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Plaatsing bij Vanveen informatica

Vijftigplusser Rob weer aan het werk
Wethouder Edo Haan, Rob Verton en Rick Strijbos van Vanveen informatica

“’Vanuit de WERKTOP is er één regel: er zijn geen regels’, zo introduceerde projectleider WERKTOP Yvonne
van Amstel de verfrissende aanpak vanuit de gemeente Zoetermeer,” zegt Rick Strijbos, directeur van Vanveen informatica. “Ze vroeg of ik iemand een kans wilde geven.” En dat was Rob Verton, 52 jaar, die af en toe
zijn leeftijd wegliet op zijn cv omdat hij als te oud werd aangemerkt. “Ik ben blij dat ik nu werk als helpdesk
medewerker, ik help samen met mijn collega’s mensen verder en bouw weer een toekomst op.”
De directeur van Vanveen vindt dat regeltjes ondernemers bijzondere manier om zo te starten. Meestal kom je tot de balie
voorheen beperkten. “Nu is de weg vrij om het aannemen van en zeker niet in gesprek met de directeur.” De twee jaar zonder
mensen uit de bijstand als kans te zien waarbij je focust op werk vond hij verschrikkelijk. “In het begin voelt het nog als vade mens en zijn mogelijkheden.” Vanveen informatica is een kantie, maar na een tijdje komen de muren op je af. Privé wordt
ICT-bedrijf dat de technische infrastructuur en netwerken, de het er niet beter op. Mijn vrouw kwam ook thuis te zitten en
kantoorautomatisering en de beveiliging verzorgt voor grote dan zit je 24 uur op elkaars lip. Ik miste de sociale contacten, de
ondernemingen en het MKB. Het bedrijf
buitenwereld.” Zijn leven ziet er nu heel
bestaat dit jaar 25 jaar en telt 40 mede‘Er is één regel: er zijn geen regels’ anders uit. Omdat hij helpdeskondersteuwerkers waarvan 90% ICT’ers. Rick: “Kenning doet voor 25 verschillende ICT-omgemerkend is onze persoonlijke aanpak,
vingen moet hij zich flink verdiepen en
naar de klant toe en naar ons personeel. Onze medewerkers nieuwe kennis opdoen. Rick: “Rob zit in een team van jonge honvormen ons kapitaal en daar zorg je dus goed voor.” Wethouder den en kan soms wat kennis betreft van hen leren. Maar hij brengt
Edo Haan ziet in die insteek precies wat de gemeente met de zelf een hoop werkervaring en een stabiele werkhouding mee.”
Zoetermeerse aanpak wil bereiken. “Kijk naar wat mensen kunnen! Vanuit de SEA wist ik al dat Zoetermeerse ondernemers Laat je zien!
maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ik ben aange- Dat Rob er soms voor koos om zijn leeftijd op zijn cv weg te lanaam verrast door de resultaten die we voor de WERKTOP nu al ten vindt Rick ongelofelijk. “Je moet je ervaring juist als kracht
geboekt hebben.”
zien en moet als sollicitant dat zelfvertrouwen uitstralen.” “Dat
weglaten helpt niet,” geeft Rob toe, “aan je werkervaring zien ze
Bijzondere manier
toch dat je geen 18 meer bent. Toch had ik niet verwacht om als
Rob Verton kwam er binnen na zijn deelname aan ‘een prettig vijftigplusser weer aan het werk te komen. Het is fijn om mijn
gesprek’, een van de activiteiten van de WERKTOP, waar werk- eigen geld te verdienen, dat ik onafhankelijk ben en met mijn
zoekenden en ondernemers elkaar informeel spreken. “Een vrouw leuke dingen kan doen. Andere werkzoekenden raad ik
week later kreeg ik een oproep voor een gesprek bij Vanveen aan om je contactpersoon te vragen naar ‘een prettig gesprek’.
en daar bleek dat Rick het met mij wilde proberen. Het is een Laat je zien, dan kom je er wel!”

