
advertentie

De Meestervervalser is een
spannend boek gericht op kin-
deren in de leeftijd van 8 tot 12
jaar. De voorleessessies zijn die
dag vanaf 13.30 en 14.30 uur.

Tijdens de voorjaarsvakantie
kunnen kinderen ook in het
Frans Hals Museum terecht
voor andere leuke dingen. Zoals
het zich laten verkleden tot
schutter en een foto van zich la-
ten maken bij het beroemde
schuttersstuk van Frans Hals. Er
zijn verder een schilderwork-
shop en een kindertour.
www.franshalsmuseum.nl/
kinderen

Haarlemse Annemarie
Jongbloed vertelt over boek
Haarlem ! De Haarlemse
schrijver Annemarie Jongbloed
vertelt op 1maart aan kinderen
over haar nieuwe boek De
Meestervervalser. Dat doet ze
tussen de beroemde schilderij-
en in het Frans Hals Museum.

Annemarie Jongbloed. ARCHIEFFOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Velsen-Zuid ! Uniek is dat het een
samenwerking betreft tussen WSP
en Onbeperkt aan de slag. Daar
zijn gemeente Velsen, Spaarne
Werkt, IJmond Werkt en ZKIJ bij
betrokken. Onder andere alle scho-
len in de regio werden uitgeno-
digd.

Radicaal
De organisatie van de evenement
was in handen van Onbeperkt aan
de Slag en WSP. Het bedrijf bestaat
voor honderd procent uit mensen
met een arbeidsbeperking. De
Meet&Greets worden georgani-
seerd door heel Nederland. Daar-
naast organiseert het bedrijf webi-
nars en staat mensen met een ar-
beidsbeperking bij met raad en
daad.

Het bedrijf gelooft dat goed
voorbeeld doet volgen. Want, min-
der dan twintig procent van de
werkgevers heeft mensen met een
beperking in dienst. Daar staan

twee miljoen mensen die thuis
zitten tegenover. Het is de missie
van Onbeperkt aan de Slag om daar
radicaal verandering in te brengen.
Het bedrijf biedt een totaaloplos-
sing voor advies en implementatie
van inclusiviteitsbeleid voor men-
sen met een arbeidsbeperking.

Sparren
Wat je niet kunt is niet interessant
op deze banenmarkt. Wat je wel
kunt, des te meer. Jante Alvliet (20)
uit Velsen-Zuid is gaan zitten bij
de stand van Herenbos. Joury Hof-
Jansen geeft haar tekst en uitleg.
,,Wij zijn altijd op zoek naar men-
sen voor fysiek buitenwerk. Het
maakt niet uit wat je niet kunt,
maar wat je wel kunt. We zijn hier
om met werkzoekenden te sparren
en uit te zoeken wat iemand graag
zou willen en kunnen.’’

Niet altijd weet de werkzoeken-
de precies wat voor werk ze willen
doen. ,,Het komt voor dat tijdens
het sparren blijkt dat iemand een
hobby heeft waar wij mee verder
kunnen. Het is natuurlijk uiteinde-
lijk maatwerk. Je moet precies zien
uit te vinden wat bij iemand past.

Wij zijn een uitzendbureau dat
streeft naar de perfecte match
tussen uitzendkracht en opdracht-
gever’’, legt Hof-Jansen uit.

Gesprek
Een bezoeker loopt langs de tafel
en zegt tegen Joury: ’Oh, buiten-
werk, nee dat kan mijn rug niet
aan.’ Daar neemt ze geen genoegen
mee. Vervolgens gaat het gesprek
verder, want Joury denkt verder
dan alleen buitenwerk. Kan haar
bedrijf de man niet helpen, weet
zij wel andere paden die de werk-
zoekende kan bewandelen.

Jante heeft een leerachterstand
en de logistieke studie die zij deed
bleek te ingewikkeld. Zij kan in
feite alles, maar heeft gewoon meer
tijd nodig. ,,Als je een leerachter-
stand hebt is het moeilijk om een
baan te vinden. Via, via hoorde ik
dat deze markt hier was. Ik ben
hier samen met mijn moeder om
mij te oriënteren. Wat ik precies
wil weet ik nu nog niet. Maar als
Herenbos iets voor mij heeft ben ik
er klaar voor. Het voelt goed hier.’’

Verderop zit Yvonne Icke van
afval specialist Spaarnelanden. ,,We

staan elk jaar op deze markt. Het is
een missie van onze directeur om
deze doelgroep aan het werk te
helpen. Laatst hadden we iemand
die al veertien jaar thuis op de
bank thuis zat. Hij heeft nu zijn
rijbewijs gehaald en bloeit hele-
maal op. De doelgroep moet een
kans krijgen, anders gebeurt er
niks.’’

