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In dit ervaringsverhalen-boekje leest u 6 prachtige succesverhalen.
Een topje van de ijsberg, want er zijn nog zoveel meer

succesverhalen te vertellen. Ik vind het heel belangrijk dat die

successen gedeeld worden. Ieder verhaal is uniek, ieder verhaal

geeft hoop, ieder verhaal dwingt respect af. Rode draad: werk

draagt bij aan een gevoel van welbevinden, aan eigenwaarde en

aan het gevoel erbij te horen.
 

WerkSaam gelooft dat werken loont, we gaan ervoor dat iedereen

meedoet.

Waarde vol werk.

 

Marjolijn Dölle
 Algemeen directeur WerkSaam Westfriesland

Voorwoord
Marjolijn Dölle



“Ook al duurt
het lang en

voelt het niet
zo op dat

moment, er
komt toch

weer licht aan
het einde van

de tunnel.”

Hoe bevalt jouw huidige baan?
Maureen Schalker vertelt
enthousiast over haar werk: “Ik
heb een superleuke functie als
manager van kapsalon Aeden in
Hoorn, voor 38 uur per week. Het
is heel fijn en ook wel druk. Met
veel plezier knip ik klanten.
Daarnaast heb ik nog andere
verantwoordelijkheden. Zo zorg ik
ervoor dat de producten op tijd
worden besteld, lever ik de
financiële cijfers aan, los ik
eventuele klachten op en plaats ik
berichten op social media.
Daarnaast begeleid ik het team,
waarvan één stagiaire. De
combinatie van deze taken met
het knippen van mensen vind ik
erg leuk. Alles bij elkaar, een
mooie uitdaging die op mijn pad is
gekomen. Als je mij vraagt wat ik
doe, is het antwoord eigenlijk van
alles om te zorgen dat de
kapsalon lekker draait. Het is niet
zo, maar het voelt bijna als mijn
eigen salon.”
 
Hoe heb je deze functie
gevonden?
“Ik werkte nog ergens anders,
toen ik de vacature op social
media voorbij zag komen. Ik heb
de telefoon gepakt en vanaf dat
moment ging het heel snel, want
ze zaten te springen om mensen.

Maureen Schalker (49) werkt nu als manager in kapsalon Aeden in

Hoorn. Vier jaar geleden had zij nog te maken met schuldsanering.

Enthousiast vertelt zij over haar huidige baan en welke stappen zij

heeft doorlopen om hier te komen.



Voor het werk als kapster heb ik
vroeger een opleiding gedaan.
Voor deze baan was het heel
handig dat ik al ervaring had met
werken in een kapsalon en
gewend was om met de kassa om
te gaan. Ook was ik eerder
verantwoordelijk geweest voor het
openen en het sluiten van de
salon.”
 
Welke stappen heb je
doorlopen en wat zou je
anderen willen meegeven?
“Vier jaar geleden ben ik verhuisd
van Gelderland naar
Westfriesland, omdat ik graag
dichter bij mijn familie wilde
wonen.Nu ben ik

helemaal op
mijn plaats
als manager
van de
kapsalon.

Ik had te maken met
schuldsanering en op dat moment
leek het alsof er weinig licht aan
het einde van de tunnel was.
Soms laaide het even op en dan
doofde het licht weer even.
 
In eerste instantie ben ik gaan re-
integreren in het restaurant van
WerkSaam. Leuk werk, maar ik
zat niet helemaal op mijn plek. Ik
heb veel zelfstandig aangepakt en
ben steeds blijven zoeken naar
vacatures. Mijn
doorzettingsvermogen en
daadkracht hebben mij daar ook
bij geholpen. Gewoon aan de slag,
ook in coronatijd. Zo werkte ik als
kapster, huishoudelijke hulp en bij
een vleeswarenbedrijf. Nu ben ik
helemaal op mijn plaats als
manager van de kapsalon.
 
Kijk waar ik nu sta. Dat zou ik
anderen willen meegeven: als je
denkt dat je niet uit zo’n situatie
komt, weet dat er toch altijd weer
licht aan het einde van de tunnel
komt. Ook al duurt het lang, voelt
het op dat moment niet zo en lijkt
het alsof het bij anderen allemaal
zo makkelijk gaat. Heb
vertrouwen.”