Ga naar WWW.WERKTOPZOETERMEER.NL voor
meer informatie, aanmelden en filmpjes

Kijken naar mensen,
				niet naar regeltjes
“Zo’n bezoek aan een ondernemer, daar worden
we heel vrolijk van!” Aan
het woord zijn Paula van
Nieuwkerk en Marcia de
Vries. Zij zijn de eerste
klantmanagers van de
gemeente die de Zoetermeerse aanpak toepassen. “Als klantmanager
ben je vaak alleen bezig
Klantmangers Paula van Nieuwkerk met controleren of ieen Marcia de Vries
mand recht heeft op een
uitkering. Terwijl het idee juist is dat een uitkering tijdelijk is.
In de Zoetermeerse aanpak ligt de nadruk dus op uitstroom
naar werk, kijken wat iemand kán.”
Paula en Marcia spreken alle kandidaten, gaan op bezoek bij
ondernemers en gaan mee met de mensen die op sollicitatiegesprek gaan. Marcia: “Als ondernemer en kandidaat met elkaar
in contact komen, gebéurt er echt iets. Er zit weer een mens,
geen nummertje in een kaartenbak. Het geeft veel voldoening
om daarbij een extra steuntje in de rug te geven.” Dat steuntje hebben mensen vaak wel nodig. “Mensen zijn lamgeslagen,
door procedures en afwijzingen,” constateert Paula. “Als je hen
dan vraagt: ‘hoe vind je het dat je afhankelijk bent, zou je niet

zelf de regie willen hebben’, dan blijkt dat de meeste mensen
echt graag weer aan de slag willen.”

PERSPECTIEF
Dat merken ook de ondernemers. “Dat we hen rechtstreeks benaderen, is echt de gouden uitvinding, het stukje dat tot nu toe
miste. We vragen hen ‘help ons met re-integratie’ en daar staan ze
absoluut voor open. Hun feedback is heel inspirerend,” zegt Marcia. Wat ze bij die gesprekken wel merken, is dat er steeds meer
tijdelijke en deeltijdbanen zijn. Paula: “Die voorzien voor de ondernemer in een behoefte, maar ons systeem is erop gericht dat
iemand 100% uitstroomt. Dat vergt, ook voor ons, een omschakeling in denken. Zo’n deeltijdbaan kan iemand weer perspectief en
vertrouwen geven. Neem nou de arrangementen van Woonzorg
Haaglanden. Deelnemers hebben uitzicht op een jaarcontract
voor 18 uur. Maar ze hebben dan wel een opleiding gevolgd en
staan dus veel sterker in de arbeidsmarkt.”

MENSEN CENTRAAL
De winst van deze nieuwe aanpak is voor Marcia en Paula dat de
mensen nu meer centraal staan. “Wetten en procedures zijn zo
complex, dat je als klantmanager veel tijd kwijt bent met rechtmatigheid. Door meer te investeren in de mensen, kun je een
groot deel juist uit de uitkering helpen. Wij kijken met alle kandidaten open naar de kansen. De meeste mensen zijn dolblij dat
ze nu concrete hulp krijgen. Dat maakt ons werk zoveel leuker!”

Waar ben jij goed in? Maar waarom staat dat niet in je cv?
In de Zoetermeerse aanpak kunnen ondernemers op allerlei manieren een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld met training
of coaching van mensen die werk zoeken.
Zo zetten Cees de Reus en Henriëtte Spruit
van de HCRM-group hun expertise op HRgebied in voor een reflectietraining. “Sommigen hadden niet zulke hoge verwachtingen omdat ze al een sollicitatietraining
hadden gevolgd, maar gingen met meer
zelfvertrouwen weg.”
“De Taskforce WERKTOP vroeg mij om een
sollicitatietraining te geven,” vertelt Cees.
“Maar ik zag er meer in om deze mensen
weerbaar(der) te maken, ze hebben vaak al
teleurstelling op teleurstelling gehad. We
zijn dus begonnen met een korte presentatie over effectief solliciteren, maar daarna

meteen in kleine groepjes aan de slag gegaan. Hoe je jezelf goed presenteert, leer je
alleen door het te doen en door positieve
feedback te krijgen.”

