernemen. De Westfriese ondernemers onder-

scannen bij WerkSaam voordat ze digitaal worden aangeleverd. Dat bespaart tijd, moeite

nemen met hun hart, zijn bereid om mensen uit de

en maakt de organisaties toekomstbestendig.

doelgroep van de Participatiewet een kans te geven.
Daar verbinden ze slechts 1 voorwaarde aan: namelijk
dat WerkSaam, samen met het WerkgeversServicepunt, met

Daniël van Essen, Bedrijfsleider facilitaire

Win-win voor mens, milieu en organisaties

ze meedenkt en “ontzorgt” waar mogelijk. We denken met u mee

leerwerkbedrijven: “WerkSaam heeft alles in

Daniel: “Onze medewerkers met een WSW-

en proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten.

huis voor het digitaliseren van post, dossiers

indicatie zijn hiervoor opgeleid, zij zijn goed

Daartoe is het in veel gevallen noodzakelijk dat er een traject op

en andere documenten. Onze professionele

in dit werk en doen het met plezier. Uiteraard

repro-afdeling kan kleine maar ook zeer omvang-

hanteren we strikte richtlijnen in verband met

rijke opdrachten aan. Door de combinatie van

vertrouwelijke informatie. WerkSaam heeft al

handwerk en de high tech apparatuur.

meer dan een jaar ervaring met het scannen

Onze plotter A0-printer scant bijvoorbeeld zelfs

van milieu- en bouwdossiers, en ook verschil-

bouwtekeningen, zodat ze gedigitaliseerd kunnen

lende gemeenten, woningcorporaties en lokale

worden. Onze kracht ligt in het professioneel en

ondernemers laten hun documenten bij ons

snel scannen van de documenten, waarna de

scannen. Een win-winsituatie voor mens, milieu

papieren versies terugbezorgd worden in speciale

en organisaties.”

maat komt, waarbij kandidaten letterlijk opgeleid worden voor een
specifieke baan. Deze zogenaamde leerwerktrajecten zorgen voor
een succesvolle en duurzame match tussen vraag en aanbod.
Een voorbeeld van zo’n leerwerktraject leest u in dit magazine:
de opleidingen bij SPG leiden tot succesvolle vacaturevervullingen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent ook een
bijdrage aan de samenleving geven met het oog op de toekomst:
Action heeft daar in samenwerking met WerkSaam een mooie
invulling voor gegeven. Ook daarover leest u meer. Tenslotte kan ik
van harte het prachtige verhaal aanbevelen over de Syrische broers
Alsafar: het werken met mozaïek helpt hen hun trauma’s te verwerken. Als dank voor hun opvang in Nederland kozen zij daarvoor het
beroemde werk “De aardappeleters” van Vincent van Gogh.
Nu proberen zij hij hier in Nederland er hun werk van te maken en
er een boterham mee te verdienen. Bent u nieuwsgierig geworden
op basis van deze korte scan? Lees dan alle artikelen, inclusief het
project van de scanstraat van WerkSaam. “Een nieuwe lente en een
nieuw geluid”, Gorters woorden blijven actueel: WerkSaam is en
blijft in beweging. Dat doen we samen in Westfriesland en graag
laten we onze gezamenlijke resultaten zien!
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posttassen. De digitale documenten zijn duurzaam en handig voor de gebruikers en bieden

Interesse? Neem dan contact op met WerkSaam

veel voordelen.”

Westfriesland: info@werksaamwf.nl

1. Digitale dossiers zijn uitleenbaar
zonder risico
Het Westfries Archief laat haar dossiers voor
de uitleen digitaliseren, zo raken ze nooit
meer zoek of beschadigd. De originele versie
gaat terug naar het archief, de digitale 		
versie naar de uitlener - en meteen naar
het digitale archief. Zo zijn de archieven van
het Westfries Archief eenvoudig en snel te
doorzoeken.

