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Maud van Geel

VOORWOORD

Voor het eerst een voorwoord in ons personeelsblad, 
een nieuw en mooi personeelsblad. Als ik nu terugkijk 
dan is er veel ‘nieuw’: nieuwe namen, nieuwe mede
werkers, nieuwe werkplekken. Nieuw maar ook toch 
ook nog veel vertrouwd. Voor veel medewerkers is de 
werkplek en werkleiding hetzelfde gebleven. 

We zijn inmiddels gewend aan onze nieuwe naam 
Ontplooj. Leidinggevenden en stafmedewerkers hebben 
in een bijeenkomst eind februari een presentatie 
gehad waarom er gekozen is voor deze naam en welke 
kernwaarden we hieraan koppelen, namelijk AANDACHT, 
WAARDERING en BEWEGING. Het was voor het eerst 
weer een moment waarin we samen hebben kunnen 
vaststellen dat we een goede start hebben gemaakt en  
er samen voor willen gaan. Het opstarten van een 
nieuwe organisatie of bedrijf kost veel energie maar kan, 
als je er met plezier werkt en er samen de schouders 
onder zet, ook veel energie opleveren. Mij geeft het 
positieve energie en ik ben trots op wat wij samen als 
medewerkers, in deze korte tijd, al hebben bereikt.

Zoveel energie is er ook dat we ook een planning hebben 
gemaakt voor verschillende activiteiten dit jaar. Zo 
willen we in 2022 vitaliteit centraal zetten, ook in het 
kader van de kernwaarde Beweging. Samen werken 
aan vitaal blijven. Daar zijn we mee begonnen door het 
uitdelen van een stappenteller. Heb jij deze al gebruikt? 

Ik probeer een paar keer per week met een of  
meerdere collega’s in de lunchpauze te wandelen,  
maar natuurlijk kun je ook een collega ‘uitdagen’ en 
kijken wie de meeste stappen heeft gezet aan het  
eind van een werkdag. 

Als Ontplooj hebben wij beweegtoestellen gekocht, 
zoals je al zult hebben gezien, staan die op verschillende 
plaatsen op het terrein. Een werkgroep is nu druk  
bezig om op 17 mei een Open Huis dag te organiseren.  
We openen ons ‘beweegpark’ die dag officieel... 
en natuurlijk maken we er een hele gezellige en 
informatieve middag van. Noteer alvast de datum in  
de agenda. Familie en begeleiding is natuurlijk ook  
van harte welkom!

We zullen nog een tijdje bezig zijn met het verder 
‘bouwen’ aan ons nieuwe Ontplooj. We streven naar het 
aan ons binden van bestaande en nieuwe klanten en 
het verder ontwikkelen en ontploojen van onze eigen 
mogelijkheden. Aandacht en waardering voor elkaar en 
voor andere organisaties en bedrijven horen daarbij. 
Mocht je ideeën hebben over onze toekomst eruit ziet  
en welke kansen wij niet mogen missen, laat je dan 
vooral horen! 

Laten we het samen blijven doen en er een mooi  
2022 van maken!
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Ken jij het STAPbudget al? Het STAPbudget is een 
opleidingsbudget van de Rijksoverheid van max.  
€ 1.000, dat je als volwassene kunt gebruiken voor 
scholing en ontwikkeling. Op deze manier studeer  
je voordelig en misschien zelfs gratis!

Hoe werkt het?
Het begint bij de voorbereiding: wat voor een opleiding 
lijkt jou leuk en wat past bij je? Ga daarvoor naar 
de website STAP-budget.nl. Op deze website kun je 
makkelijk vinden wat jij zoekt. Je kunt gebruikmaken 
van de zoekfilters om dat te zoeken en vinden dat bij jou 
past. Je vindt op deze website ook complete informatie 
over alle beschikbare opleidingen. Zo vind je makkelijk 
een STAP-opleiding die bij jou past. Heb je gevonden 
wat je zoekt en wil je de opleiding graag gaan volgen? 
Meld je dan aan bij de opleider. Je ontvangt een STAP-
aanmeldingsbewijs van de opleider en kunt vervolgens 
STAP-budget aanvragen bij het UWV. 

