Saher Akin: “Hier kan ik me verder ontwikkelen'

Jan Boer: “Hier voel ik me gehoord”

Onze openingstijden
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Saher komt uit Turkije en woont sinds haar
twaalfde jaar in Nederland. Omdat ze een
uitkering krijgt, is haar gevraagd vrijwilligerswerk
te zoeken dat haar kans op een baan vergroot.
Van een vriendin hoorde ze dat Drukwerk
mensen zocht. Nu doet ze iedere dinsdag- en
donderdagmorgen allerlei verschillende
werkzaamheden. Saher zegt: “Ik heb een
administra eve opleiding en werkte bij het GAK
en de sociale dienst. Daarna heb ik twin g jaar
thuis voor mijn kinderen gezorgd. Na een
echtscheiding moet ik op eigen benen staan.
Dit is een ﬁjne plek met een aardige baas waar
ik veel kan leren. Mijn Nederlands was thuis
achteruit gegaan en in deze omgeving gaat
het juist vooruit. Mijn kinderen zijn trots op me
en vinden het superleuk dat ik hier werk. Ik hoop
op een baan in een archief. Ik wil graag mijn
eigen geld verdienen en een toekomst voor
mezelf maken. Die rich ng ga ik nu op, want
hier kan ik me verder ontwikkelen.”

Jan is opgeleid als bouwkundig tekenaar.
Toen hij werkeloos en ziek werd, dreigde hij
in de WIA terecht te komen. De re-integra e
medewerker van het UWV vond voor hem in
2017 passend werk bij Drukwerk. Jan: “Ik werk
vier ochtend in de week en voer allerlei taken
uit: papier snijden, lamineren, nieten, inbinden
en ringbanden maken. Alles wat met het
nabewerken van drukwerk te maken hee .
Ik houd van handwerk en maak thuis ook
allerlei dingen van hout. Zo heb ik een speciale
mal met 23 gaatjes ontworpen voor de papier
boormachine. Deze omgeving past heel goed bij
mij. Ik heb veel ruimtelijk inzicht en dat is handig
bij het bepalen van papierformaten en het
snijdproces. Bovendien is de drempel hier laag:
iedereen krijgt een kans. Ik ben zeer slechthorend
en dat maakt de communica e soms las g.
Twee jaar geleden kreeg ik een gehoor-implantaat
en nu gaat het veel beter. Collega's
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Peter Posthumus: “Je ziet ze vooruitgaan”

Drukwerk Barendrecht is niet zo maar een
copyshop. Wij zijn er trots op dat wij een zinvolle
dagbesteding bieden aan zo veel mogelijk
mensen met een sociale achterstand en/of
mensen met een handicap. Daarnaast bieden wij
een leerzame werkplek aan stagiairs, vrijwilligers
en mensen die de Nederlandse taal beter willen
leren.

Al der g jaar werkt Peter
Posthumus bij Drukwerk
Barendrecht in het Trefpunt:
“De plek is hetzelfde, maar
het werk en de mensen zijn
telkens weer anders. Ik ben
opgeleid als elektricien en
werkte als repromonteur aan printapparatuur.
Nadat ik een periode was uitgevallen, kwam ik als
vrijwilliger in 1995 bij Allerhande Drukwerk
terecht. In de loop van de jd kreeg ik een
betaalde func e en ben ik ook de mensen gaan
begeleiden die via de gemeente bij ons een
aangepaste werkplek vonden. De apparatuur is
inmiddels veel geavanceerder en vrijwel alles
wordt digitaal aangeleverd. Ik start de printer
en doe de technisch ingewikkelde handelingen.
Het team doet de afwerking. Wij verzorgen alles
wat afwijkt van de standaard: mappen vullen,
stansen, nieten en vouwen. Service verlenen ligt
me goed. Ik verdiep me in de mensen, in wat hun
mogelijkheden en hun beperkingen zijn. Daarmee
gaan we samen aan de slag. Wat je wel nodig
hebt, is ongelooﬂijk veel geduld. Het gee me
veel voldoening als je mensen op gang helpt in
het werk en in het leven. We hopen onze mensen
te begeleiden naar betaald werk. Dat lukt niet
al jd, maar je ziet ze wel vooruitgaan: dingen
leren, ac ever worden, op jd komen en deel
nemen aan de samenleving.

