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Vol vertrouwen de zomer in
Steeds minder regels, steeds meer mogelijkheden. Voor werkgevers en
werkzoekenden. Uiteraard blijven we voorzichtig, maar een klein beetje
optimisme durven we wel toe te laten. Met een samenleving die weer wat
verder opengaat ontsluiten we ook de weg naar kansen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben enthousiaste kandidaten die op een
handreiking wachten om te laten zien wat ze kunnen. De juiste match maken
we samen. U als werkgever, wij als adviseur en ondersteuner.
We wensen u een mooie zomer toe en hopen dat iedereen met een opgeladen
batterij terugkomt om de kansengelijkheid weer een boost te geven!

Banenafspraak: diversiteit in uw bedrijf!
Iemand met een arbeidsbeperking een kans geven in uw bedrijf: de
Banenafspraak maakt het pad hiervoor vrij. Werkgevers in de marktsector
hebben 100.000 werkplekken beloofd, de overheid nog eens 25.000.
Iemand met een arbeidsbeperking is niet arbeidsongeschikt. Sterker nog:
arbeidsbeperkten zijn vaak juist heel gedreven en willen graag aan het werk!
Het geeft ze zelfvertrouwen en maakt ze trots. En dat straalt weer af op uw
onderneming, intern en extern.
Het vraagt wat inzet van beide kanten, maar dar helpen wij bij. U kunt een
persoon met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld laten trainen voor speciale
werkzaamheden binnen uw bedrijf. Wat levert het op? Een enthousiaste,

loyale werknemer. Iemand waarop u kunt bouwen, die anderen werk uit
handen neemt en zorgt voor teamspirit. Hoe we er samen ook invulling aan
geven: het is een verrijking voor uw bedrijf!
Als er niet genoeg banen voor mensen met een arbeidsbeperking vrijkomen,
dan kan de overheid een quotum afdwingen. Doet u mee en helpt u dat met
ons voorkomen? In het afgelopen half jaar hebben 26 werkgevers uit onze
gemeentes iemand in dienst genomen uit de Banenafspraak, sluit u zich aan?
We bieden advies, ondersteuning en aantrekkelijke regelingen (denk aan
loonkostensubsidie of werkbegeleiding).
Tot slot delen we graag een ervaring, want dat is altijd nog de beste 'reclame'.
Jan Bikkers, Retailcoach bij Gamma: "Wij zijn enorm blij met onze medewerker
vanuit de Banenafspraak. Zó gedreven en enthousiast, daar liften wij als
organisatie allemaal op mee. Ook de aandacht en zorg vanuit Ferm Werk om
alles tot stand te brengen en in goede banen te leiden moet genoemd worden.
Met al onze vragen kunnen we bij Ferm Werk terecht. Ik raad anderen dit zeer
zeker aan!"
Maak vandaag een afspraak met een account manager van Ferm Werk:
banenafspraak@fermwerk.nl of bel Nico van den Belt 06-53123613 of
Annemarie Schilstra 06-18410694.

Successen om van te smullen
Zoals u wellicht al weet kunnen werkzoekenden (na selectie) bij onze
afdeling Test & Training een Werkleerlijn volgen. In ons trainingsaanbod
zit o.a. een Werkleerlijn Horeca. Na drie maanden theorie- en praktijkles
in ons bedrijfsrestaurant is Wendy Jansen als eerste deelnemer uit deze
Werkleerlijn op stage gegaan! En wel bij Eetkamer Bredius uit Woerden.
Eigenaar Niels Verzuu biedt Wendy graag deze mooie kans. Wendy werkt
mee in de dagelijkse bezetting en zal haar opdrachtenboek samen met
Niels invullen. Vanuit Ferm Werk blijven praktijkopleiders J.P. en Benjamin
nauw betrokken en bieden Wendy en Niels ondersteuning waar nodig.
Na haar stage doet Wendy examen en als ze dat haalt, dan ontvangt ze
haar branchediploma 'Horeca assistent voeding- en

voedingsmiddelenindustrie'. Een geweldig voorbeeld van wat sociaal
ondernemen in combinatie met een doorzetter voor positief effect kan
hebben.
Geeft u een kandidaat ook een kans via een stage- of werkervaringsplek?
Horeca, logistiek, facilitair, schoonmaak, techniek: graag! Maak een
afspraak met uw contactpersoon bij Ferm Werk.