Wees er snel bij!
Het is belangrijkrijk dat je snel je budget aanvraagt. 
Jaarlijks zijn er 5 tijdvakken van 2 maanden om budget 
aan te vragen. Het eerste tijdvak is gestart op 1 maart  
en zat helemaal vol. Het volgende tijdvak is van 1 mei  
tot en met 20 juni 2022 (opleiding start uiterlijk 
september 2022). 

€ 1.000,- KORTING OP SCHOLING  
MET HET STAP-BUDGET

Personalia en jubilea

Wanneer heb je recht op STAPbudget?
Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als:
•  Je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt 

(of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of 
ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).

•  Jij of je partner de Nederlandse nationaliteit heeft 
of een andere nationaliteit van een land binnen de 
Europese Unie.

•  Je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 
27 maanden minstens 6 maanden in Nederland 
gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).

•  Je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt 
gekregen en er nog budget is.

•  Je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen  
(volgens het STAP-scholingsregister).

Vind op STAPbudget.nl een opleiding of cursus 
die bij je past. 

Uit dienst
Dhr. D. Pongers    31-12-2021
Dhr. F.C.J Verweg   31-10-2021
Mevr. Y.M Overkamp   31-08-2021
Samuël van der Vinne   31-01-2022
Kadir Karahan   31-01-2022

25 jaar
Alex v/d Broek    02-11-2021
Gerard Johan Grouw   28-02-2022
Alice Nijkamp-Pool   06-01-2022
40 jaar
Bennie Otten    17-08-2021
Dina Johanna Bennink-Fikkert  01-01-2022 
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TIPS VOOR EEN
MOOIE PAASTAFEL! 

Het is bijna Pasen! En of je nou alleen of samen en thuis 
of bij iemand anders gaat ontbijten of brunchen, deze 
tips voor een mooie paastafel komen altijd van pas! 

 Schattige kuikentjes (én nog lekker ook)!
 Wat heb je nodig?
 •  6 hard gekookte eieren (zorg dat ze goed  

afgekoeld zijn in koud water)
 • 2 eetlepels mayonaise
 • 2 eetlepels mosterd
 • een snufje zout
 • een wortel
 •  12 zwarte peperkorrels (of iets anders  

om oogjes te maken)
  
 En verder:
 •  een spuitzak (of een kleine lepel kan ook)
 •  een grove rasp (of een scherp mes kan ook)

Hoe maak je het?
1.  Pel de eieren. Snijd aan alle onderkanten een halve 

centimeter van het ei af, zo kan jouw kuikentje straks 
staan. De overgebleven stukjes mag je opeten of 
weggooien. Snijd dan de bovenkant (ongeveer 1,5-2 
centimeter) van het ei af. Bewaar de bovenkant goed.

2.  Schep het eigeel (voorzichtig!) uit alle eieren.  
Vergeet niet het eigeel uit de bovenkantjes.

3.  Mix het eigeel met de mayonaise, mosterd en zout. 
Stop dit in een spuitzak en vul de eieren die je hebt 
uitgelepeld met dit mengsel. Je kunt ook een kleine 
lepel gebruiken om ze te vullen. Zorg ervoor dat de 
vulling ongeveer 2 centimeter boven de onderkant van 
het ei uitsteekt, anders heeft jouw kuiken straks geen 
gezichtje. Doe de bovenkantjes, die je goed bewaard 
hebt, weer terug op de gevulde eitjes.

4.  Snijd (of rasp) ondertussen de wortel, zodat je dikke 
sliertjes krijgt van ongeveer een centimeter lang. Doe 
twee peperkorrels op het gezichtje, nu heeft jouw 
kuiken oogjes. Stop een stukje wortel onder de oogjes 
voor de neus. Het kan handig zijn om hiervoor een 
pincet te gebruiken. 

