
TROTS!
werknemers die trots zijn op hun werk



Al bijna dertien jaar steek ik mijn hele ziel en zaligheid in 
Noorderkwartier.

Ik weet nog de eerste keer dat ik over de werkvloer liep. Iedereen 
was zo enthousiast en trots op hetgeen dat zij aan het maken waren. 
En dat is nog steeds het geval. Als je complimenten maakt over het 
product, dan beginnen alle werknemers te glimmen. Het werken bij 
Noorderkwartier maakt een soort clubgevoel bij de mensen los. Ze 
helpen elkaar en staan klaar voor elkaar. Het werk geeft een sociale 
cohesie die mensen alleen moeilijk kunnen vinden.

Van de doelgroep heb ik geleerd dat je ze niet als bijzonder hoeft 
te benaderen. Dat klinkt negatief, maar is juist positief. Als je ze 
een uitzonderingsplaats geeft, dan doe je ze te kort. Mijn ervaring 
is ook dat je ze op een verantwoordelijke manier kunt aanspreken. 
Daar hebben ze geen enkele moeite mee. De werknemers vragen 
niet om privileges, maar om een baan.

Zo’n dertien jaar geleden heb ik bij Noorderkwartier gesolliciteerd, 
omdat ik graag een baan wilde waarbij ik bedrijfseconomische 
aspecten kon combineren met activiteiten die belangrijk zijn voor 
mensen. Noorderkwartier is van belang voor pakweg tweeduizend 
mensen in de Kop van Noord-Holland. Hier werken 750 werknemers, 
waarvan het merendeel een gezin heeft te onderhouden. Het 
bedrijf betekent dus iets voor anderen. Dat geeft voldoening.

Het werk bij Noorderkwartier geeft de doelgroep rust en regelmaat. 
Elk mens heeft regelmaat nodig, want anders verlies je jezelf.

In dit boek leert u onze werknemers en hun hart voor het werk 
beter kennen. Ik wens u veel leesplezier!

Jan van Hooff
Algemeen directeur

Voorwoord



Nico de Wit
medewerker verpakken

Doorzetter eerste klas

Nico vertelt honderduit over zijn werk, zijn leven en 
zijn beperkingen. Ondertussen sorteert en vouwt hij 
washandjes. Geen enkel moment legt hij zijn werk 
neer. “Toen ik vijftien was heb ik in het vrije bedrijf 
in een zeepsopfabriek proberen te werken. Al gauw 
kwam ik erachter dat het tempo voor mij veel te 
hoog lag. Toen ik een keuring kreeg, bleek dat ik 
tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening 
behoor”, vertelt Nico, die ruim veertig jaar bij 
Noorderkwartier werkt.

De 58-jarige werknemer heeft een dubbele 
nekhernia. Hij onderging een schouderoperatie, 
twee rugoperaties en een heupoperatie. “Ik heb 
artrose door mijn hele lichaam.” Pijn heeft hij altijd. 
Op ieder moment van de dag. Een constante, 
slopende pijn. “Ik sta ermee op en ga ermee 
naar bed. Mijn lichaam doet zeer. Vooral in mijn 
onderrug. De huisarts zei: je moet ermee leren 
leven.”

Bij Noorderkwartier werkte hij op verschillende 
afdelingen. Toen de afdelingen Spuiterij en 
Elektromontage nog samen waren, maakte hij 
tl-bakken die gelijk gespoten werden. Daarna zat 
hij vijftien jaar lang op z’n plek in het Magazijn. 
Totdat hij last begon te krijgen van zijn nek en rug. 
Werken ging toen niet meer. Met pijn in zijn hart is 
hij de ziektewet ingegaan. “Maar ik bleef mijn vrouw, 
die ook bij Noorderkwartier werkt, wel elke dag 

naar haar werk brengen. Het liefst wilde ik ook 
gewoon werken.”

Na enige tijd thuis mocht Nico aan de slag in de 
Cleanroom. Hij merkte echter dat dat geen geschikte 
werkomgeving was voor hem. “Het was er koud en 
mijn rug deed daardoor erg zeer. Elke avond had ik 
gigantisch veel pijn.” Nu werkt hij alweer enige tijd 
op de afdeling Verpakken, onderdeel washandjes. “Ik 
werk hier met veel plezier. Soms val ik ook nog in als 
reservechauffeur en -postbode bij NK-Post.”

Nico ontmoette zijn vrouw Anneke bij 
Noorderkwartier. “Ik kwam haar tegen en zei: jij 
wordt later mijn vrouw. Ze dacht altijd dat het een 
geintje was. Maar wat is er gebeurd?” lacht Nico. 
“We zijn nu al twintig jaar getrouwd. Ik voelde het 
gewoon gelijk aan.” Ze hebben het samen niet 
makkelijk gehad. Zijn vrouw heeft de longziekte 
COPD. “Ik ben haar een keer bijna kwijtgeraakt. Dat 
was heel heftig. Ze heeft veel zorg nodig, waardoor 
ik vermoeid raak. Maar we proberen er het beste 
van te maken.”