ONTSPANNEN SFEER
Elk groepje werd begeleid door een HRadviseur en een oud-werkgever, die Cees
in zijn netwerk bereid had gevonden om
mee te doen. “We lieten bijvoorbeeld het
cv van iemand lezen door een ander in het
groepje. Wat valt je op, wat vind je goed,
wat niet? En dan doorpraten: waar ben je
goed in? Hé, maar dat staat nergens op je
cv! Waarom is je laatste baan geëindigd?
Faillissement? Vermelden, want dan ben
je buiten je schuld werkloos geworden.
Het klinkt heel simpel, maar het zijn voor

mensen echt eye-openers. “

DENKEN IN TALENTEN
De Zoetermeerse aanpak spreekt Cees zeer
aan. “Je moet kijken naar wat iemand kan,
en hen niet dwingen in een functie waar
ze niet voor gemotiveerd zijn. Als mensen
helder hebben wat hun talenten zijn, kunnen ze ook solliciteren op andere banen
dan tot nu toe. Dat hebben we in de training gestimuleerd, en daarbij meegedacht
over vacatures in ons netwerk. Kijk, in
deze doelgroep zijn er natuurlijk mensen
die gewoon niet willen. Maar dat is maar
een heel klein deel. Het grootste deel wil
juist graag en verdient een kans. Je moet
het kaf van het koren scheiden en het koren uitlichten!”

‘MEEDOEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE TASKFORCE’

taskforce@zoetermeer.nl

ZOETERMEERSE POST- EN PAKKETBEZORGING

Galal rijdt voor VL MailService
“Als ik het vraag geven sollicitanten soms schoorvoetend toe
dat ze roken. Je moet die gezichten zien als ik zeg, fijn,we roken hier allemaal!” Aan het woord is Debby van Leen, samen
met echtgenoot René eigenaar van het bedrijf VL MailService. Ze
bezorgen post en pakketten in Zoetermeer en zijn franchisenemer van Selekt Vracht. Galal Sharafkhani, geboren in Irak, rijdt
sinds kort pakketten voor het bedrijf. “Ik vind het fijn dat ik de
vrijheid heb om zelf mijn werk in te delen en ben blij dat bijna
iedereen hier rookt”, lacht hij.
Galal heeft een groot rijbewijs en wilde graag aan de slag toen hij
in 2007 naar Nederland kwam om bij zijn vrouw te zijn. “Ik ben
vier jaar werkloos geweest en vond dat verschrikkelijk. Een slechte tijd in mijn leven. Alleen thuis zijn en binnen rondhangen vind
ik waardeloos.” Galal woonde zeventien jaar in Zweden, spreekt
vier talen en was daar tolk/vertaler Arabisch, Engels, Perzisch en
Zweeds. In Nederland deed hij een inburgeringscursus en hij is
bijna klaar met zijn NT2-examen. Uiteindelijk zette hij zelf de stap
naar Selekt Vracht.

vice is erg enthousiast over de Zoetermeerse aanpak. “Het is heel
goed dat de gemeente het nu veel directer met de ondernemers
zelf aanpakt,” zegt René. Debby en René werken zelf zes dagen in
de week en doen op zondag administratie. Debby: “Ons werk is
ons leven en daarom begrijpen we ook zo goed dat mensen wíllen
werken.”

BETER VOELEN DOOR WERK
Galal is helemaal op zijn plek en moet er om lachen dat ze hem
de bijnaam Omar Sharif hebben gegeven. “De werksfeer is hier
goed, de collega’s zijn vriendelijk. Nu ik weer werk voel ik me veel
beter, ik raad anderen aan om te blijven zoeken naar een baan,
elke dag!” Wat Debby en René betreft kunnen gemotiveerde mensen zich bij hen melden. “We groeien nog steeds en zijn dus altijd
op zoek naar post- en pakketbezorgers. Het is geweldig werk, wij
rijden zelf nog elke dag pakjes!”

ONS WERK IS ONS LEVEN
“Galal doet zijn werk heel goed,” zegt René. “Wij hebben hem
daarom ook gevraagd om mentor te zijn van een nieuwe collega
die via de WERKTOP binnenkwam. Dat liep prima, het inwerken
ging zo veel sneller.” René geeft aan dat het bezorgen van pakketten eigenlijk een bijbaan is. “Maar voor veel mensen is het een
opstap naar ander werk. Iedereen die enthousiast is en wil werken
is welkom. De enige voorwaarde is dat je kunt lezen en schrijven
en pakketbezorgers moeten een eigen auto hebben.” VL MailSer-

René en Debby van Leen , eigenaar VL Mailservice

De WERKTOP en de “Zoetermeerse aanpak”
Op de WERKTOP vieren we de eerste successen van de
Zoetermeerse aanpak. Een innovatieve publiek-private
samenwerking op de arbeidsmarkt. Cocreatie, flexibiliteit en
resultaatgerichtheid zijn kenmerkend voor de Zoetermeerse
aanpak:
• De vraag van ondernemers staat centraal.
De gemeente selecteert als personeelsleverancier
talentvolle potentiële werknemers die bij het bedrijf passen.
• Ondernemers kunnen gebruik maken van ondersteuningsmaatregelen als loondispensatie, quick scans, werkplaatsaanpassingen of een jobcoach. De gemeente ontzorgt hen.
• Mensen die nu geen baan hebben kunnen direct op de
werkvloer hun talenten tot hun recht laten komen.