5.  Zet de kuikentjes op het bord of dienblad waarop 
je het gaat serveren. Nu kun je de voetjes eronder 
maken. Gebruik hiervoor ook sliertjes wortel en 
eventueel een pincet. Gebruik drie sliertjes wortel per 
voetje. Per kuikentje heb je er dus zes nodig. 

Je kunt deze kuikentjes gewoon koud serveren. Ze zijn 
het lekkerst als je ze binnen 2 uur na het maken opeet. 
Geniet ervan!

Een simpele tip voor leuke aankleding  
van jouw paastafel!
Vouw het servet helemaal open. Leg het vierkant met de 
punt naar beneden. Rol hem nu vanaf één punt helemaal 
naar boven op. Je hebt nu een soort ‘worst’ servet. Vouw 
deze om je gekookte ei en maak vast met een touwtje of 
elastiekje. Klaar! Leuk he? (tip: maak het nog leuker door 
met een zwarte stift een gezichtje te tekenen op het ei!)
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EEN HEERLIJK RECEPT 

Hutspot maar net even anders:
Geroosterde hutspot met 
runderbraadworst 
Door je wortel en ui te roosteren in de oven krijgen ze 
extra veel smaak. Zo wordt je hutspot wel heel erg lekker.

 Ingrediënten voor 4 personen 
 • 600 g winterpeen
 • 5 middelgrote uien
 • 1 bol knoflook
 • ½ el gemalen kaneel
 • 3 el milde olijfolie
 • 1 kg iets kruimige aardappelen
 • 4 runderbraadworsten
 • 1 el tarwebloem
 • 150 ml halfvolle melk

Dit heb je nodig:
• Bakpapier
• Pureestamper 

Zo maak je het: 
1.  Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de winterpeen, 

halveer in de lengte en snijd in halve plakjes. Snijd 
de uien elk in 8 parten en halveer de knoflookbol in 
de breedte. Verdeel de winterpeen, ui en ongepelde 
tenen knoflook over een met bakpapier bekleedde 
bakplaat. Schep om met de kaneel, ⅔ van de olie 
en peper. Bak ca. 25 min. onder in de oven. Schep 
halverwege om.

2.  Schil ondertussen de aardappelen, snijd in gelijke 
stukken en kook in een ruime pan met water in 
20 min. gaar.

3.  Verhit ondertussen de rest van de olie in een 
koekenpan en bak de runderbraadworsten op 
middelhoog vuur in 13 min. goudbruin en gaar. Keer 
regelmatig. Neem uit de pan en houd warm onder 
aluminiumfolie.

4.  Roer de bloem met een garde door het achtergebleven 
bakvet en bak 2 min. op middelhoog vuur.

5.  Verwarm ondertussen de melk op laag vuur, maar laat 
niet koken. Giet de aardappelen af. Stamp ze met de 
warme melk met de pureestamper tot puree. Neem 
de groenten uit de oven. Knijp de tenen knoflook 
uit de schil en schep samen met de groente door 
de aardappelpuree. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout.

6.  Verdeel de hutspot over borden. Snijd de braadworst 
in plakjes en serveer bij de hutspot. Serveer de jus 
apart erbij.

Tip! Eet jij liever vegetarisch? 
In plaats van braadworst kun je ook een 400 g 

vegetarische balletjes gebruiken
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WAT ALS  
IK ZIEK 
WORD?
Ziek zijn is echt niet fijn maar we krijgen er allemaal wel 
eens mee te maken. Wat moet je doen op het moment 
dat jij denkt dat je niet kunt werken.

Verzuimreglement Ontplooj (je bent in dienst bij de 
gemeenten: Twenterand, Almelo of Wierden)
Het eerste wat je moet doen is zelf de verzuimlijn van 
Ontplooj en jouw leidinggevende bellen. De verzuimlijn 
is tussen 07.30 en 10.00 uur bereikbaar. Het nummer  
van de verzuimlijn is: 0546 – 875705. De medewerker 
die het telefoontje aanneemt noteert jouw naam en 
maakt in het systeem de ziekmelding aan. 

