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Samenwerking WerkgeversServicepunt en het Financieel Servicepunt

Diep respect voor
Hakans stappen
leuk: vorkheftruckchauffeur, catering,
hebben en ook nog eens in de schulden zijn terecht gekomen, werkt heel goed in de
werken bij Nutricia
en uiteindelijk gaat
gemeente Rijswijk. Snellere en betere hulp voorkomt veel problemen. Wethouder
hij bij PostNL aan
Larissa Bentvelzen (Sociaal Domein en Participatie) praat met Hakan Yanardağ.
de slag. Maar dan
komen corona en
de lockdown, en
zijn contract wordt niet verlengd. Het
Hakan Yanardağ (60) zag het een tijdje
gaat snel bergafwaarts. Hakan kan slecht
niet meer zitten. Hij zat zonder werk, en
Onze integrale aanpak
alleen zijn, vindt het thuisblijven niet fijn,
daar kwam de lockdown nog bij. “Het
raakt steeds meer gestrest. Daarbovenop
duurde te lang, ik ging heel veel piekeren.
heeft niet alleen een
moet hij zijn schulden nog aflossen. Toch
Ik ben niet graag alleen.” Hakans verhaal
financiële,
komt er een oplossing.
is herkenbaar. Van kinds af aan groeide
hij op in Nederland, trouwde er, kreeg
maar vooral een
Gezien en gehoord worden
kinderen, maar zijn huwelijk strandde
menselijke meerwaarde
Hakan wordt gezien door het Werkgeversen zijn moeder in Izmir werd ziek. Hakan
Servicepunt en het Financieel Servicepunt
besloot in 2008 terug naar Turkije te gaan
in Rijswijk. Deze instanties werken nauw
om voor zijn moeder te zorgen, en om
samen en vinden samen met Hakan een
te kijken of hij daar kon
oplossing. Hij gaat aan de slag als beaarden en kon gaan werroepsverkeersregelaar bij MPSS Solutions,
ken. Want, zo weet hij, in
leverancier van diensten en producten
Turkije voelt hij zich altijd
op het gebied van verkeersveiligheid.
gelukkig en licht.
Hakans gezicht straalt als hij vertelt dat
hij nu al 260 gemeentes heeft gezien in
Terug naar Nederland
de korte tijd dat hij er werkt. “Ik had direct
Toch keert hij tien jaar
een klik met de mensen van MPSS. Ik ben
later, in 2018, terug naar
daar onderdeel van een grote familie,
Nederland. Zijn vader
we zorgen voor elkaar. Ik heb ook alweer
is ziek. In Nederland
heel veel nieuwe mensen aangedragen. Ik
heeft Hakan direct een
wil graag hogerop komen, ik vind het fijn
dossier, want hij heeft al
dat ik nu ook veel coördineer en mensen
die jaren geen belasting
verbind met elkaar. Ik ben nieuwsgierig,
betaald. Zijn vader overleergierig en mijn werkervaring helpt mij
lijdt en Hakan probeert
daar goed bij.”
werk te vinden, maar
het herintreden blijkt
Meedoen
mede door zijn leeftijd
Larissa Bentvelzen, wethouder Sociaal
moeilijker dan gedacht.
Domein en Participatie in Rijswijk, heeft
Het feit dat hij nog geen
moeite tussen de spraakwaterval van Hahuis heeft helpt ook niet
kan te komen, maar is ontzettend blij met
mee. Hij krijgt onderdak
zijn uitgebreide verhaal: “Dit is zo mooi
bij een van zijn kinderen
aan de samenwerking tussen het Werken gaat voor een uitgeversServicepunt en het Financieel Serzendbureau aan de slag.
vicepunt: we kunnen sneller en beter hulp
Hij vindt heel veel banen

De integrale aanpak voor mensen die zonder werk zitten, gezondheidsproblemen

bieden. Ik heb enorm veel respect voor
de houding van Hakan. Hij wilde absoluut
zelf zijn financiële problemen oplossen.
Niet terecht komen in de schuldhulpverlening. Hij wil meedoen, niet in de bijstand
komen. Hoe eerder we aan de voorkant
zitten en preventief kunnen werken, hoe
meer dat zijn vruchten afwerpt. Voor
Hakan is het belangrijk dat hij niet van
het kastje naar de muur gestuurd wordt.
Iedereen werkt samen. Want als je in de
situatie van Hakan zit, ben je moe. Als je
bij ons aanklopt, wil je geholpen worden,

want dan ben je echt aan het eind van
je Latijn. Hakan gaf dat ook aan, dat hij
anders door zou draaien. Onze integrale
aanpak heeft niet alleen een financiële
meerwaarde, maar vooral een menselijke
meerwaarde. Je hebt weer het idee dat je

Tips van Hakan
“Kijk altijd in het leven naar wat er wèl kan. Breng
mensen in contact met elkaar. Het sociale leven,
vooral ook van onze jongeren, is ongelooflijk
belangrijk. Het gaat niet alleen om mij, ook veel
jongeren zijn eenzaam. Kijk om naar elkaar. Het kan,
als je hulp durft te vragen en aan te pakken. Mijn
naam Hakan betekent ‘leider van de vulkaan’ en zo
voel ik mij nu, de leider van mijn leven. Hopelijk kan
ik andere mensen ook helpen door mijn verhaal te
vertellen.”

ertoe doet. Dat je meedoet, dat je weer
nieuwe contacten opdoet. Mensen zijn
door corona nog eens extra vereenzaamd,
en dan is een snelle aanpak van nog veel
groter belang. Kijk hoe het nu met Hakan
gaat. Dat is toch fantastisch?”

Zo voel ik mij nu, de leider van mijn leven
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