2. Meer zicht op dossiers
Digitale stukken zijn makkelijk en efficiënt 		
doorzoekbaar op basis van zoektermen, wat
gemak en tijdwinst oplevert.

3. Van een papieren naar een digitale wereld
Gemeenten en andere organisaties laten 		
papieren dossiers ook graag digitaliseren
omdat het fysieke opslagruimte bespaart.
Ook het digitaal verspreiden van post is snel,
efficiënt en milieuvriendelijk: het levert een
belangrijke bijdrage aan een paperless office.
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Opleidingsbedrijf SPG en WerkSaam werken voor

stelt Martin. “In dit speciale traject - we bieden

het derde jaar samen in dit Social Return Project.

ook reguliere BBL-opleidingen aan - kijken we

De deelnemers volgen een dag per week lessen

tevens naar financiële of persoonlijke problemen,

bij het SPG via het Regio College (MBO niveau 2)

samen proberen we deze weg te werken.

en werken de andere vier dagen bij een bedrijf

En waar nodig nemen we contact op met de be-

in de grond- weg- of waterbouw. Betaald en met

treffende instanties. Ondersteuning waar mensen

een vast contract van twee jaar. Daar gaat

echt iets aan hebben om weer succesvol aan het

echter wel een voorschakeltraject van drie

werk te kunnen.”

maanden aan vooraf, vertelt Martin. “In die drie
maanden werkt men met behoud van uitkering

Samenwerking met WerkSaam

om te leren weer een werkritme op te bouwen

Daarom zitten Martin, Fred en Simone Komen,

en om te gaan met collega’s. We testen deelne-

Freds arbeidscoach bij WerkSaam, wekelijks met

mers op technische vaardigheden, Nederlands,

elkaar om tafel. Martin: “Omdat het om meer

rekenen, maar kijken vooral ook naar persoon-

gaat dan werk alleen, bouw je een band op met

lijke inzet. Een BBL-traject is een investering:

de deelnemers, juist omdat ze zoveel meege-

we bieden een contract en betalen de studie.

maakt hebben. Zoals bij Fred, dat is een goede

We moeten weten of men echt gemotiveerd is

vent. Dan denk ik: ‘Wat er ook gebeurt, die trek-

en of het de investering waard is.”

ken we erdoorheen’.”

Voorschakeltraject
Zo’n voorschakeltraject is noodzakelijk voor
deelnemers, weet Martin, want er wordt nogal
wat van hen gevraagd. “Vier dagen werken en
een dag opnieuw in de schoolbanken is heel
wat. Doe dat maar eens op je 45ste, zoals Fred.
Meestal is men jonger, maar sowieso speelt er
vaak veel en is men voortijdig gestopt met een
opleiding. Dan moet je er eerst weer in komen:
dat busje dat jou ‘s morgens vroeg op komt
halen, gaat echt niet op je staan wachten.
Daarom begeleiden we de deelnemers op school

“Het gaat om meer
dan werk alleen”
Martin Vijn is leerlingbegeleider en docent bij het SPG, een opleidingscentrum
voor Grond-, Weg- en Waterbouw in Heerhugowaard. Samen met WerkSaam
begeleiden zij jaarlijks tien deelnemers die lang uit het arbeidsproces zijn
geweest, terug naar betaald werk. En terug naar de schoolbanken.
“De begeleiding van dit extra BBL-traject is intensief, maar levert veel op”,
stelt Martin. “Je biedt mensen als Fred Schutte echt een nieuwe kans.”

en bij het bedrijf waar zij via SPG werken.

