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GROETEN UIT GORECHT-WEST

Werkzoekende meteen voor de leeuwen gegooid
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grote
wijkvernieuwing. Dagblad
van het Noorden peilt de
stemming onder betrokkenen. Aflevering 5: Weer aan
het werk.
Door Louis van Kelckhoven
ert Kroesen (31) uit de Ter
Laanstraat in Hoogezand zat
een jaar thuis. "Beetje achter de
computer, beetje televisiekijken
overdag. Er kwam niet echt veel
uit mijn handen." Over een paar
jaar wordt zijn huurwoning gesloopt. Er kwam een gesprek over
hoe Bert zijn woontoekomst zag:
wilde hij terug naar Gorecht-West
of één keer verhuizen en daar dan
blijven. En of Bert aan het werk
was. Nee, hij zat dus thuis. School
niet afgemaakt (’ik vond werken
interessanter dan school’) en jarenlang via uitzendbureaus productiewerk gedaan. "Het schoot
allemaal niet op."
Een paar kilometer verderop, op
bedrijvenpark Rengers, zat Sijtze
Bijzitter, de commerciële man van
de Waaijenberg Groep en medeeigenaar van Oostland Verhuizingen. "Waaijenberg zegt niemand
iets, maar zeg Oostland Verhuizingen en iedereen weet waar je
het over hebt." Bijzitter was met
wooncorporatie Lefier in gesprek.
"In Gorecht-West zitten heel wat
verhuizingen aan te komen en wij
zien onszelf als dienstverlener
met maatschappelijke insteek."
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¬ Sijtze Bijzitter (links) en Bert
Kroesen: dienstverleners met
een maatschappelijke insteek. Foto: Dennis Beek
De verhuizer kampt met vergrijzing en zoekt geschikte mensen om op te leiden. Bijzitter: "Wij
willen mensen die gemotiveerd
zijn, geen strafblad hebben en het
werk zien." Op 2 december vorig
jaar begon Bert Kroesen aan zijn
stage. "Ik was aan het eind van de
eerste week helemaal kapot. Ik

kon wel merken dat ik een jaar
lang niet veel had gedaan." Kroesen ging samen met iemand anders aan de slag, maar die redde
het niet.
Bijzitter spreekt van een ’pittige
job’. "Bert is echt voor de leeuwen
gegooid. De jongens hier nemen
geen blad voor de mond: je moet
je echt bewijzen. Na drie maanden
hebben we gekeken of het goed
bevalt en er nog eens drie maanden aan vastgeknoopt. Na dat
eerste halfjaar weet je of iemand

genoeg potentie heeft om in te
investeren. Wij gaan voor de langere termijn. Na de ervaringen
met Bert gaan we zeker met een
tweede groep van start."
Bert heeft nu een contract voor
een jaar en hoopt nog dit jaar te
beginnen aan een opleiding tot
erkende verhuizer. Hij schreeuwr
het niet van de daken. Maar als
Bert zegt: ’ik zit beter in mijn vel’,
dan zegt dat genoeg.
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