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‘Mijn leven is
nu pas begonnen’

‘Overdag met mijn
handen, 's avonds
met mijn hoofd’

Naam
TEKST JESSICA MAAS BEELD JUDITH JOCKEL
Izabela
“In Polen heb ik pedagogiek gestudeerd en werkte ik
Podgórna (32)
in de gehandicaptenzorg. Na de geboorte van mijn
Waar
tweede kindje bleek dat hij motorische en spraakSusteren
problemen had. Met zijn intelligentie is niets mis,
Wat
maar hij heeft wel extra logopedie en fysiotherapie
pedagogisch
medewerker
nodig. Zorg die er in Polen niet echt is. Ik zat in een
Hoe
moeilijke situatie, ik was toen al gescheiden. Op invia re-integratieternet ben ik gaan zoeken: welk land kan mijn kind
bureau ‘Bijstand
de beste zorg bieden? Dat was Nederland.
naar Werk’ Tilburg
Zes jaar geleden ben ik hiernaartoe gekomen. Het
viel niet mee om afscheid van mijn land te nemen,
maar ik kon daar mijn kinderen niet alles geven. Het eerste half jaar was ik
alleen in Nederland, ik werkte toen in de productie. Nadat ik een huurhuis
had gevonden, zijn mijn kinderen overgekomen. Szymon was toen vijf en
Filip achttien maanden. Het was moeilijk in het begin, ik moest
zoveel leren. De taal, de cultuur. Lange tijd heb ik in de bijstand
gezeten, totdat ik een vriend kreeg. Hij werkte, ik was thuis met
de kinderen en raakte in verwachting van de derde, Nikodem.
Maar die relatie liep helemaal fout, het was een extreme situatie. In 2015 zat ik weer in de bijstand en stond ik er met drie
kinderen alleen voor.”

Somber “Ik voelde me heel slecht en zag mijn toekomst somber in. Toen kreeg ik een oproep van de gemeente voor een
speciaal traject voor vrouwen van re-integratiebureau ‘Bijstand
naar Werk’. Daar leerde ik de oprichter Cilla Ezerman kennen.
Zij vroeg me naar mijn achtergrond, naar mijn verhaal. Ik vertelde
dat ik pedagogiek had gestudeerd in Polen en dat ik graag weer in dit
vakgebied aan de slag zou gaan, maar dat ik niet geloofde dat dat
in Nederland ooit zou kunnen. Ik was bang dat ik alleen terechtkon
in de schoonmaak of de productie. Cilla gaf me vertrouwen. ‘Rustig, Izabela, jij kunt dit’, zei ze.
Zij geloofde echt in me en hielp met mijn diplomawaardering – mijn
diploma bleek vergelijkbaar met het hbo. Later heb ik met haar hulp
gesolliciteerd bij de Koraal Groep in Heel. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en na een sollicitatieprocedure met testen, assessments en gesprekken
kreeg ik de baan. Eind september ben ik begonnen, vorige maand heb ik een
jaarcontract gekregen. Ik ben zo gelukkig, dit is mijn droombaan. Ik sta nu op
groep van dertien meervoudige gehandicapten in de leeftijd van 27 tot 46 jaar.
Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Ik ben zo blij dat ik deze kans heb
gekregen. Nu kan ik meer betekenen voor andere mensen, ik ben niet alleen
maar moeder. Ik heb het gevoel dat mijn leven nu pas is begonnen.”

TEKST JESSICA MAAS BEELD JUDITH JOCKEL
“Van beroep ben ik koordirigent, ooit begonnen als kerkorganist. In het verleden dirigeerde ik zo'n zes koren in
de regio. Maar het verenigingsleven is op z’n retour, de
muziek ook. De jeugd van nu zingt niet meer. Jongeren
kijken liever op een tablet dan dat ze letterlijk hun stem
verheffen. Uiteindelijk betekende dat voor mij dat ik niet
meer in mijn onderhoud kon voorzien.
Met veel pijn en moeite heb ik vorig jaar bij de gemeente
Groningen een uitkering aangevraagd. Al vrij snel plaatste mijn werkcoach me in een re-integratietraject. Ik kreeg sollicitatietraining en
leerde een cv opstellen. Daarvan heb ik zeker wel wat opgestoken. Natuurlijk
was het een teleurstelling dat het niet lukte in de muziek. Juist omdat ik ook zoveel in mijn muziekopleidingen heb geïnvesteerd. Mijn ouders hadden vroeger
geen geld voor muziekles, ik heb het allemaal op latere leeftijd zelf bekostigd.
Maar ik besloot mijn hakken niet in het zand te zetten. Alles wat ik aangeboden
krijg, doe ik met verve en enthousiasme. Een van de ambtenaren die de sollicitatietraining gaf en zelf in een koor zingt, vroeg me om voor het Werkfestival –
de grootste banenmarkt van het Noorden – een lied te schrijven
voor een gelegenheidskoor van ambtenaren. Dat festival
was de afsluiting van het traject. Dat heb ik gedaan en
op het festival heb ik het koor begeleid op de piano. Dat
was erg mooi!”
Naam
Gerard Damkat (62)
Waar
Groningen
Wat
interieurverzorger
Hoe
met hulp van werkcoach gemeente
Groningen

Motortje “Tijdens het traject moesten we een motivatiebrief schrijven voor een vacature bij thuiszorgorganisatie Comfort. Dat heb ik gedaan en ik dacht meteen: dit is geen
oefening, ik gooi deze brief echt op de bus. Met een leuk cv erbij. Vervolgens
werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En nu werk ik alweer een paar weken
als interieurverzorger, zoals dat zo mooi heet. Vijftien uur per week maak ik
schoon bij mensen thuis en ik dirigeer nog twee koren. Dus ’s avonds werk ik
met mijn hoofd en overdag met mijn handen.
Het is een uit nood geboren stap, het is niet helemaal wat ik had gehoopt,
maar zo gaat dat soms in het leven. Ik hoef ook nog maar een paar jaar tot
mijn pensioen. Ik heb weer een ritme en ik ben thuis veel actiever. Door het
werk is er weer een motortje aangegaan. Het contact met de mensen bevalt
me ook erg goed. Ik ben wel een gezellige babbelaar. Voor hen is het vaak
de eerste keer dat ze een schoonmaker over de vloer krijgen die kunstenaar
is. Muziek maken doe ik daar niet. Ik zag pas bij iemand wel een mooie piano
staan, maar daar haal ik dan een doekje over.”
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