Martin
Vijn

Voor Fred zijn we zowel school als werkgever,”

”Heerlijk om weer aan het werk te zijn”
“Ik had een vaste baan in de riolering, maar toen sloeg de crisis toe,” vertelt Fred Schutte. Hij verloor zijn werk,
zijn inkomen en zijn zelfvertrouwen, ook vanwege oplopende financiële problemen. Via WerkSaam volgde Fred eerst
het voorschakeltraject en begon daarna aan de BBL-opleiding: werken en leren tegelijk. “Ik zag dit meteen als kans.
Op mijn 16e is het mij niet gelukt, maar nu kan ik alsnog mijn diploma halen. Het leren is wel wennen, ik ben geen
boekenmens en ik sta dagelijks om 5 uur op voor mijn werk. Dan heb ik ‘s avonds vaak geen puf meer om te leren.
Maar mijn overlevingsdrift is groter. Ik ben heel gemotiveerd. Het is heerlijk om weer aan het werk te zijn: ik heb
weer regelmaat, leuke collega’s en een vast contract! De onzekerheid is weg. Het is flink buffelen, maar ik ga ervoor.”
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”Juist omdat Action zo sterk verankerd is

Perfecte samenwerking met WerkSaam

in onze samenleving, wilden we ook iets

“We laten de pakketten inpakken via WerkSaam”,

teruggeven aan de maatschappij”, vertelt

vertelt Inge. “We werken al op andere fronten op

Inge van Baarsen, Communications specia-

zeer prettige wijze met WerkSaam samen en dit

list bij Action. Dat doet het bedrijf met een

was daarom een logische keuze. Het werkt echt

financiële bijdrage en door pakketten met

perfect voor dit traject: alles verloopt heel soepel.

producten te schenken aan kinderen die

De werknemers van WerkSaam pakken de spullen

in armoede leven. En WerkSaam helpt een

in en WerkSaam zorgt ook voor de distributie

duurzaam handje mee.

naar de instanties. Welke vorm onze hulp in de
toekomst gaat krijgen, weten we nog niet: we

Inge van Baarsen

zijn steeds meer internationaal georiënteerd en

Action helpt Kinderhulp

dat zal ook effect hebben op ons MVO-beleid.
Maar hoe dan ook, we blijven dit soort dingen
doen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen
kansen nodig hebben. Het is fijn dat we met onze
hulp kinderen een steuntje in de rug kunnen
geven.“

De samenwerking van Action met het Nationaal

Deze laatste is speciaal bedoeld voor jongeren

Fonds Kinderhulp bestaat sinds 2015, vertelt

van 17 jaar en ouder die het huis uitgaan. In een

Nationaal Fonds Kinderhulp maakte een video van

Inge. “We spelen als bedrijf een steeds grotere

handige grote opbergbox zitten allerlei praktische

de inrichting van een jongerenkamer met behulp

rol in de samenleving en we wilden graag iets

spulletjes die de jongeren goed kunnen gebruiken

van de speciale Actionbox:

terugdoen op een wijze die bij ons past.

om hun nieuwe kamer mee in te richten. Een wa-

We zochten een goed doel dat staat waar wij ook

terkoker, mokken, een woonkussen, theedoeken,

voor staan. Wij maken producten bereikbaar

een klok et cetera.

www.kinderhulp.nl/action

voor velen, ook voor mensen met een kleine
portemonnee. Nationaal Fonds Kinderhulp biedt
steun aan de ruim 400.000 kinderen in ons land
die onder de armoedegrens leven. Dat sprak ons
aan: kinderen zijn een kwetsbare groep en juist
deze kinderen verdienen onze steun.”

Op-Kamerspakket

Hartverwarmende reacties

Naast een financiële bijdrage vond Action ook

Inge: “De back-to-schoolbox hebben we wegens

een andere, concrete manier om de kinderen

succes al een keer herhaald en onlangs hebben

bij te staan. Het bedrijf deelt pakketten uit met

we het Op-kamerspakket zelfs voor de derde

eigen producten die deze kinderen goed kunnen

keer samengesteld, zo enthousiast is erop ge-

gebruiken. Daarbij is rekening gehouden met de

reageerd! Per keer hebben we 1000 pakketten

leeftijdscategorieën. Voor de allerkleinsten werd

weggegeven. Er bleek dat juist aan deze box

een Speel-en-spelpakket samengesteld. Voor de

heel veel behoefte is. Dat krijgen we terug

schoolgaande kinderen maakte Action een Back-

van Kinderhulp die contacten hebben met alle

to-schoolpakket en voor jongeren die voor het

instanties; zij weten precies welke kinderen dit

eerst op kamers gaan is er het Op-Kamerspakket.

