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Na twee mooie tours langs 
bedrijven, willen we onze 
kandidaten graag weer 
de kans geven om kennis 
te maken met verschillende 
organisaties en branches. 

Wil jij je bedrijf ook open stellen voor een bezoek? 
Graag! Meld je aan bij k.stil@werkcorporatie.nl 
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‘t Voorhuys is de nieuwe Ambassadeur Inclusieve Arbeidsmarkt. 
Wethouder Linda Verduin maakte de nieuwe ambassadeur bekend 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van BVNoordoostpolder, de gemeente 
en LTO Noord. 

We zijn enorm blij met deze betrokken werkgever, want ‘t Voorhuys 
doet veel voor wie het lastig vindt zelf een baan te vinden. Zo heeft 
het een statushouder in dienst met een auditieve beperking en met 
plaatjes in kastjes en op machines wordt uitgelegd hoe alles werkt. 
Ook heeft ’t Voorhuys iemand uit Oekraïne een baan aangeboden 
en heeft het bedrijf net iemand met een arbeidsbeperking in dienst 
genomen die dolgraag kok wil worden. Los daarvan biedt het bedrijf 
al jarenlang inwoners met een uitkering een plek aan in het bedrijf.

Eigenaren Twan Hakvoort en Renée Hellendoorn kijken niet naar 
diploma’s, maar naar wat iemand wil en kan bijdragen. De eigenaren 
vinden het niet meer dan logisch dat je iemand een kans biedt. Of 

zoals ze het zelf zeggen: “Ieder goed familiebedrijf is in de basis een inclusief bedrijf. Immers, in iedere familie is voor iedereen een 
plek. Dus ook bij ons”.

Met het aantreden van ‘t Voorhuys, nemen we afscheid van Efka Schoonmaakbedrijf als 
ambassadeur. Hendrik Bakker – directeur van Efka – heeft in 2022 op bijzondere wijze invulling 
gegeven aan het ambassadeurschap. Hij was bij alle bijeenkomsten van de WerkCorporatie, 
deed mee aan een webinar, stelde zijn bedrijf open voor bedrijfsbezoeken en is actief 
betrokken bij de Raad van Advies van de WerkCorporatie. Dank voor het meedenken en je 
vaste overtuiging in de kansen die iedereen verdient. Ook als je 50-plus bent!

’t Voorhuys is inclusieve ambassadeur 2023

Wil je je ook dit jaar hard maken voor een 
inclusieve arbeidsmarkt? Neem contact op met 
werkgeversteam@werkcorporatie.nl  
De accountmanagers komen graag bij je 
langs om te kijken wat jouw bedrijf kan 
betekenen en hoe je tegelijkertijd een 
waardevolle arbeidskracht kunt opnemen in 
je bedrijf. En slaagt de match voor stage of een 
baan? Dan volgt uiteraard de ‘2023 sticker’. 

Nieuwsbrief

2023
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Zij woont in Espel en ze komt op de fiets. 
Ze zoekt productiewerk voor 19 uur per 
week. Ze heeft duidelijkheid en structuur 
nodig en ze doet het werk graag in haar 
eigen werktempo. Ook Eva zit in de 
Banenafspraak. Meer weten? Bel of mail 
Silvia via s.vanderveen@werkcorporatie.nl

Eva

Zij heeft een rijbewijs en ze zou graag in een  
winkel willen werken of als chauffeur aan de 
slag gaan. Ze kan heel hard werken, een echte 
aanpakker. Ze moet wel een beetje haar eigen  
gang kunnen gaan en niet te veel gestoord 
worden in haar handelingen, want dan raakt ze 
overprikkeld. Gerda zit in de Banenafspraak en  
dat betekent dat zij niet met lege handen komt.  
Je krijgt loonkostensubsidie en eventueel is er ook 
een coach die haar begeleidt. Meer weten? Bel of 
mail Silvia via s.vanderveen@werkcorporatie.nl

Zij heeft de opleiding Media 
Vormgever afgerond en ze is op zoek 
naar een startersbaan. Het liefst als 
mediavormgever. Ze is creatief, overlegt 
graag met anderen en ze omschrijft 
zichzelf als een echte allrounder. Ze 
heeft stage gelopen bij verschillende 
bedrijven dus een basis aan ervaring is 
aanwezig. Meer weten? Bel of mail 
Jenny via j.baltes@werkcorporatie.nl.

GerdaYvonne

Zij heeft het diploma MBO-verkoper reizen, 
niveau 3 en ze zoekt een administratieve 
baan tussen 16-24 uur. Denk aan baliewerk, 
agendabeheer, postverwerking, offertes maken, 
klanten informeren/bellen in het Nederlands, 
Duits en Engels. Meer weten? Bel of mail Silvia 
via s.vanderveen@werkcorporatie.nl

Kim spreekt vloeiend Engels en 
Chinees. Haar Nederlands is ook prima! 
Ze wil graag aan de slag als vertaalster, 
gastvrouw, tolk of admistratief mede-
werkster. Meer weten? Bel of mail Sven 
via s.timmerman@werkcorporatie.nl

MyrtheKim

Hij heeft een auto en rijbewijs B. 
Yousef wil graag als chauffeur aan 
de slag bijvoorbeeld bij een garage, 
om onderdelen tussen vestigingen te 
vervoeren of om klanten weg te brengen. 
Ook zou als leerling-schilder aan de slag 
kunnen. Hij heeft de basiskennis. 
Kortom, een veelzijdige kandidaat! 
Meer weten? Bel of mail Silvia via 
s.vanderveen@werkcorporatie.nl

Yousef

Op zoek naar personeel? Deze kandidaten gaan graag aan de slag!

 123 Machineverhuur B.V.
 Americold Urk B.V.
 Broer B.V.
 Bij Ons in de Wellerwaard
 Chillers

 Crane Painting Gouweleeuw B.V.
 De Orchideeën Hoeve B.V.
 D. den Besten
 Flevoplant B.V.
 Karmac Informatie & Innovatie B.V.

 Mts. W. en G. Blok
 Standerlink B.V.
 Stichting Deltion College

Nieuwe Buitengewone Werkgevers

Nog geen Buitengewone Werkgever? Bel met het werkgeversteam via 0527 - 633 543 of mail naar werkgeversteam@werkcorporatie.nl

Eind vorig jaar vroegen we de Buitengewone Werkgevers naar hun 
mening over de WerkCorporatie. In totaal hebben 62 mensen de 
vragenlijst volledig ingevuld. Van hen geeft 63 procent ons een 8 en 
het gemiddelde is een 7,7. Fijn dat zo veel Buitengewone Werkgevers 
tevreden zijn! Wat het ons leert, is dat we meer bekendheid moeten 
geven aan taalstageplekken, dat het minder bekend is dat we kunnen 
helpen bij jobcarven (kijken hoe vacatures/banen anders ingedeeld 
kunnen worden op basis van werkzaamheden), dat we jullie actiever 
moeten informeren over relevante wetten/regels en dat we duidelijker 
kunnen aangeven dat we op zoek zijn naar vacatures voor Oekraïense 
werknemers en statushouders. Dank aan iedereen die de enquête heeft 
ingevuld. We gaan ermee aan de slag!

WerkCorporatie scoort een 7,7


