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01. Teksten
Frisse en wervende teksten 

schrijf ik in een handomdraai. 
Jij vertelt, ik schrijf.

02. Marketing
Wil jij de naamsbekendheid 

vergroten of het imago van je 
product of dienst verbeteren? 

Ik denk graag mee.

03. Communicatie
Jouw boodschap vertalen 

naar slimme middelen om je 
doelgroep te bereiken? Kom 

maar op.
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Iets over mij:
S J O U K J E  W E R K M A N

 

“De kunst van het schrijven is zo veel te schrappen, 
dat duidelijk wordt wat bedoeld is.” 

Bovenstaande wijsheid heeft mij al veel moois opge-
leverd, wie weet jou straks ook. Samen een keer koffie 

drinken? Ik hoor graag van je. 

Je kunt me bereiken op 06-31943454 of 
mail naar info@sjoukjewerkman.nl. Tot snel!

Groet,
Sjoukje
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C O L U M N
februari 2015

Mijn eerste publicatie, op vrijdag 6 februari 2015 in de Metro. Geschreven in een uur, tijdens de eerste 
editie van Shut Up ‘n Write in Leeuwarden. Na deze publicatie besloot ik de stoute schoenen aan te 
trekken en van mijn hobby mijn werk te maken. Ikstartte mijn eigen bedrijf als freelance tekstschrijver.

“… want van al zijn jongensdromen, 
is alleen het oud worden gehaald”, 
uit Het Regent Zonnestralen van 
Acda & de Munnik (1998)

Ik word dertig dit jaar. Der-tig. 
Tenminste, daar ga ik vanuit. Al 
lange tijd roep ik: Ouder worden? 
Geen probleem. Oud? Wat is oud? 
Word het eerst maar eens.

Een tijdje terug zat ik in de auto, 
onderweg naar mijn werk. Ik 
hoorde Acda & de Munnik zingen 
over Herman. Hij overzag zijn 
leven na het moment dat er 
ogenschijnlijk iemand onder zijn 
naam verongelukte, in zijn pas 
verkochte auto. Hij zat op een 
bankje en bedacht dat hij van ál zijn 
jongensdromen, slechts het oud 
worden had behaald.

Tsja. Als klein meisje had ik een 
redelijk grote fantasie. Wanneer ik 
oud zou zijn, dan woonde ik in een 
huis wat leek op Villa Kakelbont, 

samen met mijn droomvent, een 
rits lieve kinderen en met een 
schattige Kever op de oprit. Mijn 
bruiloft was als een sprookje en 
vanzelfsprekend stroomde het 
geld binnen als water. Het perfecte 
gezin. 

Een paar jaren later stelde ik deze 
meisjesdroom iets bij. De klassieke 
oldtimer maakte plaats voor een 
snelle bolide en ook de droomvent 
werd vervangen. Want ja, die ene 
uit de kroeg was ook best leuk. En 
ach, die kinderen kwamen wel als 
ik écht oud werd. Oud? Wat is oud? 
Word het eerst maar eens. 

Ik word dertig. Der-tig. Het 
sprookjeshuwelijk is ‘m niet 
geworden. Villa Kakelbont is iets 
kleiner uitgevallen en een tikkeltje 
minder bont. De snelle bolide 
past niet op de parkeerplaats en is 
daarom toch een Polo geworden. 
De kinderen in mijn leven zijn lieve 
schatten die ik terugbreng bij hun 

eigen moeder als ik iets anders wil 
gaan doen. Het geld stroomt zelfs 
sneller dan water, maar dan de 
andere kant op. Kort samengevat, 
van mijn meisjesdromen is tot 
nu toe bijzonder weinig terecht 
gekomen. 

Ik ben bijna dertig. Gezond, vrolijk 
en omringd met leuke dingen. 
Met een diploma op zak, een leuke 
nieuwe baan en een seizoen vol 
uitjes met fijne mensen in het 
vooruitzicht, hoor je mij niet klagen. 
Der-tig. Dat klinkt best oud. Maar 
wat is oud? Net iets teveel mensen 
zijn er weggegleden. Zij kregen 
de tijd niet eens om zich druk te 
maken over iets als leeftijd. 

Ik ben bijna dertig. Daar heb ik 
in mijn meisjesdromen niet eens 
over gedroomd, want dertig is nog 
helemaal niet zo oud.
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Een dag van 24 uren die voor-
bij vliegt zonder dat je er erg 
in hebt. Gezond en smaakvol 
eten, het lijkt zo makkelijk. Drie 
schatten van kinderen, energie 
voor tien, vol vragen en altijd 
zin in wat lekkers. Hoe voed 
ik mijn hungry little bastards 
op en blijf ik (glim)lachen in de 
keuken?

ABOUT
Het drukke stadsleven in 
Amsterdam omruilen voor het 
weidse, rustige Hemelum. Het 
klinkt als een flinke omslag, 
en dat is het ook. Anne Ma-
drid, hardwerkende moeder 
van drie hungry little basterds 
houdt flink wat ballen in de 
lucht en geniet er met volle 
teugen van. Haar passie? Goed 
en lekker eten. Verantwoord, 
zonder een ‘quinoakutje’ te 
zijn. 

TAFELTJE DEKJE
Een fatsoenlijke, gezellige en 
gezonde maaltijd koken met 
een druk gezin valt nog niet al-
tijd mee. Daarom koken Anne 
en haar vriendinnen Maamke, 
Rixt en Klaartje een keer in de 
week voor elkaars gezin. Tafelt-
je Dekje noemen ze het. “Een 
flinke klus, koken voor vier 
gezinnen, maar op deze mani-
er hoef je drie dagen per week 
niet zelf te koken!” 

DE FRIESE STREEKMARKT
Anne en haar drie vriendin-
nen uit Hemelum delen een 
gezamenlijke passie, lekker 
eten. 

Naast Tafeltje Dekje waarbij 
ze elkaar met een maaltijd 
verrassen, koken de vriendin-
nen eens in de twee weken 
samen. Tijdens een van de 
vele gesprekken ontstaat het 
smakelijke idee om de Friese 
Streekmarkt bij it Flinkeboskje 
op te zetten. Want, goede in-
grediënten vind je letterlijk om 
de hoek, was de conclusie. Niet 
zomaar een markt, maar een 
markt met een doel, namelijk 
lokale producenten en be-
woners aan elkaar verbinden. 
Omringd door pure streekpro-
ducten, oude ambachten en 
prachtige veldboeketten staan 
de deelnemers van de markt 
klaar om verhalen en kennis te 
delen, vol enthousiasme. 

Met bezoekers uit alle wind-
streken groeit de belangstel-
ling en krijgt het evenement 
volop publiciteit. Zo is Friese 
Streekmarkt genoemd in 
onder andere de Libelle en 
foodmagazine Delicious. Twee 
jaar lang organiseerde het vier-
tal dit succesvolle evenement, 
waarna de twee zusjes samen 
verder gaan.