het hardste nodig hebben. En zij staan weer in
direct contact met de kinderen en de jongeren.
Via brieven, kaartjes en berichtjes op social media krijgen we heel veel enthousiaste reacties.
Zo leuk om te lezen, echt hartverwarmend.”

Bron: Personeelsblad Action
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Syrisch vakmanschap
in een ‘Van Gogh’
In de hal van WerkSaam hangt een indrukwekkende, metersgrote mozaïek van
‘De aardappeleters’ van ‘Van Gogh’. Het is gemaakt door de Syrische broers Abdulkarim
en Mohamed Alsafar. “Dit land geeft zoveel, we wilden iets teruggeven.”

Mozaïek met 82 kleuren
De broers maakten thuis de metersgrote mozaïek, als dank en als voorbeeld van hun kunnen.
“We wilden juist een ‘Van Gogh’ maken omdat
het Nederlands is,” aldus Abdulkarim. “Er zitten
82 kleuren in, de steentjes komen uit Turkije.
Het ontwerp maakten we op de computer, het
mozaïek met de hand. En dan steeds kijken of
het klopt. Eén gezicht hebben we vijf keer over
moeten doen. Het is zo goed om weer aan het
werk te zijn.” Werk is de grootse wens van beide
broers. “Nederland is nu ons nieuwe moederland,” zegt Mohamed, “want dit is het land
dat ons helpt. Maar we willen niet afhankelijk
Ze leidden een internationaal steenhouwers-

zijn. Bij WerkSaam leren we werken, de taal,

bedrijf in Syrië waar ze de mooiste fonteinen,

krijgen sollicitatietraining: belangrijk voor het

toegangspoorten en mozaïeken maakten van

vinden van werk.” Zijn broer vult hem aan:

natuursteen. Maar het noodlot sloeg toe.

“Bij Startwijzer zijn wij met oriënteren bezig,

Abdulkarim: “Onze producten gingen de hele

we gaan een bedrijfsplan maken en we hebben

wereld over, maar we verloren twee broers, ons

ondertussen zelf al 19 bedrijven bezocht in heel

bedrijf en ons land aan de oorlog. Nu proberen

Nederland om te laten zien wat we doen.

we in Nederland een nieuw bestaan op te bou-

Wij zijn dankbaar voor deze kans.”

wen, en een nieuw bedrijf. Bircan Kaplan van
WerkSaam helpt ons erbij.”

Meer weten over het werk van de gebroeders
Alsafar of wilt u dat deze bij u komt te hangen?

In één nacht alles kwijtgeraakt

Neem contact op met

“Toen Abdulkarim voor het eerst tegenover me

bircan.kaplan@werksaamwf.nl.

zat, zei hij: ‘Mensen kijken als gelukzoekers
naar ons, maar ik ben in een nacht alles kwijtgeraakt. Ik had daar alles’,” vertelt Bircan.
“Hij wil werken, het maakt hem niet uit wat
voor werk. Ik vroeg hem wat hij kon, wat hij
vroeger deed, wat hen weer kracht geeft.
Als kind van gastarbeiders weet ik immers
alles van het wegdoen van je hoop en dromen.
Abdulkarim en Mohamed bleken een internationaal succesvol bedrijf met klanten over de hele
wereld te hebben gehad. Dat biedt perspectief
om het vanuit Nederland opnieuw op te starten;
in Westfriesland is er bedrijfsruimte genoeg.
Als dat lukt, kunnen ze duurzaam uitstromen.”

Abdulkarim en
Mohamed Alsafar