Opgeven komt zeker niet in Nico’s woordenlijst voor. 
Hij is een doorzetter pur sang. Hij heeft geleerd 
zelfstandig te werken en te genieten van het leven. 
“Ik ben blij dat ik mijn vrouw nog steeds heb. Ik 
ben blij dat ik mijn werk goed kan doen en dat ik er 
plezier in heb. Eigenlijk ben ik blij met alles.”

“Ik ben zo blij dat er werkvoorzieningen zijn waar mensen met een beperking gewoon aan het werk 
kunnen”, zegt Nico de Wit. “Ik ben trots dat ik mijn werk naar behoren kan doen. We komen hier 
namelijk om de boterham te verdienen.”



Behulpzame vliegende keep

Als iemand zelfstandig is, is het Joke wel. Ze werkt 
vijf dagen per week als schoonmaakmedewerker, 
sport wekelijks, gaat naar school en haalt de 
boodschappen. En dat is knap, omdat ze cijfers 
en letters weleens omdraait. Maar ze laat zich niet 
tegenhouden door haar beperking. “Ik ben trots 
dat ik ondanks mijn beperking goed kan werken. 
Ik ga altijd met plezier naar mijn werk, kan goed 
samenwerken en wil overal graag aan de slag.”

Joke (46) en haar tweelingbroer hebben allebei een 
stofwisselingsziekte. Tijdens de geboorte hadden 
zij een stofwisselingstekort, waardoor ze een 
taalachterstand hebben opgelopen. Als jong meisje 
op de basisschool werd Joke niet goed geholpen. 
“Ik werd gewoon achter in de klas geduwd, omdat 
de meester geen tijd voor me had. Toen heb ik wel 
gehuild.” Sinds twee jaar gaat Joke weer wekelijks 
naar school om haar lezen en schrijven te oefenen. 
“Deze juf heeft gelukkig wel tijd voor me. Het maakt 
mij niet uit hoelang ik naar school ga. Snel leren is 
niet voor iedereen weggelegd.”

Het schoonmaakwerk heeft ze geleerd door goed 
de handelingen van haar collega’s te observeren en 
die daarna zelf uit te voeren. “Ik heb wel geprobeerd 
een cursus schoonmaken te volgen, maar het was 
te moeilijk voor me. Mijn collega’s laten me daarom 
zien hoe zij het op de cursus geleerd hebben. En ze 
mogen gerust zeggen als ik iets niet goed doe.”

Bij Noorderkwartier wordt ze goed opgevangen. 
“Iedereen accepteert me gewoon zoals ik ben en 
ik accepteer hen. Het schoonmaakwerk vind ik 
heel leuk. Als ik  ergens kom wil ik het niet smerig 
achterlaten. En ik kom op allerlei plekken”, zegt 
ze trots. Joke staat niet voor niets bekend als de 
behulpzame vliegende keep. Als er ergens een gat 
valt, dan staat ze te popelen om te helpen. Zo maakt 
ze onder andere schoon op het gemeentehuis in 
Tuitjenhorn, op een basisschool in Schagen en bij 
Noorderkwartier op kantoor. “Ik ga overal heen, dat 
vind ik prima.”

Joke is blij met haar leven. “Ik heb geleerd om 
meer voor mezelf op te komen. Er zijn mensen 
die misbruik van je proberen te maken of die 
bevooroordeeld zijn. Ik hou daar niet van”, vertelt 
ze eerlijk. “Ik heb hier ook niet om gevraagd. 
Vroeger heb ik weleens moeten huilen. Maar ik 
heb me eroverheen gezet. Je moet wel.” Ze wil haar 
beperking niet langer verzwijgen. “Als ik ergens 
voor het eerst kom, zeg ik gewoon eerlijk dat ik niet 
goed kan lezen en schrijven. Maar ik kan wél veel 
onthouden.” 

“Ik ga nu even kijken of ik mijn collega’s nog kan 
helpen met schoonmaken”, zegt Joke als ze na het 
interview opstaat. Ze wandelt enthousiast door de 
gangen van Noorderkwartier op zoek naar haar 
collega’s.

“Ik kan niet goed lezen en schrijven. Maar ik schaam me er niet voor hoor. Ik zeg het gewoon eerlijk”, 
begint Joke Waag te vertellen. “Voorheen dacht ik: wat erg dat ik dit heb, maar hier bij Noorderkwartier 
zitten sommige mensen in een rolstoel. Zij hebben het veel erger dan ik.”

Joke Waag
schoonmaakmedewerker



Michael van den Berg
groenmedewerker

‘Ik heb me behoorlijk ontwikkeld’

Michael is ervan overtuigd: met een beperking valt te 
leven. Op jonge leeftijd heeft hij een leerachterstand 
opgelopen, waardoor hij niet altijd goed mee kon 
komen. Ook is hij slechthorend aan zijn linkeroor. 
“Op zich is er goed mee te leven. Af en toe moeten 
anderen wat dingen herhalen, maar voor de rest 
gaat het oké”, vertelt hij rustig.

Moeite met leren heeft hij altijd al gehad. “School 
was erg moeilijk voor me.” Ook regulier werken bleek 
geen succes. Dus besloot de 30-jarige om zich aan 
te melden bij Noorderkwartier, waar hij sinds 2005 
werkt.