Je denkt bij een bezorgservice
vaak aan fastfood, maar Elena en
Raza willen eten dat smaakvol en
lekker is. Zij maken gebruik van
lokale producten die zij bij lokale
ondernemers inkopen.
 
Zo komt het vlees rechtstreeks bij
de boer vandaan. En het zout
komt van Texel. Zij willen eerlijke
en gezonde producten gebruiken.
Ook voor de verpakkingen
gebruiken ze duurzaam materiaal.
Zo zijn de pizzadozen van
rietsuiker gemaakt en kunnen
deze na gebruik in de groene
afvalcontainer. De doosjes waarin
de burgers bij u thuis komen zijn
van hergebruikt karton. Van
binnen is er een speciale coating
aangebracht zodat het vet niet in
het karton trekt en zo kunnen
deze dozen gewoon bij het oud
papier. Zij zijn dus echt
maatschappelijk verantwoord aan
het ondernemen.

Othman brengt restaurant
kwaliteit bij u thuis

Corona
Elena en Raza zijn BRGR & PZZA
middenin de corona pandemie
begonnen. Zij komen beiden uit
een andere cultuur en willen
graag andere culturen
samenbrengen. Zij zochten naar
werknemers en kwamen terecht
bij WerkSaam. Zij kwamen in
contact met Adviseur
Werkgeversdiensten Anne van
Leeuwen. Anne helpt Elena met
allerlei zaken rondom
de werknemers.

Elena Abasi is sinds januari 2021 samen met haar man Raza Abasi

eigenaar van BRGR & PZZA. Dit is een bezorgrestaurant in Zwaag.

Zij brengen eten met restaurant kwaliteit bij u thuis. Service en

kwaliteit staat bij hen voorop en daarmee willen zij zich van andere
bezorgservices onderscheiden.



Othman: “ Ik leer tijdens mijn
werk ook beter Nederlands, omdat
we hier zoveel mogelijk
Nederlands met elkaar praten.
Ook voelt het werken hier als een
familie. Ik blijf heel graag hier
werken. Ik heb het erg naar mijn
zin. Het werken neemt veel stress
en zorgen weg en contact met
andere mensen is voor mij erg
belangrijk. Ik leer hier heel veel”.

"Het werken neemt veel stress en zorgen weg en
contact met andere mensen is voor mij erg belangrijk.
Ik leer hier heel veel"

Elena: ”Anne geeft mij gericht
hulp en heeft heel veel verstand
van zaken waar ik het antwoord
niet op weet. Zij ondersteunt mij
en helpt mij waar nodig. Het
contact met Anne is heel
persoonlijk en dat ervaar ik als
erg prettig. Anne heeft mij
voorgesteld aan Othman Kalaf. Hij
werkt sinds 3 maanden bij BRGR
& PZZA”.
 
 

 
 
25 jaar horeca ervaring
Othman spreekt nog niet heel
goed Nederlands. Hij is bij BRGR
& PZZA nu hard aan het werk. Hij
is begonnen met het leren
bereiden van de burgers. Deze
kan hij nu uitstekend klaar
maken. Othman heeft in Syrië 25
jaar lang in een hotel gewerkt en
kan zijn horeca ervaring hier goed
bij gebruiken. Op dit moment
leert hij de verschillende pizza’s
en hun ingrediënten.

Othman, 53 jaar, is gevlucht uit
Syrië en woont sinds 4 jaar in
Hoorn. Hij woont hier samen met
zijn vrouw en zijn kinderen. Hij
werkt sinds 3 maanden bij BRGR
& PZZA. Zijn coach Sandra Nan
heeft hem voorgesteld bij haar
collega Anne en Anne heeft een
gesprek geregeld tussen Othman
en Elena.
 
 



Nina uit Grootebroek heeft een moeilijke
periode in haar leven gehad. Toch lukte het haar
te investeren in zichzelf, ze wilde graag weer
aan de slag.
 