Wat bieden wij
Wij verzorgen u als klant graag van A tot Z. U kunt
bij ons terecht voor allerlei soorten kopieer- en
printwerk. Dit doen wij enerzijds veel voor nonproﬁt organisa e. Zoals verenigingen, scholen,
kerken en s ch ngen. Maar uiteraard bedienen wij
ook par culieren en bedrijven. Naast uw kopieeren printwerk, doen wij ook graag de hele afwerking
voor u. We sorteren, vouwen, nieten, snijden,
perforeren en binden in. We verzorgen ook graag
uw mailings. Natuurlijk zorgen wij ook voor de
verzending, zodat u hier geen omkijken meer naar
hee . Onze medewerkers staan al jd voor u klaar
en doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk
te helpen. Dus ook als u een opdracht hee , die
misschien niet precies hierboven staat vermeld,
neem gewoon contact met ons op en we zoeken
samen een oplossing. Hee u een repro klus
waarvoor u „handen“ nodig hee om het uit te
laten voeren neem contact met ons op.
bv. sorteren, boren, inbinden, afwegen, tellen,
verpakken, enz, enz.

Nu we onderdeel zijn van De Bondt Graﬁmedia,
hoef ik niet veel jd meer te besteden aan
acquisi e en gaat alle aandacht naar de zeven en
mensen in ons team. Iedere dag zijn er ongeveer
acht collega's bezig in het Trefpunt en het is mijn
taak om het werk te verdelen zodat iedereen tot
zijn recht komt. Ik ben vooral bezig met de
onderlinge samenwerking en zorg voor een
pre ge sfeer. Daar zit ik bovenop. We werken hier
met zeven na onaliteiten en het lukt al jd om
zonder bonje met elkaar de dag af te sluiten. Dat is
al der g jaar lang iedere dag weer heel leuk.
Haifaa Youssef:
“Werk is beter dan thuis op de bank slapen”
Haifaa is in 2012 vanuit Syrië
naar Nederland gekomen. Zij
doet bij Drukwerk al twee jaar
vrijwilligerswerk naast haar
uitkering, vier dagen in de week.
Haifaa zegt: “Ik ben begonnen
bij de kringloopwinkel van
Opnieuw & Co, maar ik bleek allergisch voor stof.
Toen ik bij Drukwerk kwam, was ik gelijk blij. Peter
is echt lief en het is al jd gezellig met de collega's.
Ik doe hier allerlei soorten werk zoals vouwen,
sorteren en inbinden. Voor de corona-crisis hielp
ik ook bij de boodschappenservice van de
Kruidenier Koerier. Werk gee aﬂeiding en is beter
dan thuis op de bank slapen. Ik zou nog wel meer
van de computer willen leren, dat begrijp ik nog
niet goed. Peter zegt: “Je moet al jd leren,”
dus dat gaat wel lukken.”

Fleur Bijl: “Peter haalt meer uit mij”
Fleur hee een Au sme
Spectrum Stoornis en zocht
een werkplek waar zij goed
begeleid wordt. Na een
teleurstellende ervaring
elders, was ze erg onzeker
geworden. Drie jaar
geleden kwam ze bij Drukwerk en begon aan
de opleiding logis ek. Nu werkt ze vijf dagen
in de week en hee ze weer zin om 's ochtends
te beginnen. Fleur vertelt: “Peter kent mijn
beperkingen en hee me zelfvertrouwen
teruggegeven. Hij is oprecht een van de beste
bazen, want hij haalt meer uit me. Collega's
helpen me en het is leuk om met elkaar op te
trekken. Ik probeer nieuwe dingen te leren.
Meten is nog las g, maar dozen tellen gaat al
goed. Dit is een van de ﬁjnste jden uit mijn
leven. Sommige mensen zien mensen met
au sme als minderwaardig. Weinig bedrijven
zien wat wij wél kunnen als we hulp krijgen
van goede begeleiders die ons leren met onze
beperking om te gaan.”
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