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Een functie die voornamelijk buiten plaats vindt, zo werd
ik voor deze profielschets ook uitgenodigd bij de Kwekerij
van de DCW, ik kreeg een heuse tour.

Zelf werkte ik al maanden thuis, nieuwe en bekende colle-
ga’s ontmoette ik via Teams. Een dagje uit om naar de kwe-
kerij te gaan pakte ik met twee handen aan. Toen ik kwam
aanrijden dacht ik alleen: “wat is het hier groot!”. Ik werd
verwelkomt door een vriendelijke man met werkkleding aan
en een brede glimlach op zijn gezicht. 

Storm Dudley zag je door de planten heen waaien, maar
we hadden geluk met een prachtige zon die over de grote
velden heen scheen. ‘Koffie?’ zei Silvo, ik antwoordde met
“Ja heerlijk!”.

Silvo begint te vertellen over zijn loopbaan, zijn persoonlijke
levensweg, de organisatie DCW en welke nieuwe collega ze
kunnen gebruiken.

EEN GROENE WERKDAG
De werkdag start in de groene container bij de DCW, hierin
zit het gereedschap en zo worden taken verdeeld. Ze gaan
de boer op, beheren scholen en schoolpleinen en er bestaan
projectteams die dagelijks het onderhoud beheren, voor
bijvoorbeeld het Aquadrome. Werkzaamheden bestaan uit
het onderhoud van tuinen, schoffelen, pleinen/parkeer-
terreinen onkruidvrij maken en blad verwijderen.
Werkzaamheden in de kwekerij bestaan ook uit het stekken
van plantjes en ze verpotten. 

Silvo houdt overzicht over deze werkzaamheden en geeft
sturing aan de groep, deze bestaat uit mensen van een afstand
tot de arbeidsmarkt. De oorzaken zijn meestal gebeurtenissen
in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen,
gezondheidsproblemen of te weinig scholing. Men spreekt
daarbij van een ‘arbeidshandicap’. Wij noemen het liever ‘een
vraag naar passend werk’. DCW is daar het antwoord op.



PLEZIERIG LEREN
“Mijn grootste doel en uitdaging is ervoor te zorgen dat al 
mijn collega’s die dit werk doen, het doen met veel plezier 
en vooruitgang kan boeken en dit ook kan inzien van 
zichzelf. Collega’s te stimuleren om nieuwe werkzaamhe-
den te leren in bijvoorbeeld het omgaan van verschillende 
machines. Dit maakt mijn werk ook erg leuk!”
Silvo heeft al 25 jaar ervaring en is een vakbekwame ho-
venier. Hij heeft al zijn diploma’s behaald, van boomverzor-
ger, tot speeltoestellenkeurder. Van de particuliere sector, 
de gemeente Haaksbergen, een zorgboerderij in Neede tot 
de DCW. Hij heeft een passie voor het vak en steekt graag 
zijn handen uit de mouw, een echte aanpakker die de laatste 
jaren heeft geleerd dat haastige spoed vaak zelden goed is. 
Bij de DCW moet je geduldig kunnen zijn en het leuk vinden 
om projecten echt samen aan te pakken. “Alle deelnemers 
variëren in leeftijden en werkervaring. Soms is het dus no-
dig om starters wat extra aandacht te geven en het overzicht 
te behouden in de voortgang van verschillende projecten.”

VRIJE TIJD
“Hoewel mijn werkdag ook voornamelijk buiten is, ga ik 
graag in mijn vrije tijd ook de natuur in om te wandelen of 
fietsen. Daarnaast doe ik in de zomermaanden graag aan 
voetbal en in de winter sta ik graag op de schaatsen.
En geniet ik in mijn vrije tijd ook om voor de Goorse school- 
en volksfeest optocht, in een groep, wagens te bouwen.”

Silvo steekt zijn handen dus ook naast zijn werk graag uit 
zijn mouwen. Na een rondleiding van een uur in de kwekerij 
moest ik helaas naar de volgende meeting, maar wat een 
fijne plek! Ik kan het zeker aanraden om samen met Silvo te 
gaan werken bij de DCW. 

NIEUWE COLLEGA
“Onze nieuwe collega zal deze eigenschappen ook 
moeten hebben, geduldig, iemand die zijn/haar han-
den uit de mouw steekt en door wind en weer er wil 
staan voor deze organisatie. 
Uiteraard is gedrevenheid in de tuin en groen sector 
ook van belang en zou het een aanwinst zijn dat je ook 
nieuwe collega’s kan begeleiden met het gebruik van 
verschillende machines. De juiste papieren in huis 
hebben helpt dus zeker!”

MEN SPREEKT DAARBIJ VAN EEN 
ARBEIDSHANDICAP. WIJ NOEMEN 
HET LIEVER EEN VRAAG NAAR 
PASSEND WERK.