Verzuimreglement stichting participatie noaberkracht 
(je bent in dienst bij de gemeenten:  
Tubbergen of Dinkelland)
Als je vanwege ziekte niet kunt werken, dan meld  
je dat voor aanvang werktijd op jouw werkplek: 
•  Werk je in beschut, dan bel je met de teamleider van 

jouw afdeling bij Ontplooj 
•  Werk je in het groen, dan bel je met de voorman van 

Noaberkracht 
•  Ben je gedetacheerd, dan bel je met jouw 

leidinggevende van de inlener 
Tussen 08.00 en 9.00 uur bel je de verzuimlijn van de 
SPN op telefoonnummer 06 - 43 25 33 25. Hier wordt de 
ziekmelding genoteerd en doorgegeven aan HR. Werk 
je in het groen of ben je gedetacheerd? Dan wordt de 
ziekmelding ook gemeld bij jouw teamleider SPN. 

Ontplooj heeft een verzuimprotocol. De hele tekst kun 
je vinden in AFAS.
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BuCa was lang geleden de afdeling Elektronica van 
SOWECO. Rond 2013, met de komst van de Participatie
wet, is de afdeling verzelfstandigd en werd het 
onderdeel van A1 Electronics. Vanaf dat moment 
was het een “gewone” commerciële onderneming. 
Inmiddels huurt BuCa drie werkunits op het terrein aan 
de Plesmanweg in Almelo. Ook worden ondersteunende 
diensten ingekocht als personeelszaken, automatisering 
en wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten als het 
bedrijfsrestaurant.

De specialisatie van BuCa is bekabeling, montage 
van printplaten en assemblage van een variëteit aan 
elektrotechnische producten. In de grootste werkunit 
werken 75 mensen. Die unit is opgesplitst in bekabeling, 
printen en assemblage. Er is een grote verscheidenheid 
en afwisseling aan werkzaamheden waardoor 
medewerkers de mogelijkheid hebben te ervaren, 
ontwikkelen, groeien en specialiseren.                                                         

In tegenstelling tot het “ontstaan” van BuCa, met 
medewerkers uit de SW, stromen er ook “andere” 
mensen in via A1. Deze medewerkers komen via 
verschillende kanalen tot ons en kunnen gelijk starten 
met een leer-werktraject. In principe staan we open 
voor iedereen uit de Participatiewet. Zo hebben we 
een mooie en bijzondere pluimage aan collega’s, van 
ex-gedetineerden, statushouders, schoolverlaters of 
-uitvallers en meer. De grootste groep medewerkers waar 
we op leunen en afhankelijk van zijn, zijn nog altijd de 
mensen met een SW-achtergrond. Prima arbeidskrachten 
die ons in staat stellen dat te maken waar onze klanten 
naar vragen. En dat op een bedrijfseconomische 
verantwoorde manier.

Ik ben verantwoordelijk voor deze zeer gemêleerde 
groep medewerkers. Ruim vóór acht uur ‘s morgens 
ben ik aanwezig om elke medewerker de gelegenheid 
te geven om mij nog even te spreken. Maakt niet uit 
waarover. Vertrouwen en communicatie zijn de basis 
voor goede bedrijfsvoering en goed functioneren. Dit 
krijg je - ik ook - terug.

Ken je mensen en weet wat er speelt! Niet alleen werk, 
maar ook in hun thuissituatie. Iemand feliciteren met 
zijn/haar verjaardag. Ook in het weekend wordt dit  
niet vergeten. Mensen bijstaan die ziek zijn, zorgen  

of problemen hebben en er zijn wanneer familie 
begraven wordt. 

Heldere regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid en 
rust en dat zorgt ervoor dat mensen vertrouwen krijgen 
en zekerheid hebben. Zo creëer je een prettige, veilige 
werkomgeving met leuke collega’s waar je goed kunt 
presteren. Als mensen gezondheidsproblemen hebben, 
zorg ik voor passend maatwerk en/of dat ze niet “thuis 
blijven hangen”. Ik zoek graag mee naar oplossingen.
 