HUNGRY LITTLE BASTARDS
De voorliefde voor eten blijft. 
Drie nieuwsgierige kids, een 
flinke keuken en een eigen 
moestuin vormen het begin 
van Hungry Little Bastards. 
Anne vertelt: “ik vind het be-
langrijk dat mijn kinderen 
weten waar het eten vandaan 
komt. Melk komt niet uit de 
supermarkt, groenten komen 

niet uit blik. Samen met de 
kleintjes onderhouden we 
onze moestuin, om daar 
vervolgens iets lekkers van 
te maken.” Al snel loopt deze 
hobby uit op een vrolijke reeks 
foto’s, recepten om je vingers 
bij af te likken en heerlijke trak-
taties waarbij het water je in 
de mond loopt. “Afgelopen jaar 
stond ik met een kraampje van 
Hungry Little Bastards op de 
Friese Streekmarkt als deelne-
mer”, glundert Anne.  

Niet alles verloopt zonder 
kleerscheuren, aldus Anne. “Ik 
ben geen boegbeeld hoor, en 
vooral geen Mona weet raad. 
Ik heb schatten van kinderen, 
maar soms kan ik ze wel achter 
het behang plakken. De re-
cepten zijn om van te smullen, 
maar tijdens het bereiden lijkt 
het soms alsof er een bom is 
ontploft in de keuken.” Ook de 
moestuin is niet perfect: “Als je 
goed kijkt vind je vast wel een 
paar tomaatjes die hun beste 
tijd al hebben gehad”. Met 
beide benen op de grond, een 
flinke dosis energie en vooral 
heel veel plezier gaat ze aan de 
slag. Kijk je mee?

W E B T E K S T
oktober 2015
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HUNGRY LITTLE BASTARDS
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M A G A Z I N E
februari 2016 
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Ik begon als 
tapvrijwilliger bij 

Welcome to The Village. 
Na een jaar werd ik 

gevraagd voor het social 
mediateam tijdens 

het festival en in de 
jaren daarna werkte 

ik jaarrond in het 
communicatieteam als 

tekstschrijver. Naast 
aankondigingen voor 
het muziek-, theater- 

en voedselprogramma 
schreef ik ook over 

social design. Gemaakt 
door ouderen, kinderen 

en mensen met  een 
beperking.

SOCIAL DESIGN
Samen bouwen aan een 
speeltuin die Welcome to 
The Village heet, dat werkt 
goed met veel handen, een 
flinke dosis enthousiasme 
en goedlachse betrokke-
nen. We doen dat met een 
grote groep jonge freelanc-
ers, een heleboel vrienden, 
ouders en bijna zeshon-
derd vrijwilligers. Dat doen 
we niet alleen tijdens en 
rondom het festival, maar 
het hele jaar door. Dat gaat 
van knutselende moeders 
tot workshops op de dag-
besteding en van knutse-
lende kinderen tot samen 
bouwen in de loods. 

Ons festival is handge-
maakt., als zelfgebouwde 
verbeelding van de droom 
dat we morgen in een 
mooiere wereld kunnen 
leven dan vandaag. We 
maken daarom zoveel 
mogelijk van onze pro-
ducten zelf, met hulp 
van maatschappelijke en 
sociale partners. Een kleine 
greep uit dat enorme 
aanbod op het gebied van 
locatievormgeving lichten 
we graag voor je uit:

HANDWERK
Omdat dat samen nu 
eenmaal sneller gaat dan 
alleen, vragen we zoveel 
mogelijk creatievelingen 
om ons te helpen met 
het maken van vlaggen. 
Uiteraard zijn de dames van 
het Patyna Teatskehús in 
Blauwhuis meer dan bereid 
om te helpen, maar ook 
een aantal woongroepen 
van Talant, bezoekers van ‘t 
Trefpunt in Nieuw Mellens 
en onze eigen moeders 
haken gezellig aan. 

Op Baaiduinen trof je 
prachtige tafelbladen aan, 
waarbij kleine latjes hout 
als in een kunstwerk van 
mozaïek op de bladen zijn 
bevestigd. Waar de ene 
groep de houtjes zaagt, 
zet de andere groep ze in 
elkaar, met als resultaat een 
prachtig kunstwerk van 
hout, waar je ook nog eens 
prima aan kunt eten met 
z’n allen.

Samen met Bascule 
(Sneek) is er gewerkt aan 
grote vlaggen. Eerder 
werden deze voor reclame 
gebruikt door bijvoor-
beeld het Fries Museum, 
nu worden ze bewerkt tot 
decoratie op het terrein en 
zijn het meteen opvallende 
eyecatchers. 

Niet alleen het grove werk 
zie je terug op het ter-
rein, er is ook aandacht 
voor details. Zo maakten 
de cliënten tijdens een 
gezamenlijke viltcursus in 
Stiens pluizige vogeltjes die 
je terugziet in de vogel-
huisjes verspreid over het 
terrein. 

SMAKELIJKE GROENTEN 
VOOR OP JE BORD
De basisschoolkinderen 
van de St. Gregoriusschool 
in Blauwhuis steken graag 
de handen uit de mouwen 
en zijn beslist niet vies van 
groene vingers. Beter een 
goede buur dan een verre 
vriend gaat ook hier zeker 
op, want samen met de 
bewoners van het Patyna 
Teatskehús wordt er flink 
samengewerkt. Naast de 
school ligt een flink stuk 
grond, en is eigendom 
van Patyna. De zorginstel-
ling stelt dit belangeloos 
beschikbaar waardoor de 
kinderen ruimte krijgen 
om te zaaien, oogsten en 
kweken. De bewoners van 
het Teatskehús helpen va-
nuit de dagbesteding mee 
bij het onderhouden. Het 
resultaat? Daar smullen 
onze vrijwilligers van in de 
backstage en proef je zelf 
misschien wel terug in het 
festivalrestaurant.

WANDKLEDEN
Veel van onze teamleden 
hebben van die hele lieve 
en creatieve moeders die 
het leuk vinden om ook iets 
voor het festival te doen. In 
2016 zijn ze gestart met het 
maken van wandkleden, 
die je overal op het terrein 
terug ziet. 

MEUBELS VAN VERKEERS-
BORDEN

Op zoek naar nieuwe 
manieren van hergebruik 
en het maken van toffe 
aankleding hebben we 
samen met de leerlingen 
van Piter Jelles De Brêge 
van oude, niet herbruikbare 
verkeersborden bijzon-
dere bankjes gemaakt. 
Vanuit het Talent Centrum 
Fryslân is er talent ingezet 
bij het maken van handige 
bijzettafeltjes (gemaakt 
van oude verkeersborden) 
en bankjes, of zijn het toch 
stoelen? 

DRANGHEKHOEZEN
Dranghekken zijn zeer 
nuttig en noodzakelijk, 
maar niet perse de mooiste 
voorwerpen voor op een 
festival. Van reststoffen en 
oude verhuisdekens heb-
ben we hoezen gemaakt 
voor de dranghekken. Een 
zachte benadering.

STEKELVRIJE KLEDEN
Tijdens het naaiatelier 
op dinsdagochtend in 
Buurthuis Welgelegen 
wordt er - onder de bez-
ielende begeleiding van 
Paula en Bonny - hard gew-
erkt. Zo maken ze voor ons 
festival stijlvolle, en vooral 
hele zachte kleden zodat je 
stekelvrij op de strobalen 
kunt gaan zitten. Chill!

TOUWTJETREKKEN VOOR 
EEN REGENJAS
Je gaat er natuurlijk niet va-
nuit, maar er kan wel eens 
een buitje vallen tijdens 
een festival. Zo groot als 
tijdens onze eerste editie 
zullen ze voorlopig niet snel 
meer voorbij komen, maar 
mochten de druppels je 
onverwachts begroeten, 
dan is een regenjas toch 
wel fijn. 