In de Groenvoorziening draait hij volledig mee. 
“Moeilijke dingen begrijp ik niet in één keer. Maar 
als het rustig uitgelegd wordt, kan ik het uitvoeren.” 
Zijn ontwikkeling heeft bij Noorderkwartier een 
gigantische spurt gemaakt. Eerder had hij nog 
moeite met leren, nu kan hij zeggen dat hij 
verschillende diploma’s op zak heeft. “Mijn moeder is 
helemaal trots dat ik allerlei cursussen zo vlak achter 
elkaar heb gehaald.”

Met leren was Michael eigenlijk altijd aan het 
‘klooien’, zoals hij het zelf noemt. Het kostte hem 
teveel moeite. Eenmaal bij Noorderkwartier vroeg 
hij naar de mogelijkheden om onder andere zijn 
rijbewijs te halen. “Vanuit het bedrijf heb ik gelukkig 
de mogelijkheid gekregen om opleidingen te volgen. 

Daardoor heb ik me behoorlijk ontwikkeld.”
Hij haalde niet alleen zijn diploma Assistent 
Medewerker Groenvoorziening, hij slaagde 
ook voor Medewerker Groen MBO niveau 2, 
Motorkettingzagen en haalde zijn rijbewijs. “Allemaal 
in één keer. Dat had ik echt nooit verwacht. Het 
leren ging ook beter dan vroeger. Eerder was ik er 
geestelijk gewoon niet aan toe denk ik.”

Hij heeft ook geleerd om ‘nee’ te durven zeggen. “Ik 
heb zelfs een cursus gevolgd hoe je met mensen om 
kan gaan. Ik zei altijd maar ‘ja’ tegen iedereen. Het 
is nog steeds moeilijk om ‘nee’ te zeggen, maar ik 
doe het wel. Want als ik het niet doe, maken mensen 
misbruik van me en dat wil ik niet.”

In een vaste hoveniersploeg doet Michael allerlei 
werkzaamheden. Van straatwerk tot werken met 
de maaimachine en tuinen opknappen. “Het werk 
heeft mijn ontwikkeling vele malen verbeterd.” De 
waardering die hij van particuliere klanten krijgt doet 
hem erg goed. “Ik vind het nog leuk ook om iemand 
blij te maken. Een tuin of perk ziet er dan weer 
netjes uit. Echt iets om trots op te zijn.”

Samen met zijn collega’s heeft Michael veel lol. “Je 
moet wel lol hebben in je werk, anders duurt de dag 
hartstikke lang”, glimlacht hij. “Mijn leven is zeker 
vooruit gegaan sinds ik bij Noorderkwartier werk en 
daar ben ik heel blij mee.”

Van niets iets maken. Dat is precies waar Michael van den Berg zo van geniet tijdens zijn werk in de 
Groenvoorziening. Zijn werk is veelzijdig: van straatwerk tot tuinen opknappen. “Ik kan iets moois voor 
een ander maken. Daar ben ik trots op.”



Veilig aan het werk

Met een grote glimlach werkt Suzanne vier dagen 
per week op de afdeling Sleepkabels. Ze is vrolijk en 
opgewekt. “Dat ben ik eigenlijk altijd wel. Natuurlijk 
heb ik ook weleens verdriet, maar het schiet niet op 
om er mee te blijven zitten. Als ik een dip heb, praat 
ik er met iemand over en daarna ga ik weer verder 
met mijn werk.” Ze geniet zichtbaar van haar werk. 
“Ik heb het altijd al leuk gevonden. Ik ben blij dat ik 
werk heb.”

Vol trots vertelt ze over de verschillende afdelingen 
waar ze gewerkt heeft. Suzanne, die geboren is 
in het Midden-Amerikaanse Honduras, begon 
haar carrière bij Noorderkwartier op de afdeling 
Elektromontage, waarna ze acht jaar bij de 
Sleepkabels werkte. Zo’n vijf maanden was ze 
gedetacheerd als schoonmaakmedewerker op twee 
basisscholen en bij de GGZ in Den Helder. “Door 
de druk van het werk kreeg ik meer epileptische 
aanvallen. Dus ben ik weer teruggeplaatst naar mijn 
oude afdeling: Sleepkabels.”

Bij de Sleepkabels zit ze helemaal op haar plek. “Er 
is altijd werk. We hebben lange gele kabels gehad 
die ik dan moest oprollen, in een zakje doen, een 
vlaggetje erbij en een kaartje eraan nieten. We 
hebben ook blauwe kabels, maar nu werk ik het 
meest met de rode stretchkabels.” En dat bevalt 
haar uitstekend. Iedere ochtend is ze op tijd op 
het werk, zoekt ze een werkplek uit (het liefst zit ze 

iedere dag op dezelfde plek) en gaat ze aan de slag.
“Als er veel druk achter het werk staat, heb ik meer 
kans op aanvallen. Vooral eind van de middag krijg 
ik dan last. Dan raak ik helemaal in paniek.” Na een 
kleine aanval komt ze de volgende dag weer werken, 
bij een grote aanval is ze een week uit de roulatie. 
“Structuur en regelmaat zijn belangrijk voor me. 
Daarom voel ik me veilig bij Noorderkwartier. Ik weet 
waar ik aan toe ben.”

