Christina werkt in het Grand café van Ingelanden

Stralend schuift ze achter de toonbank. “Hier maak ik broodjes, salades en soep. Ik heb het
hartstikke naar m’n zin. De sfeer is leuk, iedereen begroet me. Daardoor hoor ik er helemaal
bij.” Christina heeft via WerktZo een werkplek gevonden in het grand café van Ingelanden,
een wooncentrum voor ouderen in Utrecht.
In het grand café komen bewoners, bezoekers en medewerkers voor een kop koffie of de
lunch. Christina werkt er al twee jaar. Drie dagen in de week helpt ze met het klaarmaken
van de gerechten, het bijvullen van de toonbank, het maken van bestellingen en als
caissière. Tussendoor voorziet ze bovendien de vergaderzalen van koffie en thee.
Zelfvertrouwen
Sandra Kuipers is regiomanager bij Ingelanden. Zij vindt dat Christina een waardevolle
bijdrage levert aan de organisatie. “Christina hoort er helemaal bij. Ze is bij alle feesten en
partijen, schuift aan bij het kerstdiner en heeft leuk contact met zowel de bewoners als onze
medewerkers. Christina is in de twee jaar dat ze hier werkt enorm gegroeid. Ze heeft
zelfvertrouwen gekregen en je ziet dat dat haar goed doet.”
Christina: “Ik heb hiervoor heel lang niet gewerkt. Maar de hele dag thuis zitten vind ik maar
niks. Daarom ben ik blij dat WerktZo deze plek voor mij heeft gevonden. In het begin was het
wel even wennen. Toen was ik nog een beetje stil. Maar nu weet ik hoe alles werkt en wat
mijn taken zijn.”
Trots
Jobcoach Jolanda Baars: “Ik kom een paar keer per week naar Ingelanden om het werk met
Christina te bespreken. Als er vragen of problemen zijn, kan ze op mij terugvallen. Soms
spelen er bijvoorbeeld thuis dingen waardoor ze op een andere dag wil werken. Dat regel ik
dan voor haar. En als er vragen over het werk zijn, zoeken we samen iemand van

Ingelanden die antwoord kan geven. Ik vind dat het werk Christina veel heeft gebracht. Ze
mag trots zijn op wat ze hier allemaal doet.”
Meerwaarde
Bij Ingelanden is in totaal plek voor zo’n 10 cliënten. Zij werken er op basis van
dagbesteding. Sandra: “Deze medewerkers hebben absoluut een meerwaarde voor de
organisatie. We zouden ze echt missen als ze er niet zouden zijn. En aan de andere kant
biedt dit hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Werk dat
ertoe doet heeft zo een meerwaarde voor beide partijen. Ingelanden is onderdeel van
AxionContinu en door onze goede ervaringen, wordt er nu gekeken of we op meer van onze
locaties op deze manier aan de slag kunnen. Ik zou dat heel mooi vinden.”