Op de Burgemeester 
Harmsma school geven ze 
hier een speelse draai aan, 
ze maken - met hulp van 
vaders, moeders, pakes, be-
ppes en inwoners van het 
dorp - paraplu’s met tou-
wtjes eraan zodat je tijdens 
het festival (gratis) kunt 
touwtjetrekken voor een 
kleurrijke, zelfgemaakte 
regenjas. Handig toch?

W E B T E K S T
juli 2016



2017
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P U B L I C I T E I T S T E K S T
januari 2017

Vraag wildvreemde mensen op een feestje wie ze zijn en negen van de tien zullen beginnen 
over werk. Niemand begint meteen over zijn huisdier, politieke voorkeur of liefdesleven. 
Werk bepaalt onze identiteit. Met die constatering trok het jonge theatergezelschap 
Skoft&Skiep de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen in, die de reputatie heeft de 
armste wijk van Nederland te zijn. In Work work work work work toont Skoft&Skiep een 
nieuwe kijk op arbeid en zingeving en geeft een stem aan mensen die niet vanzelfsprekend 
zichtbaar zijn; mensen waar veel over, maar niet per se mee gesproken wordt.

Skoft&Skiep is een jong Noordelijk collectief, bestaande uit theatermakers Karel Hermans, 
Aukje Schaafsma en Tatiana Pratley. In 2014 maakten zij samen Never walk alone als Sneak 
Preview bij Tryater. Een feestelijke voorstelling over groepsgevoel waarin 100 Leeuwarders 
meespeelden en waarmee zij een eigen werkwijze ontwikkelden die ze in Work work 
work work work verder uitwerken.

Skoft&Skiep bestudeert de wereld als amateur-antropoloog en maakt voorstellingen 
met een documentair en beeldend karakter. Het onderzoeksproces en de mensen die zij 
tijdens het vooronderzoek ontmoeten spelen een grote rol in de uiteindelijke voorstelling.

Work work work work work is een Satellyt; Tryater steunt Skoft & Skiep met expertise en 
materiaal.

Skoft&Skiep speelt: WORK WORK WORK WORK WORK
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M A R K E T I N G
april 2017

Op UITfestival laten we 
gedurende een dag 
het uitgebreide kunst- 
en cultuuraanbod in 
Leeuwarden en omstreken 
zien. De nadruk ligt hierbij 
op beleving: de bezoeker 
ervaart gedurende het 
UITfestival hoe leuk, divers, 
spannend en enerverend 
kunst en cultuur is. Publiek 
dat al een intensieve 
culturele agenda heeft moet 
vernieuwing en verdieping 
kunnen ervaren, en publiek 
dat tijdens het UITfestival 
juist kennismaakt met het 
cultureel aanbod moet door 
het programma verleid 
en geprikkeld worden om 
na deze dag vaker naar 
culturele activiteiten te gaan.

Het kernwoord van 
waaruit het UITfestival 
werkt is ‘verbinden’. 
Zowel inhoudelijk als 
productioneel is dit de 
kracht van het festival en 
de basis van een duidelijke 
koers die de afgelopen jaren 
is ontwikkeld. Deelnemers 
aan het festival worden 
al in de voorbereidende 
fase aan elkaar verbonden 
wanneer hun aanbod of 
specifieke project op het 

festival daartoe uitnodigt 
en ze elkaar kunnen 
versterken. Ook logistiek 
en door middel van locatie 
vormgeving geven we 
specifieke aandacht aan 
een letterlijke verbinding 
tussen Noorderplantage, 
stadspark De Prinsentuin, 
het Arendstuin-gebied en 
Oldehoofsterkerkhof.

We willen met dit 
kernwoord laten zien dat 
Leeuwarden een stad is 
waar de som meer is dan 
de afzonderlijke delen. Er 
hangt in het culturele veld 
in Leeuwarden nu een 
positieve sfeer: 
één van aanpakken en 
samenwerken. Van ‘het 
is niks geweest’, naar ‘het 
kan heel wat worden’. 
Ook dat willen we op het 
festival laten zien, daar zijn 
we trots op. We willen met 
ons festival laten zien dat 
het geheel van culturele 
initiatieven gezamenlijk 
een groot en sterk cultureel 
veld is. We hanteren 
hiervoor de volgende drie 
uitgangspunten:

Kijken, luisteren, meedoen 
en verrassen. Dat is de 
essentie van UITfestival. 
Er moet voor ieder wat 
wils zijn. Dat betekent een 
gevarieerd programma 
voor jong en oud waarbij 
het publiek niet alleen veel 
ziet en hoort, maar ook 
kan participeren en verrast 
wordt.

Zoveel mogelijk culturele 
instellingen van binnen en 
buiten Leeuwarden doen 
actief mee om samen een 
gevarieerd programma 
te bieden. UITfestival 
Leeuwarden is daarmee 
bovenal een coproductie 
van alle deelnemende 
culturele partijen.

Er is aandacht voor alle 
disciplines: muziek, 
theater, beeldende 
kunst, literatuur, erfgoed, 
film, dans. Zowel om te 
beleven (evenementen, 
uitvoeringen) als om zelf te 
doen (workshops, lessen, 
cursussen).

In 2018 was ik hoofd Marketing & PR en daarmee verantwoordelijk voor alle uitingen 
van het UITfestival Leeuwarden. Samen met de vormgever droeg ik zorg voor alle 
communicatiemiddelen, zowel on- als offline. Het hoogtepunt van deze campagne 
is de UITgave, een programmakrant die in een oplage van 65.000 stuks huis aan huis 
werd verspreid in Leeuwarden en omgeving.  
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C O M M U N I C A T I E
november 2017

Ook in 2017 was ik betrokken bij de communicatie van het Noordelijk Film Festival. 
In de voorbereidingen schreven we teksten voor het programmaboek en de 

website. Daarnaast schreven we de aankondigingen voor de ruim 120 films. Tijdens 
het festival vertelden we over de ‘hardlopers’, de wijzigingen en aanvullingen in 
het programma via sociale media en de website. Het geheel vulden we aan met 

mooie beelden van het foto- en videoteam. 



2018



#18

C O M M U N I C A T I E
voorjaar 2018

In 2018 was ik onderdeel van het communicatieteam bij Welcome to The Village. 
Jaarrond werkten we aan onze plannen, uitingen en kondigden we het programma 
aan. Dit jaar was ik betrokken bij het traject rondom de nieuwe huisstijl, maar ook 

bij de communicatie met de buren, het afnemen van interviews en natuurlijk bij 
het schrijven van aankondigingen. 
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M A R K E T I N G
voorjaar 2018

In 2018 werkte ik mee aan de produtie Het Heilige Hert van Cambuur en verzorgde 
de marketing om publiciteit te genereren en zoveel mogelijk kaarten te verkopen. 

