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Het liep anders...Het liep anders...
Piloot, verpleegster, achtbaanontwerper, dierenarts of pianist. Welk kind heeft niet gedroomd
over dat fantastische beroep. Voor velen is het niet weggelegd om dat ideaal te bereiken.
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V
oor mensen met een beperking is
het vinden van een baan op de
arbeidsmarkt lastig. Werkgevers
branden hun vingers er liever niet

aan. Medewerkers van de sociale werk-
voorzieningen beseffen dat maar al te

goed. Net als ieder ander mens hebben
ook zij hun dromen en verlangens. Maar
een verstandelijke of lichamelijke handi-
cap of psychische problemen maken het
soms onmogelijk om echt te doen wat zij
het allerliefste zouden willen. Toch is dit
precies wat een aantal medewerkers van
werkvoorzieningschap Empatec in Sneek

de afgelopen maanden heeft gedaan. Ze
kropen voor een dag in de huid van de
kraamverzorgster, grondwerker, camping-
baas, kok of sportinstructeur. Op locatie
legde vrijwilligster Miek Reuling de men-
sen vast op de gevoelige plaat. Het resul-
taat is te zien in de hal van het hoofd-
kantoor van Empatec. Met de expositie wil

directeur Gertrude Ruhof de mens achter
de medewerker centraal stellen. ,,Soms zijn
droomberoepen niet bereikbaar, soms ook
wel, of je kunt ze creëren in vorm die een
raakvlak heeft met de grote droom. De
expositie geeft veel inzicht in de persoon
en de achtergrond. En misschien ook meer
begrip voor hun beperking.’’

Specialist in
stoofpotten

Herman de Boer (49), kok

Een man hoort niet in de keuken. Zo was
de sfeer vroeger thuis. En dus volgde Her-
man de Boer het pad van zijn vader en
kwam hij terecht in de metaalindustrie.
Maar veel liever ging Herman kokkerellen.
Astma en andere omstandigheden zorg-
den ervoor dat hij zijn dromen niet kon
volgen. ,,Met een vlekje kwam je er vroe-
ger niet tussen in het bedrijfsleven’’, con-
stateert hij. ,,En eigenlijk is dat nog steeds
zo.’’
Dat zit hem soms behoorlijk dwars. Bijna
de helft van zijn leven is de Sneker al
werkzaam bij Empatec. ,,Ik heb mij hier
goed kunnen doorontwikkelen. Ik ben nu
werkleider technische dienst.’’ Thuis zorgt
hij bijna dagelijks voor het eten. ,,Runder-
stoofpotje en Indonesisch koken zijn mijn
specialiteit.’’ Hij wijst naar zijn buikje,
goed zichtbaar op de foto, die is genomen
in het Makkumer restaurant De Waag.
,,Kijk, een kok kan natuurlijk niet mager
zijn. Dan denken de gasten dat hij zelf
niets heeft geproefd.’’

Landsgrenzen
bewaken

Martinus Adema (48), beroepsmilitair

De militaire keuring betekende een enor-
me domper voor Martinus Adema. Als
kleine jongen droomde hij van een baan
in het leger. ,,Ik was graag beroepsmilitair
geworden. De landsgrenzen bewaken,
mensen helpen bij calamiteiten. Maar ik
bleek een aangeboren rugafwijking te
hebben.’’ Martinus werd timmerman,
werkte in de bouw totdat hij werd afge-
keurd. Nu is hij voorman in de lasserij. ,,Ik
heb het enorm naar mijn zin.’’
De fotosessie op de kazerne in Havelte
bracht veel emoties teweeg. ,,Dat deed echt
wel even zeer.’’ Martinus kroop tank in en
uit en voelde de volgende dag de pijn in
zijn lijf. Nog altijd is hij gek van het leger.
,,Ik sla geen open dag over en verzamel
ook heel veel spulletjes, Hulzen, badges,
noem maar op.’’

Nog altijd
een sportman

Michel Velting (23), sportinstructeur

Hij oogt atletisch en is dol op sport, maar
door botte pech viel zijn jongensdroom in
duigen. ,,Toen ik drie jaar was, kreeg ik een
koortsstuip. Sindsdien heb ik last van een
evenwichtsstoornis.’’ Michel Velting, opge-
groeid in Witmarsum, zegt het zonder
omhaal. Met zo’n handicap is een baan als
sportinstructeur onmogelijk, beseft hij.
,,Het was wel een domper toen het mij
werd verteld hoor. Aan een alternatief had
ik nooit gedacht. Maar ik heb het losgela-
ten.’’
Als medewerker van de facilitaire dienst -
,,ik doe de koffie en thee in de bedrijfskan-
tine’’ - is het vaak al lastig genoeg om met
de dienbladen rond te lopen. ,,Laat staan
traplopen.’’ Toch besteedt Michel veel tijd
aan sport. ,,Ik heb een abonnement bij de
sportschool en ben vrijwilliger bij het
eerste team van voetbalvereniging Mulier.
Ook speel ik vaak zaalvoetbal met mensen
met een beperking.’’