Suzanne was net drie weken oud, toen ze 
geadopteerd werd door Nederlandse ouders. “Ik 
weet niet wie mijn biologische ouders zijn. Het is 
een grote leegte die denk ik altijd blijft. Ik heb ook 
geen idee of mijn ouders nog leven. Er razen vaak 
orkanen in de buurt van Honduras. Dan vraag ik 
me af: zou mijn moeder ook getroffen zijn? Hoe 
realistisch is de kans dat ze nog leeft?” Ondanks de 
situatie in Honduras hoopt ze nog een keer die kant 
op te reizen.

Haar Nederlandse ouders zijn lief en zorgzaam. 
“Ze letten altijd goed op me. Soms zijn ze wel wat 
te bezorgd.” Haar ouders hebben haar geleerd 
om respect te hebben voor anderen. “Ik vind het 
belangrijk dat je mensen in hun waarde laat en 
mensen niet veroordeelt. Zelf doe ik dat absoluut 
niet.” Dan vervolgt de 29-jarige: “Mensen zeggen 
soms dingen veels te snel. Soms kan je beter kiezen 
om iets niet te zeggen of op een andere manier.”

“Iedereen mag zichzelf zijn. Bij Noorderkwartier word ik helemaal geaccepteerd”, vertelt Suzanne 
Hoetink, die bijna 12,5 jaar in dienst is. “Ik zit goed bij Noorderkwartier. Ik vind het hier veilig en de 
werksfeer is altijd goed.”

Suzanne Hoetink 
medewerker sleepkabels



Melvin Losiabaar
medewerker elektromontage

Werk geeft vertrouwen

De 54-jarige Melvin, die op Curaçao is geboren, 
woont al achttien jaar in Nederland. In al die jaren is 
hij niet teruggeweest naar zijn eiland, waar hij met 
veel plezier aan terugdenkt. “Mijn zusje laat soms 
foto’s zien van hoe ons ouderlijk huis er nu uitziet. 
En mijn broer heeft de zender van Curaçao, zo blijf 
ik een beetje op de hoogte over hoe het daar gaat. 
Maar ik mis het wel.” 

Hij heeft op Curaçao veel meegemaakt, maar 
ook veel geleerd. Vooral van zijn vader leerde 
hij levenslessen. Respect hebben voor mensen 
bijvoorbeeld. “En niet stelen. Dingen die niet van 
jou zijn moet je niet pakken!” Werken was altijd van 
groot belang in het gezin. Ik heb altijd veel werk 
gehad.” Van schoenen en winterkleding verkopen tot 
werken in een snackbar. 

Eenmaal in Nederland heeft Melvin zich op advies 
van een kennis aangemeld bij Noorderkwartier. 
Na enige tijd als groenmedewerker te hebben 
gewerkt, heeft hij de overstap gemaakt naar de 
productieafdeling. “Buiten had ik mijn vrijheid, 
maar het werk binnen vind ik eigenlijk leuker. Op 
de afdeling Elektromontage kan ik echt iets nieuws 
leren. En als ik thuis kortsluiting krijg, weet ik ook 
gelijk hoe ik het moet oplossen. Ja, van dit werk hou 
ik”, zegt hij met een grote glimlach. “Ik ben trots dat 
ik het werk goed doe. Het geeft mij veel vertrouwen 
in mezelf.”

Melvin geeft toe dat hij nogal wat problemen heeft 
met onder andere financiën en huisvesting. Hij 
werkt daarom nu halve dagen bij Noorderkwartier. 
“Ik blijf wel werken, want de Belastingdienst pakt al 
mijn geld. Ze blijven maar pakken, pakken, pakken! 
Ik blijf maar betalen. Ik begrijp het niet joh. Rijk blijft 
rijk, arm blijft arm. Erg jammer. Alleen op God kan 
ik vertrouwen”, vertelt Melvin licht geïrriteerd. Als 
katholieke man geeft zijn geloof in God hem enige 
steun. “Ik weet dat God bestaat en dat alles goed 
komt.”

Eten doet hij, door zijn privéomstandigheden, 
niet goed. “Ik slaap ook niet goed door alle 
problemen.” Hij heeft last van een hoge bloeddruk, 
een genetische aandoening waar zijn moeder op 
36-jarige leeftijd aan is overleden. Terwijl hij praat 
laat hij ook nog even zijn linkerenkel zien. Die is 
opgezwollen. “Ik wil me niet steeds ziek melden ofzo, 
dus kom ik gewoon werken. Ik ben blij dat ik via 
Noorderkwartier bij Brijder goed geholpen word met 
mijn problemen.” 

Op de afdeling staat de radio altijd aan. Als het 
nummer ‘Rock with you’ van Michael Jackson door de 
speakers klinkt, begint Melvin spontaan te zingen. 
“Op YouTube luister ik al zijn liedjes. Ik ben met deze 
muziek op Curaçao opgegroeid.” De muziek maakt 
hem blij, hij begint te stralen en mee te zingen. “Rock 
the night away. Dushi!”

