BIJZONDER DUO
Paul Klaver

Ons
station
Een bijzonder duo. Paul en Reinier.

Ze houden al vijf jaar samen Station
Almelo schoon. Reinier: “Het is ons
station. En zo behandelen we het ook!”
Reinier Steenhagen Röthengatter en Paul Klaver
worden allebei gedetacheerd vanuit de maatschappelijke onderneming SOWECO. Ze hebben beiden een
SW-indicatie. Ze behandelen het station als iets dat
van hen is, wat resulteert in een ontzettend schoon
station. De schoonmaakkwaliteit van Station Almelo
ligt al jaren tussen de 9 en de 10. Op dit station
hoeven de periodieke werkzaamheden nauwelijks te
worden uitgevoerd. De heren houden alles goed bij.
$OH[$ONHPDGH, vestigingsmanager Asito: “We hebben
samen met SOWECO de beslissing genomen om de twee heren bij elkaar te houden. Daarom zijn we iets overbezet. Dit
betekent dat ze meer tijd krijgen voor de werkzaamheden.”
Geert Alberts, Manager Groen SOWECO: “De heren
pakken alles aan. Wat ze vandaag tegenkomen, maken
ze vandaag ook schoon. We zijn enorm trots op ze. Ze
doen er alles aan om de reizigers op hun gemak te stellen.”

Aanpakken die handel
Paul en Reinier zijn het meest bezig met bijhouden,
volgens de heren ben je dan het meeste werk voor.
Paul: “We beginnen de dag met de prullenbakken legen
en vegen. Daarna gaan we door naar de rest van de
werkzaamheden.” Trots laten ze het schone station zien.
Alles ziet er netjes uit, ook de werkkast en rond het
station hebben Paul en Reinier alles onder controle:
“Ik ergerde me een tijd geleden aan al het materiaal dat
her en der in de werkkast stond. Toen waren een tijdje
geleden klemmetjes in de aanbieding bij de Lidl. Die heb ik
gekocht en hier aan de muur opgehangen. Nu hangt al het
materiaal netjes aan de muur en kunnen we het er onder
ook schoonhouden. Ook wanneer ik onkruid zie buiten of
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iets anders. Dan zorg ik gewoon dat het wordt aangepakt.
9UDDJLNHHQVFKRHOWMHDDQHQKDDOLNKHWZHJȋ
Op Station Almelo is vrij weinig zwerfafval te vinden.
Paul en Reinier zijn continu bezig met hun schone
station. Ze praten hier ook over met de reizigers.
$OH[“De jeugd weet inmiddels ook: Als ze hier iets op de
grond gooien, hebben ze Paul en Reinier aan hun broek.”
Paul: “Mensen wilden nog wel eens iets op de grond
gooien. Maar wij zeggen er gewoon wat van. Als ik
iemand iets op de grond zie gooien, zeg ik dat ze het
op moeten rapen. Want dat doen ze thuis toch ook niet?”
Reinier zegt lachend: “Het komt wel eens voor dat volwassenen klagen over de jeugd die van alles weggooit, maar

Reinier Steenhagen Röthengatter

zelf kunnen ze er ook wat van. Laatst een vrouw die aan het
klagen was over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Vervolgens
gooit ze zelf haar peuk op de grond. Maar dat gaat hier niet
zomaar! Ja maar de trein. Nee niets! Oprapen die handel.”
$OH[ “De heren zijn zo betrokken bij hun station! Wanneer zij
iemand vragen iets op te ruimen dan doen mensen dat met
liefde. Zo kunnen wij ze helpen hun station schoon te houden!”

Rust en waardering
Paul en Reinier kregen allebei een SW-indicatie in
verband met drukte in hun hoofd.
Paul: “Voordat ik bij SOWECO terechtkwam, werkte ik
in reguliere bedrijven. Ik nam alle drukte mee naar huis.
Toen ik eindelijk bij SOWECO terechtkwam, kwam ik van

de hel in de hemel. Alle spanning was weg. Ik heb veel
meer duidelijkheid en dat brengt rust in mijn hoofd.”
Ook Reinier heeft rust en duidelijkheid nodig. Dat
krijgt hij nu. Reinier en Paul hebben elkaar vijf jaar
geleden leren kennen. En werken sindsdien samen.
Paul: “Hij is rustig. Ik ben rustig. Het klikt gewoon.”
Het leukste aan hun baan vinden ze de waardering
die ze krijgen en het contact met de reizigers. Al
gebeuren er soms ook wat minder leuke dingen.
Reinier: “Een vrouw kwam eens naar me toe om me
te melden dat er chocola op de stoel zat. Ik liep met
haar mee om het schoon te maken. Rook één keer. En
zei: Nou... Dat is geen chocola hoor mevrouw! Bah!” ·
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