Het begon in 2015 door een ongeluk met haar
elektrische fiets. Nina was bezig met haar
opleiding Helpende Zorg en Welzijn en moest
door het ongeluk noodgedwongen stoppen.
Vervolgens is vastgesteld dat ze gendraagster
(BRCA-gen) is en een twee borstoperaties
moest ondergaan. Daarna heeft Nina moeten
revalideren en de hele periode bij elkaar heeft
ongeveer 3,5 jaar geduurd. “Dit was heel pittig”,
zegt Nina, ook omdat ze een dochter heeft, Liv,
die nu bijna 5 jaar is.

Na een
moeilijke
periode toch
weer een
leer-
werkbaan



Graag weer aan de slag
Toch wilde Nina na deze heftige
tijd graag weer aan de slag. Ze
heeft inmiddels een leer-werkbaan
gevonden bij Westerhof in
Enkhuizen, een zorginstelling van
Wilgaerden. “Eigenlijk heb ik dit
grotendeels zelf geregeld.” Ze had
eerst bij een ander bedrijf
gesolliciteerd, maar werd hier
afgewezen, omdat ze door de
operaties af en toe rugklachten
heeft.
 

Toen heeft ze een open sollicitatie
verstuurd naar Wilgaerden. Ze
werd uitgenodigd voor een
gesprek en is in april gestart in ‘de
huishouding’. Vervolgens is ze
gevraagd of ze de opleiding
Verzorgende IG wil gaan doen via
de werkgever. Hier had Nina wel
oren naar en zodoende gaat ze
binnenkort starten met de
opleiding, met Westerhof als leer-
werkplek.
 
 

Blij met investering in zichzelf
Ze heeft het heel erg naar haar zin
bij haar werkgever. “Ik heb leuke
collega’s en ik word goed begeleid
door Yvonne Klaassen”. Bij
WerkSaam is ze begeleid door
jongerencoach Kitty Tijhuis. Ook al
heeft Nina uiteindelijk de plek
grotendeels zelf geregeld, ze heeft
veel steun gehad van haar coach. 

"Ik heb leuke collega’s en ik
word goed begeleid."

“Kitty had met mij regelmatig
contact en was positief en
bemoedigend in de stappen die ik
zette, dit vond ik heel fijn”, licht
Nina toe. Als advies aan andere
werk- of schoolzoekende jongeren
wil ze meegeven: “Kijk ook naar
BOL-opleidingen, bijvoorbeeld van
het Horizon College. Ook al
verdien je er geen salaris mee, het
kan een hele goede investering
zijn voor jezelf.”
 



Makda is 20 jaar. Ze kwam twee jaar geleden naar
Nederland. Dit jaar startte zij haar eigen bedrijf.

Je hebt een baan gevonden.
Gefeliciteerd! Hoe ben je eraan
gekomen?
Dankjewel! Ik werk als zelfstandig
software-ontwikkelaar. Dat
betekent dat ik altijd met mijn
laptop werk op het internet. Ik
ben mijn eigen bedrijf begonnen.
Het heet Makda. Mijn
opdrachtgever op dit moment is
Ivan Academy. Dat is een groot
internationaal bedrijf waar
mensen onlinecursussen kunnen
volgen over hoe je software kunt
maken. Ik ben een onlineleraar en
help de mensen die deze
cursussen volgen.
 
Welke opleiding is nodig om
deze baan te kunnen doen?
Je moet iets afweten van
computers en programmeertaal.
Dat betekent hoe computer-
programma’s worden gemaakt.
Op school heb ik goed Engels
geleerd. Dat is belangrijk voor dit
werk. Ik heb interesse in
computerprogramma’s. De rest
heb ik mijzelf aangeleerd.

“Als ik het
kan, kan jij
het zeker
ook!”



Op internet kun je allerlei
informatie vinden over
programmeren. Video’s op
YouTube bijvoorbeeld. Als ik mij
echt wilde verdiepen in een
onderwerp, kocht ik een online
cursus.
 
Welke persoonlijke
eigenschappen heb je hiervoor
nodig?
Discipline. Ik heb zelf een plan
gemaakt hoe ik dit wilde
bereiken. 

Je moet je goed focussen op jouw
eigen plan. Als je een laptop met
internet hebt, is alles mogelijk.
“The sky is the limit”.
 