Een theatervoorstelling op locatie, gemaakt door Theatercollectief Skoft&Skiep, samen 
met de communities in Goutum en van SC Cambuur. Skoft&Skiep is een jong Noordelijk 
collectief, bestaande uit theatermakers Karel Hermans, Aukje Schaafsma en Tatiana 
Pratley. Het Heilige Hert van Cambuur is één van de projecten van Under de Toer en 
maakt daarmee deel uit van LF2018.
Skoft&Skiep bestudeert de wereld als amateur-antropoloog en maakt voorstellingen 
met een documentair en beeldend karakter. Het onderzoeksproces en de mensen die zij 
tijdens het vooronderzoek ontmoeten spelen een grote rol in de uiteindelijke voorstelling.  
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M A R K E T I N G
zomer 2018

In 2018 was ik hoofd Marketing & PR en daarmee verantwoordelijk voor alle 
uitingen van het UITfestival Leeuwarden. Samen met de vormgever droeg ik zorg 
voor alle communicatiemiddelen, zowel on- als offline. Het hoogtepunt van deze 

campagne is de UITgave, een programmakrant die in een oplage van 65.000 stuks 
huis aan huis wordt verspreid in Leeuwarden en omgeving.  

UITfestival is een gratis 
festival waar iedere 
inwoner van Leeuwarden 
en omstreken inspiratie op 
kan doen voor het komend 
culturele jaar en vanuit dat 
startpunt de kunst en cultuur 
binnen Leeuwarden e.o. gaat 
ontdekken. Van jong tot oud, 
van beginnend tot gevorderd 
cultuurbeoefenaar, van 
amateur tot professional. 

UITfestival is een festival dat 
sterk wordt gedragen door 
een brede groep culturele 
instellingen, bedrijven, 
creatieve makers en artiesten 
uit Leeuwarden (en Friesland), 
waar de start van het 
culturele seizoen gezamenlijk 
ingezet en gevierd wordt.
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E I N D R E D A C T I E
december 2018

WINDOWLICKER is een verticaal zeefdrukproject van Leeuwarders zeefdrukcollectief Cowboy Killers 
en beeldend kunstenaar Stefan Hoffmann op de ramen van leegstaande panden in de binnenstad van 
Leeuwarden. Iedere kunstenaar/ vormgever kreeg in Cultureel Hoofdstadjaar 2018 een maand de tijd 
om een site-specific werk te realiseren. Gedurende het jaar werd er zo iedere maand een werk 
opgeleverd.

Er is prachtig werk gemaakt en dit alles is gebundeld in een mooie publicatie met fotomet een 
gezeefdrukte voorkant door Wytse Sterk. Ik verzorgde de eindredactie voor het boekje.



2019
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In de afronding 
van Miks Welzijn 

(Joure) ben ik 
benaderd om 

maandelijks 
de input voor 

de lokale krant 
te verzorgen. 
Hiervoor ging 
ik in gesprek 

met vrijwilligers 
en maakte hier 

artikelen van.  

A D V E R T O R I A L S
voorjaar/zomer 2019
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De

de

deFryskeMarren

deFryskeMarren

U hebt het verschil gemaakt 
voor Miks welzijn!

GROOTDEFRYSKEMARREN.NL// GEZOND&FIT

VRIJWILLIGERS 
AAN HET WOORD

Door mijn vrijwilligerswerk bij  
Miks welzijn leerde ik:

… dat ik mocht zijn wie ik ben
 
… toch wel een beetje creatief te zijn
 
… nieuwe mensen kennen
 
…  dat teamwerk en samenhorigheid 

erg mooi kan zijn
 
…  om mijn creatieve ideeën uit te 

dragen.
 
…  om me actief in te zetten voor mijn 

medemens en om zelf contacten  
te leggen.

 
…  beter fotograferen en ontwerpen. 

Ook leerde ik meer mezelf te zijn 
en anderen te helpen als men hulp 
nodig had

 
…  veel bijzondere buitenlandse 

vrouwen kennen die steeds beter 
Nederlands durfden spreken bij 
Vrouwenpraat. Ik doe het ze niet na 
in bijvoorbeeld Arabisch

 
…  veel gezellige mensen kennen. Ik was 

gastvrouw, heel leuk afwisselend 
werk. Vind het heel erg jammer dat 
het hier eindigt

 
…  Allereerst bedankt! Ik heb geleerd 

bij Miks mezelf weer te vinden en 
te mogen groeien in een omgeving 
waar eenieder gelijk is. Met de steun 
van jullie zou ik niet zijn waar ik nu 
sta in mijn leven. En groei en leer 
nog steeds en ga door. Uit mijn hart: 
dank jullie wel!

Loop eens binnen 
bij het Sociaal Café!

Rennie 
Rennie Bosma – Venema is al jaren een 
vertrouwd gezicht achter de balie op vrijdag. 
“Eerder had ik een betaalde baan, maar dat 
stopte. Ik was toen 63,5 jaar oud. Tja, wat 
doe je dan? Ik was bij een Open Dag voor 
werkzoekenden in Miks, toevallig sprak 
iemand me aan die vertelde dat ze bij Miks 
nog een telefoniste zochten. Het was al snel 
geregeld. Iedere vrijdagmiddag en af en 
toe een invalbeurt op een ander moment. 
Twaalf jaren lang. Als telefoniste, maar ook 
met andere voorkomende werkzaamheden, 
als gastvrouw bijvoorbeeld. Dankzij dit 
vrijwilligerswerk ontstond er een vast ritme, 
er werd op me gerekend en ik maakte het 
verschil voor mensen. Ik fyn it hiel spitich 
dat it no aanst ophâldt, ik hie it leafst noch 
jierren trochwurke!”

Rennie is inmiddels 78 jaar en gaat beslist 
niet bij de pakken neerzitten. Ze heeft een 
goede vriendin overgehouden aan haar tijd 
bij Miks, waar ze regelmatig leuke dingen 
mee doet. 

Haar plekje aan de balie zat in het hart van 
Miks. Dat gaat ze wel ontzettend missen. 
“Een vertrouwd gezicht voor de inwoners valt 
straks weg, ik hoop dat de drempel om bin-
nen te stappen ook in de toekomst laag blijft!”

Anjo
Een bijzonder verhaal komt van vrijwilliger 
Anjo Dekker. “Jarenlang werkte ik in een zie-
kenhuis, maar na alle veranderingen in die 
tijd ben ik daarmee gestopt. Na een jaar lang 
mijn eigen vrije tijd in te vullen begon er iets 
te knagen. Ik miste het gevoel om ergens bij 
te horen, de sociale contacten en het gevoel 
om weer iets te ‘moeten’. Ongeveer twee jaar 
geleden zag ik een oproep voor een telefo-
niste en voor een coördinator van het Repair 
Café waar ik direct enthousiast van werd. En 
zo geschiedde. Wat een prettige sfeer! Een-
maal binnen bij Miks voelde ik me meteen 
thuis binnen een heel gemêleerd gezelschap 
van vrijwilligers, medewerkers, ouderen, 
jongeren en bezoekers. 

Vlak voordat mijn WW was afgelopen, kreeg 
ik een telefoontje. Ik kon beginnen met wer-
ken bij Comfortzorg in Heerenveen, waar ik 
soortgelijke werkzaamheden (administratief 
en facilitair) mocht doen als eerder bij Miks. 
Wat een kans!