Terwijl het merendeel van de medewerkers op de afdeling Elektromontage aan een grote tafel zitten, 
werkt Melvin Losiabaar zelfstandig aan een klusje. “Ik werk graag alleen, want ik kom hier om te 
werken en niet om te praten”, zegt hij duidelijk.



Een duizendpoot in hart en nieren

Het is vijf uur ’s ochtends als Sonja de auto 
instapt richting het pand van Noorderkwartier in 
Den Helder. Daar pakt ze de urenbriefjes en de 
bedrijfsauto, waarna ze naar Schagen rijdt om het 
hek van NK-Post te openen. “We beginnen de post 
te sorteren die ’s nachts nog is aangeleverd. Alles 
wordt op de hand gesorteerd en geteld.”

Sonja (49) ziet het werk dat gedaan moet worden. 
“Ik wil alles zo vlug mogelijk gedaan hebben. Dat is 
ook mijn valkuil, omdat ik niet kan stoppen.” Zo ging 
ze ook door met werken toen ze een whiplash had 
opgelopen na een ongeluk. “Ik ging maar door. Ik 
had wel pijn, maar ik wist niet wat het was. Je ziet het 
natuurlijk niet. De revalidatie begon daardoor pas 
veel later. Ik had zelfs een hersenschudding.”

“Post bezorgen is verantwoordelijk en secuur werk”, 
zegt Sonja, die 22 jaar bij Noorderkwartier werkt. 
“Het moet goed gebeuren. De post moet schoon 
en netjes bij de klant bezorgd worden. Ik ben trots 
dat het goed gaat.” Soms staat het adres niet goed 
op de enveloppe, maar dat weerhoudt Sonja niet. 
“Dan weet ik nog steeds welk adres bedoeld wordt. 
Omdat ik zelf veel post bezorg, ken ik de locaties.”

Naast het feit dat de post keurig afgeleverd dient 
te worden bij de klanten, is het ook belangrijk 
dat iedere postbezorger er representatief uitziet. 
“Je bent het visitekaartje van Noorderkwartier, 

dus is het belangrijk dat we er goed uitzien en 
bedrijfskleding dragen.” Soms helpt Sonja haar 
collega’s als bedrijfskleding ingenomen of gewassen 
moet worden. “Binnen het team is het belangrijk 
om rekening te houden met elkaar. Ik probeer mijn 
collega’s te helpen waar ik kan. Ik zeg altijd dat ze 
voorbereid van huis moeten gaan, want wat voor 
weer het ook is: wij zijn altijd buiten.”

Ze is dankbaar dat ze werk heeft. In het verleden 
maakte ze werkweken van 60 uur. Vanwege rugpijn 
kon ze dat niet langer volhouden. “Ik kon afgekeurd 
worden, maar dat wilde ik niet. Er is genoeg werk 
dat ik wel kan. Toen werd ik bij Noorderkwartier 
geplaatst. Eerst ben ik wel nog even bevallen van 
mijn dochter Erika”, glundert ze.

Sonja is gelukkig getrouwd en met haar 24-jarige 
dochter gaat het goed. Ze komt zelf uit een katholiek 
gezin met een oudere broer en twee jongere zussen. 
“Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Op de weg 
zitten zat er blijkbaar altijd al in”, lacht ze. “Mijn 
moeder was de creatieveling. Heel ondernemend en 
een warme persoonlijkheid.”

Sonja heeft het nog steeds naar haar zin bij NK-
Post. “Als het niet leuk is, gaat alles tegenstaan. Dat 
merk ik gelijk. Dan ga ik mezelf irriteren en word ik 
ongeduldig. Maar dat is bij NK-Post absoluut niet het 
geval.”

Sonja de Graaff, postbezorger bij NK-Post, springt bij waar nodig. Of het nu is om een zieke collega te 
vervangen, post bezorgen in de buitengebieden of voorbereidend werk te doen. Ze doet het allemaal. 
Ze is een echte duizendpoot. “Als ik werk zie, wil ik het gelijk uitvoeren”, vertelt Sonja.

Sonja de Graaff 
postbezorger



Thomas Schotman 
magazijnmedewerker

Op m’n gemak

De 28-jarige is blij met zijn werk. “Ik vind het fijn 
dat het werk zo gevarieerd is. Ik doe van alles.” 
Van laden en lossen tot vrachtbrieven maken en 
orders verzamelen. “Er is altijd wel iets te doen in 
het Magazijn. Desnoods brengen we alles op orde 
of inventariseren we.” Ook springt hij geregeld bij in 
de Groenvoorziening, waar hij ook magazijnklussen 
verricht. “En als machines kapot zijn, dan breng ik ze 
naar onze Technische Dienst.”

Voordat Thomas in vaste dienst kwam heeft hij 
eerst drie jaar stage gelopen bij Noorderkwartier. 
Ondanks dat hij altijd moeite heeft gehad met 
leren, volgde hij de opleiding tot orderpicker en 
opslagmedewerker. “Ik was op zoek naar een 
stageplek en was blij dat ik bij Noorderkwartier 
aan de slag kon.” Na zijn stage is Thomas in vaste 
dienst gekomen. “Ik wilde niet thuis gaan zitten en 
een uitkering trekken. Ik wilde juist graag werken. 
Volgens mij kan je altijd wel iets doen.”

