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Sociaal Team Texel
biedt hulp bij zoeken
De arbeidsmarkt is volop in beweging en
werkgevers hebben moeite om aan personeel te komen. De kansen om als werkzoekende aan een baan te komen, zijn
groter dan ooit. Ook als u al langere tijd
zonder werk zit en afhankelijk bent van
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering zijn
er volop mogelijkheden.
Het Sociaal Team van de gemeente Texel
helpt u daarbij. Samen met u bekijken
wij waar u goed in bent en wat bij u past.
Want de boodschap is duidelijk: we hebben u nodig!
Casper Landman is een van de medewerkers van Sociaal Team Texel. Samen met
zijn collega’s Inge Bos-Brussee, Hester
Douwma, Alex Joosten en Arjen Boerhorst
doet hij zijn uiterste best om Texelaars die
nu afhankelijk zijn van een uitkering aan
werk te helpen. “Momenteel zijn er zo’n
135 Texelaars die vallen onder de zogeheten Participatiewet en die wij hulp bieden
om een baan te vinden. Dat zijn onder
andere mensen die nu parttime werken
maar daar niet van kunnen leven, nieuwkomers die mogen werken maar nog niet
goed Nederlands spreken, en mensen die
al langere tijd een uitkering hebben en
om uiteenlopende redenen wat verder afstaan van de arbeidsmarkt en moeilijk een
baan kunnen vinden. Gezamenlijk kijken
we wat er voor nodig is om weer aan het
werk te raken.”

Er kan veel
Casper vertelt dat het Sociaal Team op ver-

schillende manieren kan ondersteunen.
“In samenwerking met De Bolder kunnen wij bijvoorbeeld werkstages inzetten,
proefplaatsingen met behoud van uitkering en we bemiddelen tussen werkgever
en werkzoekende. Daarnaast gaan we
starten met verschillende leerlijnen om
mensen gericht op te leiden voor een baan
in een bepaalde sector. Ons uitgangspunt
is dat we maatwerk leveren en per persoon bekijken wat iemand wil en kan en
wat er nodig is om hem of haar naar werk
te begeleiden.”
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‘We hebben u nodig!’

Medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente.

Leerlijnen
Het werken met leerlijnen is nieuw op
Texel. Het is een uitdagende manier voor
werkzoekenden om niet afhankelijk te
blijven van een uitkering maar zelf weer
uw brood te kunnen verdienen. Met werk
dat bij u past. Begin 2018 wordt gestart
met vier leerlijnen die opleiden voor een
baan in één van de volgende sectoren:
• Zorg
• Techniek
• Onderhoud/groenvoorziening
• Horeca
Casper vertelt: “De leerlijnen worden opgezet door De Bolder, in samenwerking
met de gemeente en Texelse werkgevers.
In verschillende branches zitten bedrijven
te springen om personeel. Via de leerlijnen kunnen we mensen heel gericht gaan
opleiden voor vacatures die moeilijk te
vervullen zijn.” Als voorbeeld noemt hij de
leerlijn die samen met Van der Linde Fietsen wordt ontwikkeld. “Dit bedrijf heeft
behoefte aan beginnende fietsenmakers.
Die zijn moeilijk te vinden. Wij kunnen in

een samenwerkingsverband mensen met
affiniteit voor techniek opleiden tot fietsenmaker.”

U bent niet alleen
Vindt u het vervelend dat anderen weten
dat u een uitkering heeft of zonder baan
zit? Dat is niet nodig, want: u bent niet
alleen! Er zijn meer mensen die net als u
moeite hebben om aan het werk te komen
en niet zo goed weten hoe ze dat kunnen
veranderen. Het Sociaal Team Texel begeleidt u daarbij en brengt u ook in contact met andere mensen die in hetzelfde
schuitje zitten. Casper: “We gaan komend
jaar werken met groepen. Voor die groepssessies nodigen we verschillende mensen
uit die vallen onder de Participatiewet.
We vertellen ze wat er mogelijk is en dagen ze uit iets van zichzelf te laten zien.
Op die manier komen we er ook achter
waar iemands kracht zit en wat iemand
graag zou willen. En we hopen dat mensen elkaar stimuleren en zelf met ideeën
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Miriam aan het werk bij Eethuys Gollards

Miriam Kok aan het werk in het Eethuys van de Gollards.