Uiteindelijk ben ik nog tot en met mei 
gebleven als telefoniste; bij het Repair Café 
ben ik op de achtergrond nog steeds actief. 
We hopen straks te starten op een nieuwe 
locatie in de bibliotheek, op iedere derde 
woensdagochtend en vrijdagavond van de 
maand. In de voorbereiding help ik nog mee 
en hoop de coördinatie straks aan iemand 
anders over te dragen. Met een nieuwe baan, 
kleinkinderen, mijn eigen atelier en vrijwilli-
gerswerk bij de Zonnebloem zijn mijn dagen 
nu wel goed gevuld!” 

Anjo kijkt met heel veel plezier terug op 
haar tijd bij Miks. “Ik heb het ontzettend 
naar mijn zin gehad, zelfs de basis voor de 
rest van mijn carrière is hier gelegd! 

Alle medewerkers van Miks welzijn willen de inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners van 
De Fryske Marren bedanken voor hun inzet, deelname en samenwerking in de afgelopen 40 jaar. Mede 
door jullie inzet, activiteiten, meedenken en opzetten hebben wij met zijn allen veel kunnen bereiken en 
kunnen betekenen voor De Fryske Marren en haar inwoners.

Wij, als werkers van Miks, hebben dit als geweldig ervaren en we zijn trots dat we dit mochten doen. Jullie 
gaven ons de mogelijkheid om dichtbij en met jullie ons werk uit te voeren. Daarvoor dank en blijf actief 
en blijf jullie inzetten, samen voor De Fryske Marren, onder het motto van Miks: “mei ienoar foar elkoar”.
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V I S U E L E  C O M M U N I C A T I E
augustus 2019

Na een eendaagse cursus visueel communiceren kreeg ik de vraag om het Koersdocument (meer 
dan 10 pagina’s) van welzijnsorganisatie Caleidoscoop te vertalen naar een heldere praatplaat. 

Een hele uitdaging en verre van perfect, maar het bleek een prima gespreksstarter met de 
wethouders van de gemeente Heerenveen.   
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C O M M U N I C A T I E
Begin 2020

Met de gemeente 
Groningen als 

opdrachtgever was 
ik onderdeel van het 

communicatieteam 
van Noorden Digitaal. 

We verzorgden de 
publiciteit voor het 

regioprogramma 
Noorden Digitaal, 

officieel onderdeel 
van de landelijke 

conferentie Nederland 
Digitaal. 

Vanwege de komst 
van Corona ging 

de conferentie en 
daarmee ook het 

regioprogramma op 
het laatste moment 

niet door. 

Met de vele betrokken 
lokale, regionale en 
landelijke partners 
op het gebied van 

overheid, ondernemen 
en onderwijs was dit 
een uiterst leerzame 

klus. 



Voor Mooiedingenmakers, het ZZP collectief voor freelancers in Friesland, Groningen 
en Drenthe, schreef ik onderstaande blog over de gevolgen wanneer een klus wordt 

afgezegd vanwege het Corona virus.

#29

B L O G
maart 2020

Help, mijn klus is afgezegd!
Heb je je helemaal het zweet onder 

de oksels gewerkt in de voorbereiding 
van dat ene evenement, wordt de boel 

afgezegd. Of je werkt al maandenlang in 
een openbare ruimte aan een kunstwerk 

en is deze plek ineens afgesloten voor 
publiek? Begrijpelijk in tijden van 

COVID-19, maar wat zijn de gevolgen 
voor jou? Wat zijn je rechten en plichten 

in zo’n situatie?

Jurist Charlotte Meindersma van 
Charlotte’s Law schrijft hierover het 

volgende:

“De opdrachtgever mag altijd opzeggen. 
Zelfs als het gaat om een opdracht 

voor bepaalde tijd, of wanneer er een 
bepaald resultaat is afgesproken. Een 

opdrachtgever kan te allen tijde de 
overeenkomst opzeggen. Te allen tijde 

wil zeggen dat de opzegging op elk 
moment mag plaatsvinden én dat een 

opzegging in principe ook direct in mag 
gaan, zonder opzegtermijn.” 



Let goed op wat er in een contract/
opdrachtbevestiging of in de algemene 
voorwaarden staat. De opdrachtnemer 
kan hierin zowel de opzegtermijn als 
de manier van opzeggen (tot op zekere 
hoogte) bepalen. 

JE HEBT WEL RECHT OP VERGOEDING
Gelukkig is er ook goed nieuws. Je harde 
werk is niet voor niets geweest, je hebt 
- bij opzegging -  recht op ‘loon’ of een 
vergoeding. Wat en hoeveel dat precies 
is, hangt af van de afspraken die je hebt 
gemaakt. Uurtje-factuurtje is de meest 
makkelijke manier. Al je gewerkte uren 
moeten vergoed worden.

Heb je al kosten gemaakt en kun je die 
helder aantonen, dan moeten deze ook 
worden vergoed.

Heb je een totaalprijs afgesproken óf 
krijg je uitbetaald na afloop wanneer 
alles volledig en naar tevredenheid is 
afgerond, dan heb je nog steeds recht op 
een vergoeding. Naar redelijkheid wordt 
bepaald wat dat bedrag is. Dit hangt af van 
het werk wat er al is verricht, welk voordeel 
de opdrachtgever hierbij heeft en op 
grond waarvan de opdracht is beëindigd. 
Mogelijk ontstaat hier discussie. 

Zolang er geen ‘kleine lettertjes’  zijn, heb 
je dus recht op een redelijke vergoeding 
voor het verrichte werk. Of je aanspraak 
kunt maken op de volle vergoeding 
(dus ook dat wat je misloopt) hangt af 
van de vraag of je het de opdrachtgever 
kunt aanrekenen dat de opdracht 
stopt. Is, in dat geval, en gelet op alle 
omstandigheden, de betaling van de 
volledige vergoeding redelijk? Soms 
wel. Maar nogmaals, dit is per situatie 
verschillend. 

Jurist arbeidsrecht Pascal Besselink van 
rechtsbijstandsverzekeraar DAS dringt aan 
op in ieder geval duidelijke afspraken met 
de opdrachtgever, in een interview met 
NRC:

“Heb je überhaupt geen contract, of komt 
overmacht daar niet in voor? Dan kan het 
zijn dat de opdrachtgever de klus per direct 
stopzetten. En daarmee ook de betaling. 
Tot dan gemaakte uren moeten wel 
betaald worden.”

TENMINSTE… 
Het wordt nog genuanceerder wanneer 
een natuurlijk persoon de opdrachtgever 
is. Denk bijvoorbeeld aan fotograaf voor 
een afgelaste bruiloft, een schilderklus die 
niet meer doorgaat omdat de eigenaren 
zelf de handen vrij hebben of wanneer 
iemand zelf staat de maaien en de 
hovenier naar huis stuurt. 

Deze opdrachtgevers kun je nooit een 
schadevergoeding aanrekenen. Ze moeten 
natuurlijk wel de gemaakte onkosten 
vergoeden en betalen voor het werk dat al 
geleverd is. Extra vergoedingen eisen kan 
dus niet, ook al heb je hier misschien een 
alternatieve klus voor afgewezen. 

OVERMACHT
Wanneer je er niets aan kunt doen, de 
situatie niet jouw schuld is en de gevolgen 
van de situatie ook niet volgens de 
wet voor jouw rekening komt, dan is er 
sprake van overmacht. Je hoeft dan geen 
schadevergoeding te betalen. 