Thomas, die in Den Helder geboren is, droomde er 
altijd van om politieagent te worden. “Dat leek me zo 
spannend, omdat je een hele hoop meemaakt. Maar 
je moet ook wel veel van de wet weten en een goede 
opleiding hebben. Dat was eerlijk gezegd een beetje 
te hoog gegrepen voor me, omdat ik moeite heb met 
leren.” Achteraf is hij blij dat hij geen politieagent is. 
“Het brengt soms ook risico’s met zich mee. Al die 
trauma’s en ongelukken.” 

Thomas laat zich niet zo snel uit het veld slaan. 
Opgeven komt niet in zijn woordenboek voor. “Ik 
ben een echte doorzetter. Ik geef echt niet snel op. 
Ik blijf maar doorgaan. Alleen vind ik het soms wel 
moeilijk om mijn grenzen aan te geven.”

Het is Thomas toch gelukt om diploma’s binnen 
te slepen bij Noorderkwartier. “Ik ben daar heel 
trots op.” Ook de goede begeleiding heeft daar een 
belangrijke rol ingespeeld. “Van mijn toenmalige 
leidinggevende heb ik veel geleerd. Moeilijke dingen 
heb ik leren begrijpen.”

De jonge man komt uit een gezin met gescheiden 
ouders. “Mijn moeder is heel lief. Ik ben trots 
op haar. Zij heeft me geleerd om altijd mezelf te 
zijn. Dat helpt me nu nog steeds.” Hij heeft leuke 
herinneringen aan zijn jeugd. “Ondanks dat mijn 
ouders gescheiden waren, hadden we het vroeger 
met mijn moeder wel heel gezellig. Over vijf jaar heb 
ik misschien zelf wel een gezinnetje, want ik word 
ook alleen maar ouder”, lacht Thomas, die in zijn 
vrije tijd graag sport. Van zwemmen tot hardlopen. 
“Daar kan ik alles in kwijt. Het is een soort afleiding 
voor me. En ik blijf graag in topvorm.”

Na het interview gooit hij zijn lege koffiebekertje 
in de prullenbak, trekt zijn warme jas aan en stapt 
weer op de heftruck op weg naar het Magazijn van 
Noorderkwartier.

Thomas Schotman rijdt net met de heftruck van het Magazijn naar de Groenvoorziening aan de 
overkant van de straat. Regelmatig brengt hij spullen over en weer. “Ik voel me helemaal op mijn 
gemak bij Noorderkwartier”, zegt de magazijnmedewerker enthousiast.



‘Ik kan een hele hoop wel’

In het vrije bedrijf kon Cor niet goed meekomen. 
Hij solliciteerde wel naar een functie bij een 
tuincentrum om graszoden te steken. Maar dat 
was veel te zwaar. In maart 1977 is hij vanwege 
zijn aangeboren afwijking aan de slag gegaan bij 
Noorderkwartier. “Eerst een paar maanden op proef, 
daarna kreeg ik een vaste aanstelling. Dat ik nu 
zelfstandig kan werken is echt iets om trots op te 
zijn.”

Cor is geboren met een klompvoet. Door een 
afwijking in de weke delen van de voet ontstaat een 
vervorming in de kuit, achillespees en voet. “Vaak 
heb ik gedacht: waarom overkomt mij dit nou? Ik 
wilde dat ik het niet had, maar het is niet anders. Ik 
heb geleerd er zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Ik moest wel”, vertelt de 55-jarige Cor. “Soms heb ik 
ondersteuning nodig, omdat dingen té moeilijk zijn. 
Maar ik heb geleerd dat dat niet erg is.” Zo is Cor 
heel goed in zijn werk als schoonmaakmedewerker.

Naast zijn klompvoet, heeft Cor een lui oog en 
moeite met leren. “Ik vraag me nog weleens af 
waarom mij het niet gegund is om een goede 
opleiding te volgen. Het leren was altijd erg moeilijk 
voor me. Het ging gewoon niet.” Cor blijft ondanks 
zijn tegenslagen positief. “Ik kijk liever naar wat 
ik  wel kan, dan wat niet lukt. En gelukkig kan ik 
een hele hoop wel. Alles wat me lukt, is weer mooi 
meegenomen.”

In de schoonmaak zit hij het meest op zijn plek, maar 
dat is niet waar hij zijn loopbaan bij Noorderkwartier 
begon. Na enige jaren bij de Groenvoorziening te 
hebben gewerkt, ging hij aan de slag in de Kantine. 
“Heel wat jaartjes heb ik koffie gezet voor alle 
medewerkers. Maar eerlijk gezegd werd dat werk me 
wat te eentonig.” Zijn schoonmaakwerk is dat zeker 
niet, want Cor maakt schoon op twee verschillende 
scholen in Den Helder: Villa Kakelbont en Tuindorp. 
Op die laatste school brengt hij het meeste van zijn 
tijd door. 