Overleg
Icke is bedrijfsmaatschappelijk
werker bij Spaarnelanden. ,,Zelf
heb ik dus ook contact met onze
werknemers. Veelal werken ze in
de wijkteams en elke week bezoek
ik een wijkteam. Dan hebben we
persoonlijk overleg, als dat nodig is
ook met coaches of begeleiders.’’

De maatschappelijk werker is er
niet op uit om direct mensen te
strikken. ,,Ik zeg altijd aan het
einde van mijn praatje: als je over
een week nog denkt dat het je leuk
lijkt bij ons te werken mail me dan.
Ik geef altijd mijn kaartje, zodat ze
me kunnen bereiken. Als het na
een week nog goed voelt ben je
welkom om contact op te nemen.
Eenmaal bij ons aan het werk krijg
je de gelegenheid om te groeien en
om om te scholen.’’

Aandoening
Yvette Eveleens (40) zit achter de
stand van Vodafone-Ziggo. Drie
jaar geleden zat zij voor de stand.
,,Ik heb deze baan gekregen na een
bezoek aan een Meet&Greet Xxl. Ik
heb neurofibromatose en behoor
dus tot de doelgroep. Ik liep er
tegenaan dat dankzij mijn aandoe-
ning werkgevers het niet aandurf-
den om mij in dienst te nemen.

Want, misschien val ik wel uit door
ziekte. Ja, dat kan uiteindelijk
natuurlijk iedereen overkomen.’’

Vodafone-Ziggo durfde het dus
wel aan met Eveleens. ,,Ik zie me-
zelf en de mensen die hier bij mij
aan tafel zitten als werkzoekenden
met een arbeidsuitdaging. Mis-
schien wel een extra uitdaging, dat
zoek ik hier samen met de werk-
zoekenden uit.’’

Dan heeft pr-coördinator Eve-
leens het bijvoorbeeld over ener-
giebalans. ,,Je kunt wel veertig uur
willen werken, maar als dat eigen-
lijk teveel van je vraagt werkt dat
natuurlijk niet. Het gaat erom dat
je iets vindt dat past bij de werk-
zoekende. Mijn bedrijf is een heel
sociaal bedrijf die de meerwaarde
ziet van werknemers in deze speci-
fieke doelgroep. Dat is echt heel
fijn, dat weet ik als geen ander.’’

Hordelopen
Martijn zit in een rolstoel en meldt
zich bij de stand van Vodafone-
Ziggo. Hij zoekt technisch werk,
misschien vindt hij dat bij Vodafo-
ne-Ziggo. De Heemskerker heeft
een eigen bus en ziet het wel zitten
om als servicemonteur aan de slag
te gaan. Hordelopen zit er welis-
waar niet in, over de drempel stap-
pen bij een klant is geen probleem.
Er is geen aangepaste bus bij Voda-
fone, maar wat niet is kan nog
altijd komen.

Tijdens dit evenement wordt
alleen in mogelijkheden gedacht.
Of het nou is bij Albert Heijn,
gemeente Velsen, Kruidvat, Zorg-
balans, Dura Vermeer of een van de
andere meer dan honderd partners
van Onbeperkt aan de Slag.
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’Oké dat kun je
dus niet, maar
wat kun je wel’
Dinsdag werd het evenement Meet&Greet XxL gehouden in het
Buko stadion van Telstar. Ofwel, werkzoekenden met een onder-
steuningsbehoefte en werkgevers met open blik met elkaar in
contact te brengen.

Mitzie Meijerhof
m.meijerhof@mediahuis.nl
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Bedrijfsmaatschappelijk werker Yvonne Icke. FOTO MEDIAHUIS

•iMissie
Onbeperkt aan de slag biedt
een totaaloplossing op het
gebied van inclusie en werk.
Het bedrijf is er voor zowel
talentvolle en gemotiveerde
werkzoekenden met een
arbeidsbeperking als
werkgevers die impact willen
maken. Wie (onbeperkt) aan de
slag wil wordt door het bedrijf
bij de hand (of prothese)
genomen. Samen met meer
dan 100 partners en meer dan
10.000 werkzoekenden maken
zij zich hard voor één inclusieve
arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt
waarin iedereen die kan en wil
werken een eerlijke kans krijgt.
Meer info op:
www.onbeperktaandeslag.nl.

##Door mijn
aandoening
durfden

werkgevers het
niet aan om
mij in dienst
te nemen

##Wij streven
naar de perfecte
match tussen
uitzendkracht

en
opdrachtgever
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Een eigenzinnige
en vernieuwende
bank met een
uitmuntend
zitcomfort.

Bay is het nieuwemodel
uit de Cloak collectie.
Kom bij Rozing Wonen & Dromen
proefzitten op deze heerlijke bank van
Cloak.
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