Lekker prutsen
met haar

Silvia de Boer (34), kapster

Haar zusje en vriendinnetjes waren gewild
en soms ongewild slachtoffer van de grijp-
grage handjes van Silvia de Boer. Want
zodra de Makkumse als kind een bos haar
zag, dan moest er iets mee worden ge-
daan. ,,Lekker een beetje prutsen.’’ En dus
droomde Silvia dikwijls over een carrière
als kapster. Maar het is soms een beetje
lastig om met druk en spanning om te
gaan, vertelt ze. ,,Ik ben vaak overspan-
nen.’’ Ze is nu gelukkig bij Empatec, waar
ze werkt als medewerkster bij de facilitaire
dienst.
Met het kappersvak heeft ze niet veel
meer. Oké, het haar van haar dochtertje
nodigt nog regelmatig uit om een beetje
mee te spelen en te fröbelen en als de
rock-’n-rollfan in de juiste stemming is,
maakt ze van haar eigen lange krullen
zonder moeite een fraaie suikerspin.

Goed voorbeeld
doet volgen

Michel de Poel (32), magazijnmedewerker

Na ,,zeven jaar in de washandjes’’ bij Em-
patec wilde Michel de Poel wel eens iets
anders. Schoonmaken en opruimen, dat
soort werk leek hem wel wat. En mis-
schien zelfs wel eens rijden op een hef-
truck. ,,Ik wilde eigenlijk altijd al bij het
distributiecentrum van Poiesz werken.’’
De droom van de Sneker ging vier jaar
geleden in vervulling en hij is er nog
steeds dolblij mee. ,,Ik ben gedetacheerd.
Ik ruim het karton op, maak de koelcel en
diepvries schoon.’’ En goed voorbeeld doet
volgen. ,,Als mensen zien dat ik iets op-
ruim of schoonmaak, letten ze zelf ook
beter op.’’ Thuis houdt Michel het ook
graag een beetje ordelijk en proper. ,,Ik
hoop dat ik dit werk nog heel lang mag
doen.’’

Luisteren naar
een ander

Ria Luinenburg (44), maatschappelijk werkster

Ze is heel haar leven al aan een rolstoel
gekluisterd. ,,Dan krijst gjin baan yn it
normale bedriuwslibben’’, weet Ria Lui-
nenburg uit Oudemirdum. Al zo’n twintig
jaar werkt zij bij Empatec. Na talloze func-
ties sinds een jaar of drie op de inpakafde-
ling. Naar volle tevredenheid.
En, niet onbelangrijk, ze kan haar ei goed
kwijt en fungeert toch ook een beetje in de
rol die zij beroepsmatig het liefste zou
vervullen: als maatschappelijk werkster.
,,Ik fyn it leuk om mei minsken om te
gean. Ik kin goed lústerje en minsken
fertelle my faaks in soad.’’ Ze weten dat Ria
voor hun verhalen en zorgen openstaat.
,,En soms jou ik dan in advys. Mar myn
brea kin ik der spitich genôch net mei
fertsjinje.’’

Koken op de
camping

René Rotsma (44), campingbaas

De druk van het moeten presteren is er af
en dat voelt goed. ,,Maar we zijn wel een
bedrijf’’, zegt René Rotsma ferm. Hij voelt
zich als een vis in het water bij Empatec.
,,Ik heb adhd en als ik mijn pilletjes niet
neem ben ik soms net een stuiterbal.’’ De
Witmarsumer is constructiebankmedewer-
ker. ,,Lasser was vroeger het beroep dat mij
erg aansprak.’’ De afgelopen jaren gingen
zijn gedachten steeds meer uit naar een
baan als campinghouder. ,,Niet te groot en
met een kleine keuken, want ik ben dol op
koken. Simpel en vers.’’
De interesse vloeit voort uit vakanties in
Duitsland en Oostenrijk. ,,Het lijkt mij
prachtig om zelf een camping te runnen. Je
bent veel buiten en hebt contact met men-
sen, dat vind ik leuk.’’ Volgend jaar zomer
hoopt René zijn droom te verwezenlijken.
,,We gaan kijken of ik in de zomermaanden
op een camping in de buurt kan werken.
Dat zou toch geweldig zijn. En dan in de
winter weer lekker hier bij Empatec.’’

Een pleister
voor de pop
Anneke Feenstra (46), verpleegster

Een schaafwondje? Anneke Feenstra zorg-
de als meisje voor een pleister. Dat het
slachtoffer een pop was, maakte niet uit,
Anneke wás gewoon de verpleegster. ,,Dat
woe ik graach wurde. Mar letter woe ik ek
wol yn in boartersguodwinkel wurkje.’’
Pogingen om in een ziekenhuis aan de
slag te gaan - en dan niet als verpleegster
maar bijvoorbeeld als medewerkster in het
personeelsrestaurant - leverden niet het
gewenste resultaat. Anneke begrijpt wel
waardoor dat komt. Spanning en druk
brengen haar snel uit het evenwicht. Bij
Empatec is die druk minder groot en redt
zij zich al jaren prima in het bedrijfsres-
taurant. Voor de fotosessie kwam haar
oude dokterskapje tevoorschijn. ,,Dat koe
ik noch brûke.’’
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