“Ik vind het werk leuk hier. Het is lekker dichtbij huis 
en de Tuindorp basisschool is zo mooi”, glimlacht 
Cor van oor tot oor. “De nostalgie trekt me. Al die 
oude tegeltjes en vloeren. Ik houd daarvan.” Hij 
dweilt de vloeren, maakt de tafeltjes schoon en 
reinigt de toiletten. “Ik doe altijd mijn best en wil 
mijn werk altijd afkrijgen. Dat is ook gelijk mijn 
valkuil, want soms ga ik maar door. Dan blijf ik 
volhouden, terwijl ik eigenlijk moet afremmen, want 
ik moet goed uitkijken met mijn zwakke voeten.”

Soms is Cor heel erg gelukkig. Soms ook niet. “Als ik 
leuke uitstapjes heb gedaan ben ik erg gelukkig. Iets 
minder gelukkig ben ik als ik niet zo lekker in mijn 
vel zit. ” Het werk op de scholen maakt hem wel heel 
gelukkig. “De kinderen groeten me als ze aan het 
spelen zijn en zelfs als ik boodschappen haal in de 
supermarkt.”

Van zijn collega’s kreeg hij onlangs nog een award: ‘beste gastheer 2014’. Ook de juffen en meesters op 
de scholen waar hij schoonmaakt zijn vol lof over Cor de Vos. “Ik kan mijn eigen tempo bepalen, werk 
zelfstandig en zorg ervoor dat het werk altijd helemaal af is”, vertelt hij.

Cor de Vos 
schoonmaakmedewerker



Joan Brandon
kantinemedewerker

Op reis naar een beter leven

Zoals haar naam al doet vermoeden is Joan (61) 
geen Nederlandse. Ze werd geboren in het Zuid-
Amerikaanse Guyana, waar ze als vijfde kind ter 
wereld kwam in een gezin met maar liefst achttien 
kinderen. “Het was niet niets hoor, maar mijn familie 
was altijd gelukkig.” Haar vader zorgde met zijn werk 
als visser dat er altijd voldoende eten was voor alle 
kinderen. “Ik heb van jongs af aan geleerd om wat je 
hebt met anderen te delen.”

Op haar 24ste besloot ze om naar buurland 
Suriname te verhuizen. Na zeven jaar in Suriname 
maakte ze de oversteek naar Nederland. “Ik ben 
steeds verhuisd voor een beter leven voor mij en 
mijn drie zonen.” Haar grootste uitdagingen in 
Nederland waren het land, de cultuur en het klimaat. 
“Mijn kinderen hebben in Suriname goed Nederlands 
geleerd. Ze waren jong en pakten het gemakkelijk 
op. Ik had me eerlijk gezegd helemaal niet in de 
taal verdiept toen ik in Suriname woonde. Pas toen 
ik naar Nederland verhuisde ben ik een taalcursus 
gaan volgen.”

Ze moest erg wennen aan de Nederlandse cultuur. 
“Ik was een vrij open en gezellige cultuur gewend, 
zowel in Guyana als in Suriname. In Nederland is 
iedereen toch meer op zichzelf. Ik heb me gelukkig 
wel snel kunnen aanpassen, want ik wilde me 
namelijk niet buitengesloten voelen. Ik wilde juist 
mee kunnen doen!”

In Nederland vestigde Joan zich in Den Helder, 
waar ze in de gezinszorg ging werken. Maar door 
haar vele rugpijn was dat niet langer haalbaar. Bij 
Noorderkwartier is Joan gelijk aan de slag gegaan in 
de Kantine. Als coördinator heeft ze de dagelijkse 
leiding over het reilen en zeilen in de Kantine. “Ik 
plaats bestellingen van broodjes, vis, frisdrank en 
snoepgoed. Ik controleer facturen, stuur het team 
aan en leer anderen het werk goed uit te voeren.” 
Ook leert ze anderen de taken die zij iedere dag 
doet, zodat collega’s zich blijven ontwikkelen.

Klagen zit niet in Joan’s aard. “Ik heb twee hernia’s 
gehad, waarvan de laatste vorig jaar. Ik heb ermee 
leren leven. Gelukkig heb ik niet meer iedere dag 
rugpijn. Natuurlijk kijk ik wel uit met bukken en 
tillen”, zegt Joan. “Klagen doe ik niet. Daar houd ik 
niet van. Ik weet wat ik heb en ik pas me steeds 
aan.” Ze heeft geleerd om goed naar haar lichaam te 
luisteren. “Dat is soms moeilijk, want ik wil vaak een 
beetje forceren. Ik moet onthouden om dat niet te 
doen. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan 
gedaan.” 

Nu kan ze met recht zeggen dat dat gelukt is om 
een beter leven op te bouwen. Joan straalt als ze 
vertelt over haar werk en haar familie. “Ik voel me 
gelukkig. Ik ben dankbaar voor mijn werk. En met 
mijn kinderen gaat het prima. Ik heb zelfs negen 
kleinkinderen. We zijn een échte familie!”

“Ik voelde me vanaf het begin thuis bij Noorderkwartier”, vertelt kantinemedewerker Jaunita (roepnaam 
Joan) Brandon. Na zeventien jaar komt ze nog dagelijks met plezier naar haar werk. “Ik ben trots dat 
ik in deze moeilijke tijd werk heb en dat het werk me zo goed bevalt.”



