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Envida biedt langdurig werklozen een leerwerktraject met uitzicht op een vaste baan in 
de zorg. Agnes Ahuma is deelnemer van het eerste uur. Ze is razend enthousiast. Met 
dank ook aan haar buddy Claudia Bruijnen. 

 

Agnes Ahuma (36) glundert. Zeker, het werk bevalt goed. En of! De Maastrichtse is maar wat 
blij dat ze de kans kreeg om bij dit leerwerktraject van zorgorganisatie Envida (Maastricht-
Heuvelland) in te stappen. Ze was een van de eersten die dit voorjaar is gestart. „Het contact 
met de mensen in de wijk is zo fijn.” 
Ze is inmiddels volleerd medewerker huishoudelijke zorg. Ze poetst bij cliënten thuis, strijkt, 
doet boodschappen. „Maar er is meer dan dat. Ik maak altijd een praatje met de mensen. 
Sommigen zijn eenzaam en blij dat we komen. Ik signaleer als er iets niet goed is en geef 
dat door aan de teamleider. Dit is heel mooi werk.” Het ligt haar, zegt Agnes. 
Iets wat haar buddy Claudia Bruijnen (49) kan beamen. „Ze doet het goed. Ze is vriendelijk, 
betrokken en gemotiveerd.” Tijdens het leerwerktraject nam ze Agnes onder haar hoede. 
„Het klikte vanaf het allereerste moment.” Envida gaf medewerkers een training om re-
integranten te begeleiden. 
Afgelopen voorjaar startte Agnes het traject dat ze deze zomer afrondde. Sindsdien heeft ze 
haar eigen adressen in de wijk Wyckerpoort. „Nu werk ik zelfstandig maar Claudia heeft me 
veel geleerd.” 
Gedurende een trainingsperiode van drie maanden zagen de twee elkaar bijna dagelijks. 
Samen maakten ze op de fiets de rondes in Maastricht-West. ,,Er is een vertrouwensband 
ontstaan”, zegt Claudia, die zelf ook huishoudelijk medewerker is. „Ik heb Agnes 
ergonomisch leren werken. Dat ze in een goede houding werkt, bijvoorbeeld niet met een 
gebogen rug dweilt.” 



Weerbaarder 

Ze liet haar ‘leerling’ zien waar ze op moet letten. Hoe ze met de mensen kan omgaan. 
„Sommigen zijn niet de makkelijkste. Soms vragen cliënten aan ons: heb je Netflix, kan ik 
niet op jouw account? Dat kan natuurlijk niet.” Claudia maakte haar pupil wat weerbaarder. 
Bracht haar de kneepjes van het vak bij. 
Agnes Ahuma kwam tien jaar geleden vanuit Ghana naar Nederland, sinds acht jaar woont 
ze in Maastricht. Ze vond dat ze zich verdienstelijk moest maken en ging vrijwilligerswerk 
doen. 

Contract 

Maar het liefste wilde ze een baan. Zelf inkomen verdienen. Onafhankelijk zijn. Via de 
sociale dienst kwam ze in contact met Podium 24, een werkgeverservicepunt dat mensen in 
de bijstand een kans geeft op de arbeidsmarkt. Envida ontwikkelde het leerwerktraject 
samen met dit bureau en met WSP Parkstad (het expertisecentrum voor inclusieve arbeid). 
Agnes heeft nu een contract van een half jaar bij Podium 24 en werkt voor Envida. Na dat 
half jaar komt ze in principe in dienst van de zorginstelling. Voorlopig hoopt ze dit werk 
deeltijds te blijven doen. Als haar zoon ouder is wil ze het aantal uren opschalen. En verdere 
stappen zetten. Op termijn een opleiding verzorgende volgen, ziet ze zeker zitten, zegt ze. 
„Zorgen zit in mijn bloed. Dat deed ik in Ghana ook, voor mijn oma.” 

 

 