Als onderneming BuCa doen we het goed in onze 
markten. We hebben concurrerende prijzen en goede 
contacten met het bedrijfsleven en onze klanten. Dit 
leidt tot een goede orderportefeuille met opdrachten 
van zo’n vijftig verschillende ondernemingen in de 
meest uiteenlopende sectoren zoals gezondheidszorg, 
overheid, landbouw en metaalindustrie. Zeg maar rustig 
een goede concurrentiepositie met continuïteit.

Wil jij te zijner tijd deel uitmaken van ons succes? Dan 
zijn er maar een paar voorwaarden. Ben je gemotiveerd 
en leergierig, heb je technische aanleg en kun je 
zelfstandig en in teamverband werken? En durf je te 
praten en te overleggen (communiceren); “Zeggen wat 
je denkt en doen wat je zegt”? Dan is er misschien een 
mooie toekomst voor je weggelegd bij BuCa. We hebben 
mooi werk en zijn trots op “onze BuCa mensen!”.

Team BuCa 
Marijke Krabbenborg
Afdelingschef

BUCA ELECTRONICS,  
EEN BEDRIJF MET MENSEN OM 
TROTS OP TE ZIJN!
De Inlener vertelt...
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AANGEPAST WERKROOSTER

Ook binnen Ontplooj zijn er veel mensen die in 
deeltijdwerken. Dit komt omdat jij een parttime 
contract hebt of omdat jij gebruik maakt van een 
senioren of deeltijdregeling.

Voor Ontplooj betekent dit, dat je als bedrijf heel goed 
moet kijken naar de bezetting op afdelingen. Als er 
opdrachten binnenkomen is het soms lastig om op alle 
dagen van de week medewerkers te kunnen inzetten die 
aan de opdrachten werken.

Daarom is er door het management een besluit genomen 
hoe we daar mee omgaan. Dit besluit is gedeeld met alle 
leidinggevenden en hangt ook op de borden bij Ontplooj.
In het besluit wordt uitgelegd waarom. Natuurlijk wordt 
er begrepen dat medewerkers de ‘vrije’ dagen zoveel 
mogelijk aan het einde van een week willen inroosteren 
met aansluitend het weekend.  
 
Helaas kan dit niet altijd doordat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering in gevaar kan komen. Uiteraard kan in 
overleg met de leidinggevende veel, stem daarom altijd 
samen goed af als je je werkrooster wilt aanpassen, maar 
verwacht niet bij voorbaat dat het altijd kan.

Door het management is gekeken naar wat er in de 
CAO staat als je gebruik wilt maken van bijvoorbeeld 
de seniorenregeling en daardoor je werkrooster wordt 
aangepast. De CAO zegt; “zolang het bedrijfsbelang 
het toelaat kan er gebruik gemaakt worden van deze 
regeling” Dit betekent dat er geen problemen mogen 
ontstaan bij de herbezetting van de vrijgekomen uren 
fysiek en rooster technisch en dat er geen problemen 
mogen ontstaan op het gebied van veiligheid bij de 
uitvoer van werkzaamheden.

Voor alle nieuwe aanvragen geldt dat toepassing van 
de regelingen enkel in overleg met leidinggevende kan 
plaatsvinden en onder de voorwaarde dat toepassing 
plaatsvindt op de dagen die continuïteit van uitvoering 
van werkzaamheden en ons bedrijf Ontplooj, niet in 
gevaar brengt.
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‘Samen vitaal de toekomst in’ 

Ontplooj organiseert een Open Huis voor collega’s, 
familieleden en/of begeleiders. 

We hebben hiervoor een prachtige voorjaarsmiddag 
gereserveerd op 17 mei. Deze middag staat in het teken 
van vitaliteit. Hoe blijven we samen vitaal?

Als Ontplooj hebben wij een aantal prachtige 
beweegtoestellen aangekocht. Deze staan bij de 
buitentuin van de Robijn en in de binnentuin bij de 
Brainbox. We starten de middag om 13.00 uur met  
een opening van ons ‘beweegpark’. Maar daarnaast  
is er nog meer.