Gezicht van de zaak

Dagelijks kijkt hij uit naar zijn werk. “Ik werk hard 
en altijd met veel plezier. Ik vind het belangrijk dat 
iedereen zich welkom voelt bij ons. Het geeft mij 
voldoening om met mijn dienstverlenende karakter 
op de juiste plek te zitten.”
 
Naast het ontvangen van gasten is Ard (39)
verantwoordelijk voor het bemannen van de 
telefooncentrale, administratieve ondersteuning en 
kopieerwerk. “Het werk is heel afwisselend. Geen 
dag is hetzelfde. Je bent gastheer van het bedrijf, het 
gezicht van de zaak. Ik ben me ervan bewust dat ik 
daarom representatief moet zijn.”

Ard heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Soms een beetje te groot. Dan ontstaat er, zoals 
hij het zelf noemt, kortsluiting. “Gelukkig houdt 
Noorderkwartier goed rekening met mijn zwaktes.” 
De harde werker heeft een bipolaire handicap. In 
zijn tienerjaren heeft hij twee psychoses gehad. 
“Toen mijn moeder overleed en een paar jaar later in 
mijn examenjaar. Ik ging toen maar door en kon niet 
stoppen. Dan ontstaat er dus een soort kortsluiting 
in mijn hoofd.”

Hij zoekt rustig naar woorden om zijn beperking 
te omschrijven. “Ik word dan heel onrustig en ben 
gewoon niet meer te remmen. Ik heb dan echt hele 
drukke buien.” Inmiddels kent Ard zijn ziektebeeld 
goed. “Ik kan benoemen wat wel en niet lukt.” 

Structuur en overzicht helpen om een psychose 
tegen te gaan. “Noorderkwartier draagt daar zeker 
aan bij.”

Die structuur had hij ook in zijn gezin, totdat zijn 
ouders kwamen te overlijden. “Mijn moeder overleed 
aan kanker toen ik zestien was. Jaren later verloor 
ik mijn vader aan diezelfde ziekte. Ik heb het daar 
nog steeds moeilijk mee. Het heeft veel impact 
op mijn leven. Zoiets moet je gewoon verwerken. 
Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik ben 
compensatiegedrag gaan vertonen en heb mezelf 
veel druk opgelegd. Ik doe mijn best het zo goed 
mogelijk te verwerken. Maar het verdriet van mijn 
ouders zit diep. Ik mis de rust van een gezin. In mijn 
eentje kan ik geen gezin zijn. Dat vind ik moeilijk.”

Noorderkwartier heeft helemaal geen geheimen 
meer voor Ard. “Ik ken het bedrijf door en door. De 
meeste telefoonnummers van werknemers ken ik uit 
mijn hoofd. En ook het organigram kan ik dromen. 
Je wordt er accuraat in, omdat je er veel mee werkt. 
Accuratesse maakt tempo zonder slordig te worden”, 
zegt hij helder. “Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag 
doen!”

Ard doet zijn best om meer in het nu te leven. “Ik wil 
de dingen die in het verleden gebeurt zijn een plekje 
geven. En meer genieten van het leven nu. Dat is 
soms best ingewikkeld, maar niet onmogelijk.”

In de eerste dertig seconden zorgt hij ervoor dat iemand zich welkom voelt. Of dat nu telefonisch is 
of iemand die een afspraak heeft bij Noorderkwartier. “Ik ben trots op mijn werk, omdat het waarde 
creëert”, zegt receptiemedewerker Ard Veenstra gepassioneerd.

Ard Veenstra 
receptiemedewerker



Onze werknemers zijn prachtige mensen. Van binnen en van 
buiten. Ze werken iedere dag met een glimlach op hun gezicht 
en zijn trots op al hun werkzaamheden. Zelden hoor ik ze 
klagen. Meestal zijn ze gewoon heel dankbaar dat ze werk 
hebben.

Een jaar geleden ben ik in dienst gekomen bij Noorderkwartier 
als communicatiemanager. De afgelopen maanden heb ik 
een groot deel van onze werknemers beter leren kennen. 
Diverse medewerkers heb ik inmiddels geïnterviewd voor de 
nieuwsbrieven of de website. Als ik nu de afdeling op kom, 
zwaaien ze me enthousiast tegemoet. Zij maken mijn werk 
mooi.

Wat mij is opgevallen tijdens het afnemen van de interviews 
voor dit boek is hoe alle werknemers in het leven staan. Ze 
hebben het niet altijd even makkelijk gehad. Soms zelfs heel 
zwaar vanwege hun beperking. Ze zijn niet altijd even correct 
behandeld, moesten zich constant bewijzen in een nogal harde 
maatschappij en hadden tijd nodig om hun verleden een plekje 
te geven.
 
Ondanks de tegenslagen, staan ze met een rechte rug in de 
samenleving. Ik vind dat niet alleen knap. Ik vind dat we daar 
respect voor mogen hebben. Zij laten zich niet tegenhouden 
door moeilijkheden, maar blijven doorzetten. Zij kijken niet 
naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen. En 
dat is heel veel.

Bedankt mooie werknemers van Noorderkwartier voor wie jullie 
zijn en hoe jullie anderen inspireren. Wij zijn trots op jullie!

Marina de Haan
Communicatiemanager
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