Welke stappen heb je met
WerkSaam doorlopen om hier
te komen?
Ik heb de tijd en ruimte gekregen
van mijn coach Rosa om plannen
te maken voor mijn toekomst.
Nederland was in quarantaine en
er was weinig sociaal leven.
 

Ik heb Nederlandse taalles
gevolgd en had veel tijd over.
Dankzij de financiële steun van
WerkSaam kon ik mijn dromen
bereiken. Rosa: "In het eerste
gesprek viel het op dat Makda zo
goed Engels spreekt. Ze leert
gemakkelijk en ook Engels heeft
ze goed onder de knie gekregen.
Makda heeft zelf veel plannen. We
hebben meerdere mogelijkheden
besproken voor haar toekomst. Ze
heeft haar mogelijkheden zelf
uitgezocht en ook uitgevoerd."
 
Wat is jouw toekomstbeeld?
Nu telt mijn bedrijf één
werknemer en dat ben ik zelf. Ik
hoop dat er over tien jaar
duizenden mensen voor mijn
bedrijf werken.

"Ik heb zelf een plan gemaakt hoe ik
dit wilde bereiken. Je moet je goed

focussen op jouw eigen plan."

Wat adviseer je mensen met
een uitkering die een baan
zoeken?
Als ik het kan, kan jij het zeker
ook! Een baan vinden kan moeilijk
zijn. Je hebt soms het gevoel dat
je niet bij een baan past. Niet
iedereen wordt geboren met
allerlei vaardigheden en vindt
meteen de juiste baan. Door hard
te werken en in jezelf te geloven,
kun je veel bereiken!



Jim Leidelmeijer is eigenaar van Capulus Uitvaartkisten. Dit
bedrijf levert uitvaartkisten aan uitvaartondernemingen en
bestaat al meer dan 10 jaar.

Een paar maanden geleden
begonnen ze ook met het zelf
produceren van uitvaartkisten. Zij
doen dit in opdracht van kisten-
fabrikant Unigra. Unigra is
koploper waar het gaat om de
productie van uitvaartkisten in
Nederland. Capulus zet vanuit hun
productielocatie in Zwaag
uitvaartkisten in elkaar.
 
Capulus kwam met Bas van
Velzen, adviseur
werkgeversdiensten bij WerkSaam
in contact. Bas heeft er samen
met coach Sandra Nan voor
gezorgd dat cliënten van
WerkSaam bij Capulus aan de slag
konden. Dat begon met het in
kaart brengen van de
werkzaamheden. In het werk is
het belangrijk dat iemand veel
van dezelfde handelingen kan
verrichten en dit ook leuk vindt.
De Nederlandse taal is in eerste
instantie minder belangrijk. Daar
wil Capulus in investeren. En dus
kan dit werk prima gedaan
worden door bijvoorbeeld
nieuwkomers.

Ghassan
timmert er
op los



Zo heeft Jim nieuwkomer Ghassan
in dienst genomen. Ghassan had
een uitkering van WerkSaam en
sinds deze maand heeft hij een
contract bij Capulus. Hij werkt hier
nu 3 maanden. Ghassan is 4 jaar
geleden vanuit Syrië naar
Nederland gekomen. Hier woont
hij met zijn vrouw en 4 kinderen.
 
Jim: “We hebben al snel besloten
om Ghassan een arbeidscontract
aan te bieden. De kwaliteit van
zijn werk is goed en hij is heel
betrokken. We werken nu aan het
optimaliseren van het werktempo.

We proberen Ghassan ook te
helpen met de Nederlandse taal.
Elke dag schrijven we 5 woorden
op het bord in de kantine die we
samen leren. Ook hebben we een
werkinstructie voor Ghassan
gemaakt. Deze is in het
Nederlands en eronder staat de
tekst vertaald in het Arabisch”.
 
Ghassan: ”In Syrië heb ik alleen
de basisschool gevolgd. Ik heb
hier al veel geleerd en hoop bij
Capulus nog heel veel meer te
leren.