Ook voor Nelleke van Vugt was het onlangs een extra bijzondere dag: na
31 jaar door Ferm Werk gedetacheerd te zijn bij Zorgcentrum
de Wulverhorst in Oudewater is zij sinds 1 juli jl. daadwerkelijk in dienst
getreden. Nelleke maakt al jaren heerlijke desserts en helpt bij de warme
maaltijden voor de bewoners. Dat zal nu dus voorlopig zeker zo blijven.
We feliciteren Nelleke met haar contract en De Wulverhorst met het
inlijven van deze superwerknemer!

Video CV's
We hebben een aantal kandidaten die zichzelf graag aan u voorstellen met een
video CV! Interesse in een gesprek met één of meerdere van deze geweldige
mensen? Meld het, dan regelt desbetreffende contactpersoon van Ferm Werk
een kennismaking!
SANDER

'Spastisch fantastisch!' is zijn levensmotto en hiermee wint hij ieders hart.
Sander heeft met zijn positieve instelling, sociale skills en
doorzettingsvermogen de ultieme gunfactor. Sander heeft een indicatie
Banenafspraak en staat voor veel functies open, zolang het maar in een
omgeving met mensen is en past bij zijn beperking. Heeft u de perfecte
plek/vacature/tip voor Sander?
BEKIJK VIDEO CV VAN SANDER: https://bit.ly/3dpka3b
Contactpersoon is Coosje de Boeck: coosjedeboeck@fermwerk.nl

AXEL

Axel is een heel sociaal persoon die graag in teamverband werkt. De branches
horeca en detailhandel zijn perfect voor hem. Hij zou graag in (de omgeving
van) Oudewater aan de slag gaan. Leuk detail: in zijn vrije tijd schrijft hij
boeken! Heeft u de perfecte plek/vacature/tip voor Axel?
BEKIJK VIDEO CV VAN AXEL: https://bit.ly/3doKQkt
Contactpersoon is Orcun Yurumez: orcunyurumez@fermwerk.nl
MODAR

Modar is goedlachs en houdt van bewegen. Een baan waarin hij sociaal én
sportief kan zijn is hem op het lijf geschreven, het liefst als beveiliger bij een
groot bedrijf. Als eerste stap zoekt hij een werkervaringsplek in (de omgeving
van) Woerden. Heeft u die plek voor Modar?
BEKIJK VIDEO CV VAN MODAR: https://bit.ly/3usbj68
Contactpersoon is Orcun Yurumez: orcunyurumez@fermwerk.nl

Voor in de agenda
Binnenkijken bij bedrijven - 25 t/m 29 oktober 2021
Hét event voor werkgevers in de regio om op een laagdrempelige manier
potentiële werknemers te ontmoeten. Zet uw deuren open voor binnenkijkers:
mensen die een nieuwe baan willen, denken aan een carrièreswitch, een
werkervaringsplaats zoeken of stage willen lopen.
Bezoek de website voor alle informatie: www.binnenkijkenbijbedrijven.nl
U kunt uw bedrijf nu al aanmelden. U doet toch ook mee?

Webinars Praktijkverklaringen - najaar, data in volgende nieuwsbrief.
Bekijk hier de folder.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half september 2021.

Wilt u meer weten over het WSP of een afspraak met ons maken?
Neem contact op met Joukje Woelders
joukjewoelders@fermwerk.nl | 06 - 18 98 98 43
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