Zorg dat je aan het begin van de route een Ontplooj-
strippenkaart op gaat halen. Zet hierop je naam en 
telefoonnummer of e-mailadres. Als jij alle stempels 
hebt opgehaald kun je buiten bij de ingang van B/C  
jouw ingevulde en volle kaart inleveren. Op 18 mei 
worden er 3 winnaars bekend gemaakt en zij ontvangen 
een leuke prijs.

Vitaal blijven kan op veel manieren maar gezond eten  
en bewegen zijn twee hoofd thema’s die centraal staan 
deze middag.

Op het midden terrein kun je gaan meebewegen op 
de muziek van Martin Dams, zijn er demonstraties 
van bijvoorbeeld dansen waar ook jij en ik aan mogen 
meedoen. Koks laten  in workshops zien hoe je gezond 
wat lekkers kunt klaar maken. Klanten en leveranciers 
zullen aanwezig zijn met marktkraampjes waar je 
producten kunt bekijken maar ook kunt kopen!

Wil je meezingen met Martin Dams of heb jij een 
karaokenummer dat je wilt zingen? Meld je aan bij  
Bert Hoekman, hij zorgt ervoor dat jij een podium  
krijgt op 17 mei!

Noteer de datum in je agenda en breng het thuis bij 
je ouders, broers of zussen en begeleiding onder de 
aandacht. Dus... kom allemaal we maken er een super 
vitaal evenement van!!!

Binnenkort hoor je meer, let op de borden in de gangen!
 
Graag tot 17 mei!

Werkgroep Open Huis
Hans Straver
Jeffrey Bakker
Jeanet Westra
Maaike Nijman
Marja van Varik

OPEN HUIS 
ONTPLOOJ - 17 MEI 2022

Martin Dams



ikOntplooj | 12

•  Kies gezonde dingen als tussendoortje (hieronder vind je wat inspiratie)
• Ga op een sport
• Sla het ontbijt niet over
• Kies voor water en niet voor frisdrank of sap
•  Zit niet langer dan twee uur per dag achter de televisie of computer
•  Slaap genoeg (de meeste volwassenen hebben 7-9 uur slaap nodig) 

Vier lekkere én gezonde tussendoortjes
• Fruitspiesjes 
•  Cocktailprikker met cherrytomaatje en mozzarella en blaadje basilicum
•  Plakjes banaan of appel met daarop een beetje 100% pindakaas (ook lekker op brood!)
•  Volkoren tostivariaties: met verse geitenkaas, walnoten of pijnboompitten en plakjes druif, 

of met 30+ kaas en ananas of plakjes tomaat

Drankjes
• Chai latte, chai thee met warme halfvolle melk
• Latte macchiato of cappuccino met halfvolle melk

Uiteraard moet je hier ook niet te veel van drinken en blijft water of (groene) thee het beste!
Bron: voedingscentrum.nl 

QUIZ EN TIPS

 1. Een appelflap 
 a. Een kwartier
 b. 50 minuten
 c. 70 minuten

 2. Een roze koek
 a. Een half uur
 b. 50 minuten
 c. 1,5 uur

 3. Een bakje chips
 a. 5 minuten
 b. 25 minuten
 c. Drie kwartier

Quiz
Weet jij hoe lang je moet fietsen voor je 
deze producten hebt verbrand? 

Tips
Vijf tips om een gezond gewicht te houden

Antwoorden: 1. C – 70 minuten | 2. B – 50 minuten | 3. B - 25 minuten
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Werkontwikkelbedrijf Ontplooj biedt werkgelegenheid 
aan zo’n 700 mensen in Almelo, Wierden, Twenterand 
en Tubbergen. Een heel grote groep mensen met 
een beperking is werkzaam bij Ontplooj’s Multipack 
afdelingen. Nu de economie booming is, krijgt Ontplooj 
heel veel opdrachten. Dus is het maar goed dat er 
kanjers werken als Diane Paalman. Ze werkt 32 uur, 
verdeeld over 5 dagen in de week.