“Na een week wist
ik al zeker dat ik dit
wilde”
“Zonder de hulp van het Sociaal Team en
de inzet van Alice Reinders was ik hier
nooit terechtgekomen. Ik zit nu helemaal
op mijn plek.”

Miriam Kok (39) werkt sinds enkele maanden in Eethuys Gollards, het restaurant
van het verzorgingshuis in Den Burg. Hiervoor was zij werkzaam in de thuiszorg,
maar door bezuinigingen in die sector
werd de werkdruk hoog en paste de werkwijze niet meer bij Miriam. “Ik zat daar
niet meer op mijn plek en wilde graag
wat anders. Ook omdat ik nog maar een
contract had van zes uur. En ik wilde meer
werken.”
Toch was het voor de Texelse lastig om zelf

aan een passende baan te komen. “Ik heb
bij verschillende bedrijven gesolliciteerd,
maar het is lastig om er tussen te komen.
Zeker omdat ik zware astma heb en voor
vijftig procent ben afgekeurd. Daarbij heb
ik ook nog diabetes. Daardoor trek ik het
lichamelijk niet om fulltime te werken.
Halve dagen red ik wel, maar veel werkgevers willen dat niet.” Miriam vroeg haar
cliëntmanager van het Sociaal Team Texel,
Hester, of zij haar verder kon helpen. “Hester is mijn vaste aanspreekpunt bij de gemeente. Met haar heb ik besproken wat
ik graag zou willen en zou kunnen doen
binnen mijn mogelijkheden. Zij stelde me
voor om eens met Alice Reinders te gaan
praten. Die werkt bij De Bolder en zij helpt
namens de gemeente mensen met een
bijstandsuitkering om weer aan het werk
te komen. Dankzij de contacten en bemiddeling van Alice kwam ik bij de Gollards
terecht. Die zochten iemand voor 20 uur
in het restaurant. Dat past precies bij mij.
Ik kom veel cliënten uit de thuiszorg tegen
en vind de omgang met ouderen erg leuk.
Ik voel me hier echt als een vis in het water.”
Om te kijken of Miriam geschikt zou zijn
voor het werk, startte zij twee maanden
op proef, met behoud van uitkering. “Na
een week wist ik al zeker dat ik dit wilde.
Gelukkig de Gollards ook! Ik draai diensten van vijf uur volgens een vast rooster.
Daardoor heb ik tussendoor voldoende
tijd om bij te tanken. Het voelt ook heel
goed om meer te werken. Ik wilde dat altijd al graag, maar mijn lijf liet me in de
steek. Dat was heel frustrerend. Ik hoop
nu dat ik met 20 uur genoeg verdien om
de bijstand achter me te kunnen laten.
Want ik wil heel graag financieel zelfstandig zijn.”

komen.” Een groep zal bestaan uit zo’n
twaalf tot maximaal twintig personen.
Er komen meerdere bijeenkomsten. Eerst
een kennismaking waarin wordt verteld
wat er van de gemeente verwacht mag
worden aan ondersteuning, maar ook wat
er wordt verwacht van de deelnemers. In
een tweede sessie staan de interesses,
wensen, ambities en werkervaring van
de deelnemers centraal. In een derde bijeenkomst worden de leerlijnen gepresenteerd en wordt samen met de deelnemer
bekeken welk traject wordt ingezet.

Niet vrijblijvend
Aan het ontvangen van een uitkering zitten niet alleen rechten, maar ook plichten.
Het zoeken naar werk is niet vrijblijvend. U
heeft de verplichting om uw best te doen
financieel op eigen benen te staan. Dit is
hét moment om in beweging te komen,
want de markt biedt volop kansen. Als u
van goede wil bent, is er ook werk voor u.
Misschien vindt u dat spannend, maar u

Met enige aanpassing van de werkzaamheden of het gewenste profiel blijkt er
ineens een veel groter potentieel aan
mogelijke kandidaten voor u beschikbaar.
Alice Reinders van Werkbedrijf De Bolder
houdt zich in opdracht van de gemeente
bezig met arbeidsbemiddeling. Zij is aanspreekpunt voor het werkgeversservicepunt op Texel en probeert een match te

bewerkstelligen tussen werkzoekende
en u als werkgever. U kunt bij Alice kosteloos terecht voor informatie en ondersteuning als u iemand wilt aannemen die
moeilijker aan het werk komt of, indien u
interesse heeft in het opzetten van een
leerlijn, om mensen op te leiden voor beschikbare banen. Ook vacatures kunnen
bij Alice worden aangemeld, zodat zij op
zoek kan gaan naar geschikte kandidaten.
Voor meer informatie: Werkbedrijf De
Bolder, Alice Reinders, tel. 06-17007009
(van maandag t/m donderdag tijdens
kantooruren).