Dit blijkt dus toch een vage norm. Want, 
was er toch een oplossing mogelijk? Had 
de opdracht ook op een andere manier 
uitgevoerd kunnen worden, of was de 
situatie te voorkomen? 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hoe je overmacht definieert, bepaal je 
zelf (vooraf) in je algemene voorwaarden. 
Zo maak je duidelijk wat dit voor jou 
inhoudt en ben je vrij van interpretaties 
van anderen. Vervolgens beschrijf je de 
gevolgen in het geval van overmacht: hoe 
ga je om met opzegging en moet er in dat 
geval dan wel of geen vergoeding worden 
betaald?

Hou er rekening mee dat je 
opdrachtgever ook werkt met algemene 
voorwaarden. Mogelijk is er sprake 
van inkoopvoorwaarden. Hierin kan 
bijvoorbeeld staan dat zij - in het geval van 
overmacht - je diensten/producten niet 
meer af hoeven te nemen. Dan hangt het 
af van die definitie van overmacht. Lees 
dus goed waar je mee akkoord gaat.

CONCLUSIE
Achteraf heb je geen poot meer om op 
te staan. Je algemene voorwaarden later 
nog aanpassen kan, maar dan moet je 
opdrachtgever hier opnieuw mee akkoord 
gaan en die kans is klein, laat staan 
wanneer de opdracht al is ingetrokken. 

DUS:
• kijk je algemene voorwaarden na op 

de regels rondom opzegging
• zorg dat je zelf iets benoemt over 

tussentijdse opzegging
• denk na over (schade) vergoeding 

bij voortijdige beëindiging van de 
opdracht (kies je voor een vast bedrag 
of over een percentage van het 
totaal?)

• wanneer is er sprake van overmacht 
(definieer dit voor jezelf)

• wat zijn de gevolgen van overmacht?

WIE NIET VRAAGT, WIE NIET WINT
Bij het intrekken van een opdracht kun je 
je ook beroepen op wat in de rechtspraak 
‘redelijkheid en billijkheid’ heet. Dat 
betekent inspelen op je opdrachtgever. 
‘Zeg bijvoorbeeld: voor mij is het vervelend, 
maar voor jullie ook. Probeer de opdracht 
bijvoorbeeld later uit te voeren. Dan ben je 
de opdracht zelf in ieder geval niet kwijt’, 
zegt Meindersma. Laatste tip: je mag altijd 
onderhandelen over de klus, maar bepaal 
per opdrachtgever hoe je dat gaat doen. 
‘Doe bijvoorbeeld een concreet voorstel 
over wat je nog vergoed wilt zien. Als je er 
niet om vraagt, krijg je het ook niet.’

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN
Als je dan echt in de problemen zit, kun 
je als zelfstandige een beroep doen op 
de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), 
de tijdelijke overbruggingsmaatregel 
waar gemeenten over gaan. ‘Je krijgt 
dan een geldbedrag om een periode 
te overbruggen. Daar kom je voor in 
aanmerking als je bedrijf tijdelijk in de 
problemen zit, maar wel levensvatbaar 
is’, legt Drijvers van PZO Nederland uit. 
Volgens haar moet bij de beoordeling dan 
gekeken worden naar de situatie waarin 
het bedrijf zat vóórdat het coronavirus 
uitbrak. ‘Nu beoordelen is geen eerlijke 
graadmeter.’

De Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) is 
een ondersteuning voor zelfstandig 
ondernemers die door de coronacrisis in 
financiële moeilijkheden zijn gekomen. 
De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor 
zelfstandigen (Bbz). De Tozo uitkering 
werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig 
tot 1 juni 2020. Je vraagt de Tozo aan bij de 
gemeente waar je woont.

TOT SLOT
Ook al heb je straks je eigen voorwaarden 
helemaal piekfijn in orde en ben je 
voorbereid op wat voor crisis of uitbraak 
dan ook, lees ALTIJD de voorwaarden van 
de opdrachtgever heel goed door. Waar 
stem je mee in? Begrijp je niet alles wat er 
staat, twijfel vooral niet om iemand mee 
te laten lezen. Baat het niet, dan schaadt 
het niet. 

Het zijn vreemde tijden. Iedereen baalt, 
probeert er het beste van te maken en 
leert van elkaar. Dit is voor iedereen 
nieuw. Grijp de crisis aan om met je 
opdrachtgever in gesprek te gaan. Hou 
rekening met elkaars situatie, dan is er de 
meeste kans op begrip. Succes!



Sinds begin 2020 ben ik betrokken bij de dagelijkse uitvoer van de activiteiten van Stichitng 
Omapost. Ik schrijf beleidsplannen, fondsaanvragen en coordineer de uitvoer van de activteiten. 
De grootste uitdaging ligt in het omschrijven van het verschil tussen de BV (betrokken bij alle 
kaartjesacties) en de Stichting. Ik schreef daarom onderstaande tekst voor op de website van 
Omapost.nl.
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Omapost zorgt met kaartjes voor verbinding tussen jong en oud. Via de Omapost app en 
de website worden jaarlijks duizenden kaartjes verstuurd. We vinden het belangrijk dat 
ouderen in contact blijven met jonge mensen. Veel ouderen in Nederland zijn eenzaam 
en veel jonge mensen zijn te druk om met regelmaat aan hun grootouders te denken. 
Omapost brengt daar verandering in.

Het online leven wordt offline op de kaart gezet, waardoor generaties (weer) dichterbij 
elkaar komen en het contact onderling groeit. Voor wie geen oma of opa meer heeft, 
bestaat de mogelijkheid om een eenzame oudere te ‘adopteren’.

“Een klein gebaar maakt een wereld van verschil.”

Het versturen van een kaartje vormt de basis voor de bewustwording. In nauwe 
samenwerking met bedrijven wordt er zowel op lokaal, als regionaal en op landelijk gebied 
aandacht besteed aan het positieve effect van een kaartje. Want kaartjes hebben een 
groot effect. Een persoonlijke kaart gooi je niet makkelijk weg. Die bewaar je. 

“Geef mensen het gevoel terug dat de wereld wél op ze wacht.”

De Stichting Omapost gaat verder wanneer het kaartje op de mat valt. Met hulp van 
subsidies en fondsen werken we aan activiteiten en projecten op grote schaal. De stichting 
stimuleert de ontmoeting tussen jong en oud. Ook hier staat de sociale missie centraal: 
samen met partners streven we naar een Nederland waarin generaties zich verbonden 
met elkaar voelen en geen enkele oudere eenzaam hoeft te zijn. 

“Samen werken aan verbinding.” 

Uit onderzoek blijkt dat gevoelens van eenzaamheid en ontheemding onder ouderen 
afnemen door zingeving en verbinding. Daar gaan we mee aan de slag, door bijvoorbeeld:

• een traject voor verbinding tussen jong en oud in een stad/wijk;
• een specifiek evenement waarbij jong en oud samenkomen;
• een loket voor vragen over verbinding tussen jong en oud.

De stichting steunt en initieert maatschappelijke initiatieven tegen eenzaamheid. Niet 
voor, maar juist actief en samen met de betrokken doelgroepen.

“Impact is de verandering die aan jouw handelen kan worden toegeschreven, zowel posi-
tief als negatief, gepland als ongepland.” 

Kortom: Stichting Omapost werkt aan impactvolle acties.