In een rustig hoekje van Multipack 2, lekker aan het 
raam, zit Diane Paalman geconcentreerd stickervelletjes 
met tattoos van paarden in te pakken. In een gestaag 
tempo. Ze heeft er plezier in, (plak)tatoeages verpakken 
is leuk werk dat haar goed af gaat. Maar Diane draait haar 
hand ook niet om voor tal van andere werkzaamheden 
die het bedrijfsleven uitbesteedt aan Ontplooj. Ze poetst 
met eindeloos geduld adapters, vouwt met grote precisie 
doosjes of reclamefolders. Al vindt ze het laatste het 
minst leuk om te doen. Ze haalt haar schouders op en 
zegt opgewekt: ‘maar ook dat moet gebeuren’.

Diane Paalman is met haar 53 jaar een echte routinier 
en heeft er bij Ontplooj (en voorloper SOWECO) al een 
mooie loopbaan opzitten. Ze begon in 1987 bij het 
toenmalige Noordhoek. Omdat ze deksels handig is met 
naald en draad mocht ze vervolgens naar de afdeling 
kleine confectie. Diane naaide daar eindeloos veel 
handdoeken, dekbedovertrekken en kussenslopen.  
‘En nog veel meer’.  Toen de afdeling stopte, verkaste 
ze naar Multipack 1 waar conservenblikken werden 
uitgezocht en gepoetst. ‘Het was niet echt mijn ding en 
toen er een nieuwe confectieafdeling kwam, mocht ik 
weer daar naartoe.’

Intussen verhuisde Diane van haar woonplaats Holten 
naar Almelo. Eerst ging ze begeleid wonen aan de Hop, 
een paar jaar later verkaste ze naar de Lisdodde en 
daarna kocht ze haar eigen huisje aan de rand van de 
binnenstad. Ze redt zich er met een beetje begeleiding 
uitstekend. ‘Ik ben verhuisd omdat ik hier werk en omdat 
ik hier naar De Klup ging. Ik heb de dingen graag een 
beetje dichtbij elkaar.’

In de 35 jaren dat Diane nu werkt, heeft ze ook drie 
keer geprobeerd om buiten de beschermde muren van 
Ontplooj te werken. Maar iedere keer bleek het een 
stapje te ver. ‘Ik kon het tempo niet volhouden of het 
werk was te zwaar. Dat detacheren is niets voor mij’. Tot 
haar grote opluchting was ze keer op keer weer meer 
dan welkom bij op een van de Multipack afdelingen. ‘Ik 
heb ook nog een hele tijd riemen gemaakt. Dan moest je 
er een gesp aanzetten, een lus lijmen, een kaartje eraan 
vastmaken en netjes inpakken. Dat vond ik ook leuk om 
te doen. Ik zit vanaf 2017 hier bij Multipack 2 en het 
bevalt me echt heel erg goed.’

HANDIGE DIANE HEEFT  
VEEL WERKPLEZIER

‘IK HEB DE  
DINGEN GRAAG 

BIJ ELKAAR’

De kanjers van Ontplooj
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Ontplooj, de ‘nieuwe’ werkgever van heel veel mensen 
met een beperking, is het jaar 2022 goed begonnen met 
een heel erg aardig gebaar. Ze schonk de opbrengst van 
de grote SOWECOverkoop aan De Klup Twente. Die kan 
dat heel erg goed gebruiken en gaat het investeren in 
nieuwe kleding voor de zaalvoetballers en games voor 
het gamecentrum FUNIEFIT.

Vorig jaar werd de sociale werkvoorziening SOWECO 
ontbonden. Grote schrik bij de mensen die er werkten 
natuurlijk. Maar gelukkig kwam er wel een nieuw 
werkontwikkelbedrijf Ontplooj voor in de plaats. Op 
dezelfde vertrouwde plek en ook met veel vertrouwde 
gezichten. Bij Ontplooj werken ook veel deelnemers van 
De Klup Twente uit Almelo, Twenterand, Wierden  
en Tubbergen.