Kies nu voor uw toekomst!
Wilt u ook af van een uitkering en zelf uw
geld verdienen? Of heeft u iemand in uw
omgeving die in deze situatie zit en wel
wat hulp kan gebruiken, neem dan gerust
contact op met Sociaal Team Texel. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. U kunt bellen met 14 0222 en vragen
naar het Sociaal Team. Wilt u eerst wat
meer lezen over de mogelijkheden en/of
een mailtje sturen? Ga naar www.texel.
nl/sociaalteam.

Oosterhof Wonen blij met Beletsom
“Hij is een harde werker en altijd
vrolijk” “Stel je eens voor dat je
zelf je land zou moeten ontvluchten. Je komt in een vreemd land
terecht waarvan je de taal niet
spreekt en er is niemand die je
helpt. Ik heb me verplaatst in die
situatie en dan is het niet meer
dan logisch dat je wilt helpen.”
Jan Oosterhof, mede-eigenaar van Oosterhof Wonen, koos er bewust voor om
iemand die heeft moeten vluchten aan
werk te helpen. Samen met zijn broer
Kees runt Jan al vele decennia het familiebedrijf in Den Burg, dat gespecialiseerd
is in woninginrichting. Er werken negen
mensen.
Jan: “Ik heb regelmatig contact met Siep
Eldering van Vluchtelingenwerk. Sommige nieuwkomers, zoals ze dat bij de
gemeente zo mooi noemen, zijn hier
soms al best een tijd. Ze willen graag aan
het werk. Wij willen ze die mogelijkheid
bieden.” Via Vluchtelingenwerk kwam
Oosterhof bij De Bolder terecht. Dit SWbedrijf ondersteunt in opdracht van de
gemeente ook deze nieuwkomers bij het

Voor werkgevers
Ook hier geldt: we hebben u nodig! Op
Texel hebben diverse bedrijven moeite
met het vinden van geschikte kandidaten
voor openstaande vacatures.

wordt goed begeleid. En zoals u hebt gelezen, zijn er nogal wat manieren waarop
we kunnen ondersteunen. Samen gaan
we op zoek naar werk dat bij u past of
we helpen u met het aanpassen aan het
werk dat beschikbaar is. Doet u niks of
wilt u niet meewerken, dan heeft dat consequenties. U kunt worden gekort op uw
uitkering of er volgen andere maatregelen
die het niet leuker voor u maken.

Beletsom (rechts) aan het werk bij Oosterhof.

vinden van een baan. Veel mensen in deze
groep mogen werken, maar hebben vaak
moeite om zelf aan werk te komen vanwege een taalachterstand. “Via De Bolder
hebben wij nu een man uit Eritrea aan het
werk, Beletsom. Hij is in 2015 in Nederland gekomen en kwam begin 2017 naar
Texel. Pas in 2016 konden ook zijn vrouw
en kinderen ook het land ontvluchten. Die
zijn in augustus 2017 in Nederland aan
gekomen. Heel recent is het gezin herenigd op Texel en heeft het een woning
toegewezen gekregen in Den Burg”, vertelt Jan. “De taal is inderdaad nog lastig,
maar vormt geen onoverkomelijk probleem.
Beletsom is een harde werker en begrijpt
al veel. Ook met non-verbale communicatie kom je ver. Met z’n allen, ook zijn collega’s, proberen we hem zoveel mogelijk te
helpen. Dat is geen opgave, maar vooral
leuk. Dat komt omdat hij altijd blij en vrolijk is. Het is leuk om hem erbij te hebben.”
Naast zijn parttime baan bij Oosterhof
volgt Beletsom een taalcursus. Volgens
Jan is het aannemen van een arbeidskracht uit deze doelgroep voor een werkgever goed geregeld en zonder risico’s.
“De Bolder regelt alles. Het enige dat wij
extra moeten doen, is hem helpen met de
taal. Maar hoe erg is dat?”