De Zoetermeerse aanpak levert maatwerk voor elk bedrijf:
•
•
•
•
•
•

duurzame plaatsingen
stageplaatsen
proefplaatsingen
gesubsidieerde plaatsing (o.a. loondispensatie)
de ondernemer als mentor of trainer
begeleiding bij werknemers met schuldenproblematiek
of laaggeletterdheid

De Zoetermeerse aanpak kent ambitieuze doelstellingen.
Kijk voor de tussenstand op www.werktopzoetermeer.nl.
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De tussentijdse resultaten tot 15 april
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Ambassadeurs van de WERKTOP
Hans van Hoven,
Ronald Baptiste,
Arthur Venselaar,
Joost den Elzen,
Peter Luijkx,

Blomsma Print & Sign
HABO GWW
Milieu Express
ABS Autoschade Hersteller
Kamer van Koophandel

Herman Middendorp,
Rudolp van den Bergh,
Rick Strijbos,
Wim Koster,
Anne Marie Bas,

Quadrans
ERA Contour
Vanveen informatica
ID College
WZ Haaglanden

Kijk voor alle doelstellingen en cijfers op www.werktopzoetermeer.nl

Inspirerende voorbeelden
Op 29 maart kwamen deelnemers aan de WERKTOP bij ERA Contour
bijeen om de laatste ontwikkelingen te horen. Professor Arnold Heertje inspireerde de aanwezigen met zijn lezing over de humanisering
van arbeid. De hoofdrolspelers in de eerste matches vertelden wat de
WERKTOP voor hen heeft betekend.

De WERKTOP 31 mei 2012
De Zoetermeerse aanpak werkt! Dankzij de vernieuwende
samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Zoetermeer doen mensen die aan de zijlijn stonden, weer mee
op de arbeidsmarkt. Op de WERKTOP vieren wij met u de
eerste successen en delen onze pragmatische aanpak met
de wereld. In de Zoetermeerse aanpak staan ondernemers
centraal. Zij geven aan wat ze nodig hebben; de gemeente
faciliteert. Inmiddels doen al bijna 150 bedrijven mee! Hun
nieuwe en gemotiveerde werknemers bewijzen op de werkvloer dat het werkt.

Donderdag 31 mei van 16.30 uur tot 20.30 uur
Dekker PARTY & BUSINESS, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer

16.30-17.00
17.05-17.30
		
17.30-17.50
		
17.50-18.00
		
18.00-19.15
19.15-20.15
		
20.15-20.30
		

Inloop met koffie en thee
Samenwerken loont,
staatssecretaris Paul de Krom
De Zoetermeerse aanpak,
Edo Haan, wethouder Werk en Inkomen
Betrokken ondernemers aan het woord
en in actie
Buffet
Innovatie & Cocreatie,
hoogleraar en econoom Herman Wijffels
De Zoetermeerse aanpak in de praktijk
(o.a. film)

Meld u nu aan voor de WERKTOP via www.werktopzoetermeer.nl!

COLOFON

Heeft u nog vragen? Mail naar:
taskforce@zoetermeer.nl
of neem contact op via : 14 079
of bel met het WGSP: 079 750 26 20

UITGAVE

: WERKTOP / SEA (MEI 2012)

OPLAGE

: 1.000 EXEMPLAREN

REDACTIE

: TEKSTKEUKEN

EINDREDACTIE

: YVONNE VAN AMSTEL

FOTOGRAFIE

: GEMEENTE ZOETERMEER, FOTOFLEX NEDERLAND

BEELDMATERIAAL

: PETER FRANKEN BEELDTEKST.NL, ISTOCK

VORMGEVING

: ONTWERPERIJ.NL

DRUK

: BLOMSMA PRINT & SIGN, ZOETERMEER
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