W E B T E K S T
maart 2020



Voor de Moanne schrijf ik af en toe boekrecensies. De Moanne biedt een breed en creatief 
meertalig podium voor actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en kunst. Mijn 
recensies over Friese boeken schrijf ik in het Nederlands, over Nederlandstalige boeken schrijf 
ik in het Fries. Dit sluit aan bij het meertalenbeleid van de Moanne, zij stimuleren de Friese taal. 
De Nix’ fertelt in fiktyf ferhaal De Nix’ fertelt in fiktyf ferhaal 
oer de wize wêrop‘t elkenien oer de wize wêrop‘t elkenien 
fan ús foarme wurdt troch ús fan ús foarme wurdt troch ús 
eigen skiednis. Mar ek oer de eigen skiednis. Mar ek oer de 
wize werop’t langstme de mins wize werop’t langstme de mins 
ta wûnderlike beslissingen ta wûnderlike beslissingen 
driuwt. De romte dy’t we sels as driuwt. De romte dy’t we sels as 
mins hawwe om dy skiednis yn mins hawwe om dy skiednis yn 
it deistiche libben krekt in lyts it deistiche libben krekt in lyts 
triuwke de oare kant op te jaan. It triuwke de oare kant op te jaan. It 
ferline stiet fêst, mar nim sels de ferline stiet fêst, mar nim sels de 
rezjy oer de takomst.rezjy oer de takomst.
  
Dit psychologyske drama draait Dit psychologyske drama draait 
foar in grut part om Samuel foar in grut part om Samuel 
Anderson, in jonge leraar en Anderson, in jonge leraar en 
skriuwer mei in writers block. Syn skriuwer mei in writers block. Syn 
mem – benammen har aksjes mem – benammen har aksjes 
ut it ferline – bepaalt foar in grut ut it ferline – bepaalt foar in grut 
part syn fyzje op ‘e wrâld. Mar wat part syn fyzje op ‘e wrâld. Mar wat 
wit hy eins fan har? Wat makket wit hy eins fan har? Wat makket 
dat sy út lulkens en frustraasje in dat sy út lulkens en frustraasje in 
politkus besmyt mei stiennen?politkus besmyt mei stiennen?

Tweintich jier nei’t Faye har Tweintich jier nei’t Faye har 
soan ferlitten hat, is hy fan doel soan ferlitten hat, is hy fan doel 
om eksakt te achterheljen wat om eksakt te achterheljen wat 
der bart is. Hy besiket har te der bart is. Hy besiket har te 
begripen, mar hat muoite om begripen, mar hat muoite om 
syn fertekende byld fan har los syn fertekende byld fan har los 
te litten. Mei de druk fan syn te litten. Mei de druk fan syn 

útjouwer dy’t him op ‘e hûd sit, útjouwer dy’t him op ‘e hûd sit, 
beslút Samuel om in biografy beslút Samuel om in biografy 
oer syn mem te skriuwen. ‘Hoe oer syn mem te skriuwen. ‘Hoe 
meedogenlozer, hoe beter’, sa meedogenlozer, hoe beter’, sa 
klinkt it boadskip. Om it ferhaal klinkt it boadskip. Om it ferhaal 
te achterheljen, dûkt hy yn de te achterheljen, dûkt hy yn de 
skiednis fan de jonge Faye. In reis skiednis fan de jonge Faye. In reis 
troch de tiid nimt de lêzer mei nei troch de tiid nimt de lêzer mei nei 
it radikale mar ek conservatieve it radikale mar ek conservatieve 
Amerika (1988), lâns rellen en Amerika (1988), lâns rellen en 
protesten yn Chicago (1968), fia protesten yn Chicago (1968), fia 
it meast noardlike puntsje fan it meast noardlike puntsje fan 
Noorwegen (1968) nei de oarloch Noorwegen (1968) nei de oarloch 
yn Irak (2004) en werom nei it yn Irak (2004) en werom nei it 
heden fan dit boek (2011).heden fan dit boek (2011).

Famyljetrauma’s driuwe as in Famyljetrauma’s driuwe as in 
donkere wolk boppe it geheel. donkere wolk boppe it geheel. 
“Dat was het moment dat haar “Dat was het moment dat haar 
leven voorgoed in tweeën zou leven voorgoed in tweeën zou 
delen, dat haar op het pad zou delen, dat haar op het pad zou 
brengen waarna alles wat er brengen waarna alles wat er 
op volgde […] zou voelen als op volgde […] zou voelen als 
iets onontkoombaars. Elk leven iets onontkoombaars. Elk leven 
heeft een dergelijk moment, heeft een dergelijk moment, 
een trauma, waardoor je in een trauma, waardoor je in 
gloednieuwe stukken breekt. Dit gloednieuwe stukken breekt. Dit 
was dat van haar.”was dat van haar.”

Mei in treffende symboalyk knoMei in treffende symboalyk kno
pet de skriuwer dit momint oan pet de skriuwer dit momint oan 
it ferskinen fan in kweade geast, it ferskinen fan in kweade geast, 
in nix. Misledigje him net, want in nix. Misledigje him net, want 
hy kwelt krekt sa lang as nedich hy kwelt krekt sa lang as nedich 
is. Flechtsje hat gjin sin, hy kriget is. Flechtsje hat gjin sin, hy kriget 
pas rêst as de skea werstelt is. Dat pas rêst as de skea werstelt is. Dat 
is tagelyk ek de konkluzje fan it is tagelyk ek de konkluzje fan it 
ferhaal: flechtsje hat gjin sin. Foaral ferhaal: flechtsje hat gjin sin. Foaral 
net wannear’tst fuortdraafst foar net wannear’tst fuortdraafst foar 
dyn eigen wêzen. In minsk hat net dyn eigen wêzen. In minsk hat net 
ien autentike ferzy fan himsels, ien autentike ferzy fan himsels, 
júst al dy ferskate foarmen foarmje júst al dy ferskate foarmen foarmje 
wa’tst bist. Rin der net foar wei, wa’tst bist. Rin der net foar wei, 
gryp al dy stikken by de kladden gryp al dy stikken by de kladden 
en meitsje der wat fan. Bliuw en meitsje der wat fan. Bliuw 
dysels klinkt dan yniens in stik dysels klinkt dan yniens in stik 
makliker.makliker.

‘De Nix’ lêst as in trein, mei ‘De Nix’ lêst as in trein, mei 
each foar elts detail, wûnderlike each foar elts detail, wûnderlike 
sydspoaren en geweldige sydspoaren en geweldige 
dialogen. It ferhaal is fol treflike dialogen. It ferhaal is fol treflike 
byldspraak, wêrby’t de wrakseling byldspraak, wêrby’t de wrakseling 
fan de haadpersonaazjes hast fan de haadpersonaazjes hast 
fielber is en it triengas fan de fielber is en it triengas fan de 
protesten by it lêzen yn de eagen protesten by it lêzen yn de eagen 
prikt.prikt.
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“Dankzij mijn vrijwilligerswerk doe ik weer mee. Ik 
bén iemand.” 