De nieuwe naam moest natuurlijk ook op de 
bedrijfskleding, op het briefpapier, op pennen en op 
nog veel meer. Alles waar SOWECO op stond, was toen 
over en moest worden opgeruimd. Daarom werd er op 
een paar mooie droge dagen in de herfst een geweldige 
verkoopmarkt gehouden op ‘de plas’. Twee dagen lang 
konden mensen snuffelen tussen stapels spullen of er 
iets van hun gading bij zat. 

Natuurlijk liep ’t storm. Want wie wilde nu niet een 
mooie jas voor €5,00, een puike broek voor €2,00 
of shirt met SOWECO erop voor een grijpstuiver? De 
stapel kleding slonk pijlsnel. Ook de usb-sticks en de 
powerbankjes vlogen weg. Verkopers Marja, Maaike, Anja, 
Claudia, Jeanet, Anita, Ingrid, Maud, Esther en Miranda 
deden soms ook nog spulletjes cadeau. Zo werden veel 
kopers blij gemaakt met een mooie tas of een bidon. 
Kortom: het was twee dagen dikke pret. Maar dat niet 
alleen. Want al die verkopen brachten liefst €375,00 in 
het laatje. 

Die extra inkomsten had Ontplooj natuurlijk in eigen zak 
kunnen steken, maar dat doet ze niet. Ze schenkt het 
geld aan De Klup Twente, om daar mooie dingen mee te 
doen. En De Klup heeft nog een wensenlijst van hier tot 
Tokyo, maar het geld van Ontplooj wordt gebruikt voor 
een mooie nieuwe game in het gamecentrum FUN-IE-FIT 
en voor nieuwe kleding voor het zaalvoetbalteam van De 
Klup. Medewerkers van de Wasserij en Marja van Varik en 
Maaike Nijman boden De Klup Twente de cheque aan op 
maandag 31 januari.

ONTPLOOJ BEGINT MET  
HÉÉL AARDIG GEBAAR
Opbrengst van marktdagen voor De Klup
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En, hoe leuk is het om weer een personeelsblad te 
kunnen doorbladeren? Wij als redactie zijn in ieder 
geval heel blij dat de eerste ‘ikOntplooj’ voor jullie ligt. 

Bij een nieuw personeelsblad horen ook nieuwe namen. 
De redactie bestaat uit: Maaike Nijman, Aswin Kemper, 
Marianne Kamperman, Annita Oswald en Marja van Varik.
Maar laten we beginnen bij het begin, na de laatste 
Sowieso is het natuurlijk heel stil geweest, we konden 
elkaar door de coronapandemie al veel minder zien 
en wat ook een grote rol heeft gespeeld zijn de 
veranderingen van SOWECO naar Ontplooj. Voor veel 
collega’s is er niet heel veel veranderd, maar andere 
collega’s hebben medewerkers zien vertrekken naar een 
nieuwe baan en hebben kennisgemaakt met nieuwe, 
tijdelijke collega’s.

Nu zijn we al een tijdje samen Ontplooj en dat begint 
vertrouwd te voelen. We hebben inmiddels het 
gevoel dat we samen aan wat nieuws werken en om 
samen daarbij dingen te kunnen delen, hoort ook een 
personeelsblad. Samen zijn wij Ontplooj, insteek is nog 
steeds dat wij samen met plezier werken en wat voor 
de maatschappij en elkaar betekenen. We blijven ons 
daarbij ontwikkelen, ontplooien. We hebben daarom 
voor het personeelsblad de naam ‘ikOntplooj’ gekozen. 
Het gaat om en over ons, wij blijven ons ontplooien en 
het is ons personeelsblad.

Uiteraard kan de redactie niets zonder jullie, wij hopen 
dat jullie actief meehelpen ons personeelsblad te 
vullen. Heb je leuke nieuwe werkzaamheden, heeft jullie 
afdeling een nieuwe opdrachtgever, heb je een feestje te 
vieren omdat je hier al heel lang werkt, een leuke hobby, 
een lekker recept of... Laat het ons weten!

Redactie ikOntplooj 

VAN DE  
REDACTIE