Ook wil ik de Nederlandse taal
beter leren. Dat is wel belangrijk
om goed te functioneren in de
maatschappij. Ik heb veel
werkervaring opgedaan in Syrië,
maar bijna elke werkgever in
Nederland wil dat je de
Nederlandse taal goed beheerst en
diploma’s hebt. Dat is wel een
belemmering. Gelukkig gaf
Capulus mij een kans. Daar ben ik
ze enorm dankbaar voor. Samen
gaan we hier een mooi bedrijf van
maken. We lunchen hier bij
Capulus elke dag samen en dan
probeer ik ook Nederlands te
praten. Ze helpen me hartstikke
goed. We zijn net familie van
elkaar”.

Tips/advies
Ghassan: “Zorg ervoor dat je goed
de Nederlandse taal leert. Dit is
echt belangrijk in een baan”.

 Jim: “Werkgevers moeten zich wel
realiseren dat het veel tijd kost
om cliënten met een afstand tot
de arbeidsmarkt te begeleiden.
Maar wij zijn heel blij met
Ghassan en zijn blij dat wij op
deze manier een steentje bij
kunnen dragen om iemand te
kunnen helpen. En wij leren ook
weer van Ghassan. Zo kan ik u
vertellen dat ik inmiddels gek ben
op Makdous. Een vegetarisch
Arabisch recept met aubergines”. 

"Ik heb veel werkervaring opgedaan in
Syrië, maar bijna elke werkgever in

Nederland wil dat je de Nederlandse taal
goed beheerst en diploma’s hebt."



Quincy, 23 jaar uit Hoorn is al 9 jaar bezig met
haar hobby fotograferen. Tot januari vorig jaar.
Toen besloot ze het roer om te gooien en hier
haar werk van te maken.
 
Quincy fotografeert voornamelijk paarden en
honden. Ze schafte een nieuwe camera met
verschillende lenzen aan en is begonnen met
het maken van een portfolio. Sinds januari 2021
heeft Quincy haar eigen bedrijf.

Van uitkering
naar eigen
onderneming



Grote stap
Dit was best een stap voor Quincy. Ze heeft een angststoornis en PTSS
(posttraumatische stressstoornis) opgelopen door een ongeluk van ruim 4,5
jaar geleden. Ze is constant vermoeid en heeft veel hoofdpijn. Ze zat 2 jaar
thuis en werkte aan haar herstel. Ze had elke dag therapie en was veel bij
haar paard. Ze staat nog steeds onder behandeling voor de angststoornis en
PTSS, maar met goede begeleiding van haar begeleider en van WerkSaam
kan ze nu toch haar eigen onderneming starten.

Doe wat je leuk vindt
Quincy: “In januari 2020 besloot ik te gaan
doen wat ik echt leuk vind. Dat zijn paarden en
fotografie. Ik ben het langzaam op gaan pakken
en heb veel gratis fotoshoots gedaan om te
kijken of ik het lichamelijk en geestelijk aankon.
Ik heb veel geïnvesteerd in online cursussen om

 steeds beter te worden en dat heeft zeker
geholpen. Ik vond het onwijs spannend, maar ik
ben onwijs trots op mezelf dat ik dit wel heb
gedaan”.

Advies van Quincy
“Volg je hart , doe waar jij gelukkig en blij van wordt. Dit moet wel
realistisch blijven, maar als het lukt, dan kun je zeker trots op jezelf zijn.
Net als ik”!

Ook geeft Quincy aan dat ze een stuk
zelfverzekerder is geworden omdat het haar
gelukt is om ondernemer te worden naast haar
uitkering.
Ze wil het komende jaar parttime gaan
fotograferen en daarnaast wil ze online en privé
workshops aanbieden. Ze hoopt straks ook
mensen en kinderen te gaan fotograferen, maar
haar focus is echt gericht op paarden en
honden. “Uiteindelijk hoop ik straks de overstap
te kunnen maken naar fulltime fotograferen
zodat ik geen uitkering meer nodig heb.”



Bezoek ons
WerkSaam Westfriesland • 1624 NR Hoorn

Bezoek onze website of mail ons
www.werksaamwf.nl
info@werksaamwf.nl

Wij zijn WerkSaam in het
Werkgeversservicepunt.

De re-integratietrajecten of projecten worden
mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ESF.