Het is stil in het anders zo bruisende middelpunt van 
Jubbega. MFG de Kompenije is tot nader orde gesloten, 
vanwege de welbekende Corona maatregelen. Geen zacht 
geritsel in de bibliotheek, geen fanatieke sporters in de 
zaal en zelfs in de gangen van de basisschool klinkt geen 
aanstekelijke schaterlach. Het lijkt alsof de tijd even stil 
staat en het gebouw verlaten is. Hoewel, naast beheerder 
Anneke is ook vrijwilliger Bert Uneken gewoon nog aan het 
werk. Op gepaste afstand van elkaar natuurlijk. “Er is hier 
altijd wat te doen.”

Twee middagen in de week is Bert actief als vrijwilliger 
in de Kompenije. Hij is de technische man in het pand, 
allerlei hand- en spandiensten komen op zijn pad. “Als we 
gewoon geopend zijn, ligt er een schriftje op mijn bureau 
waarin de collega’s klusjes verzamelen en noteren, daar 
ben ik zo een halve middag mee bezig.” Denk aan het 
vervangen van lampen, de internetverbinding herstellen 
en versterken, maar ook het instellen van het ventilatie- en 
verwarmingssysteem. “In deze tijd zijn er minder ad hoc 
dingen en heb ik ruimte voor grote klussen die normaal 
gesproken blijven liggen of echt veel tijd vragen. Denk aan 
schilderwerk, kozijnen afbreken en vernieuwen, maar ook 
het opruimen van oud materiaal, flink schoonmaken en 
spullen naar een logische plek verplaatsen.” Bert bewaart 
het overzicht, coördineert de grootse opruiming en steekt 
zelf ook graag de handen uit de mouwen. “Alles wat ik 
tegenkom, pak ik op.” 

Sinds een paar jaar is Bert betrokken bij de Kompenije. 
“Tsja, van het een kwam het ander eigenlijk. Het valt 
mooi samen zo.” Eigenlijk is het toevallig dat hij hier is. “Ik 
woonde al in Jubbega, maar kende niet veel mensen.” Bert 
verloor zijn baan en werd afgekeurd. “Toen ik thuis kwam 
te zitten, kon ik wel wat hulp gebruiken in de huishouding. 
Ik mistte de structuur en een systeem om dit voldoende bij 
te houden. Wanneer ik iets doe wat ik leuk vindt, kan ik me 
daar volledig op concentreren. Bij iets wat me eigenlijk niet 
interesseert, verlies ik de focus en word ik constant afgeleid 
door andere dingen.” Hij zocht contact met de VSP’er in 
de wijk, een medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt 
bij Caleidoscoop. “Ik kwam in contact met Anja en vroeg 
haar of er iets mogelijk was met een maatje of iets van een 
wederdienst. Bijvoorbeeld iemand die mij ging helpen 
in de huishouding en waarbij ik dan bijvoorbeeld ging 
behangen, om zo toch iets terug te doen.” Dat lukte niet. 
Anja vroeg door en al snel bleek Bert - met zijn technische 
achtergrond - erg handig te zijn. “Zij had contact met 
Anneke, de beheerder van MFC de Kompenije, en wist 
dat ze nog een technische man zochten. Al snel ging de 
bal rollen en kon ik daar aan de slag.” Via de Meitinker 
werd er daarnaast hulp in de huishouding geregeld. Deze 
hulpvraag bleek niet het belangrijkste waar Bert naar op 
zoek was. “Ik heb meer structuur nu. En bovendien voel ik 
me weer nuttig in deze maatschappij. ‘Gewoon’ werken, 
dat zit er niet meer in. Op deze manier lever ik toch mijn 
bijdrage. Mooi opgelost zo.” 

Zijn netwerk groeit snel. Hij leert steeds meer kennen, 
via zijn vrijwilligerswerk. “Je wordt een vertrouwd 
gezicht in het pand, mensen weten je makkelijk te 
vinden. Ik heb in mijn eerste jaar als vrijwilliger meer 
mensen leren kennen dan in de vier jaren daarvoor!” 

In de Kompenije zijn ook regelmatig leuke dingen 
te doen. Van voorstellingen tot presentaties, af en 
toe wipt Bert even langs. Hij woont tenslotte aan 
de overkant van het pand. “We hebben een prima 
geluidsinstallatie en mooi beeld, we hebben live 
registraties van concerten gezien.”  Iedere eerste 
vrijdag van de maand is hij betrokken bij het Repair 
Café, ook in MFC De Kompenije. “Er waren wel ideeën 
om dit aan te bieden in het dorp, maar de mankracht 
en technische kennis ontbrak. Toch was er wel 
behoefte aan. Niet iedereen kan meteen een nieuwe 
stofzuiger kopen als ‘ie stuk gaat. Dus help ik een 
handje mee. Ik probeer de betrokken vrijwilligers op 
gang te helpen en repareer zelf soms ook nog wat, als 
het de anderen qua techniek boven de pet gaat.”

Het werk wat hij doet is vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. “Er horen bepaalde 
verantwoordelijkheden bij en dat vind ik belangrijk. 
Wanneer ik een keer niet kan dan haal ik het op een 
ander moment weer in.” Bert neemt zijn werk serieus 
en is blij met deze kans. “Ik doe weer mee!”  
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De uitgelichte teksten zijn een selectie 
van mijn werk. Een overzicht van alle 
schrijfklussen van de afgelopen jaren 
staat op de volgende pagina. 

Zonder vormgeving is een tekst maar 
statisch en zonder beeld niet altijd 
sprekend. Daarom mijn grote dank aan 
de vormgevers en fotografen met wie ik 
mocht samenwerken. 

Een aantal beelden en ontwerpen 
verdienen speciale aandacht:

• P 3, foto Lucas Kemper
• P 7, foto’s Anne Madrid Y Lopez
• P 9, vormgeving Chantal van 

Wieren
• P 10, foto’s Lucas Kemper
• P 13, foto Florian Cats
• P 14, vormgeving Mariel Peters
• P 16-20, vormgeving Stefan Sloot
• P 23, foto Jantina Talsma

Nog even dit...
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T E K S T K L U S S E N  
2015 - 2020

2015

Freeze Festival    interview
GGD Fryslan    flyer
Hungry Little Bastards  webtekst
Centrun voor Jeugd & Gezin flyer
Kees Muiszelaar Fotografie webtekst
Merk Fryslan    webtekst
Jonkman administratie  webtekst
Welzijn Middelsee   eindredactie
Saskia van As    redigeren
Welcome to The Village  social media
UITfestival Leeuwarden   marketing
 
2016

Kookwerken.nl    webtekst
Bartholomeus Kinesiologie webtekst
Tres Internet    webtekst
Befrijdingsfestival Fryslan social media
Welcome to The Village  communicatie
UITfestival Leeuwarden  marketing
Tryater     publiciteit

2017

Skoft&Skiep    marketing
Welcome to The Village  communicatie
UITfestival    marketing
Noordelijk Film Festival  communicatie

2018

Skoft&Skiep    marketing
Welcome to The Village  communicatie
UITfestival    marketing
Noordelijk Film Festival  communicatie
Windowlicker    eindredactie

2019

Miks Welzijn    publiciteit
Noordelijk Film Festival  communicatie

2020

Noorden Digitaal   communicatie
Mooiedingenmakers  webtekst
De Moanne    webtekst
Omapost     communicatie



Mailen:
info@sjoukjewerkman.nl

Bellen/appen:
06 - 31943454

Meer info:
sjoukjewerkman.nl

TOT SNEL!


