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NIEUWSBRIEF!
De vakantieperiode is weer achter de rug en ook Corona is op z’n retour. Laten we hopen dat dit
zo blĳft. Dit is onze 2e nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen

Deze campagne is een samenwerking tussen

rondom deze campagne.

Mediakanjers, ZaZ Welzĳn B.V. en VoorBeeld Media

SUCCESVERHALEN

UITGELICHT

WERKEN BĲ

Beschikbare functies

Succesverhaal van Ivan

Ambassadeurs

In maart 2021 hoort Ivan van zĳn behandelaar

Vanuit het Ambassadeurs kamp positieve

over het bestaan van de Ik daag jou uit campagne.

geluiden. De meerwaarde van iemand buiten het

Hĳ vult via onze website het aanmeldformulier in en

vakgebied geeft een heel andere kĳk op zaken en

kort daarna maken we kennis met hem, wordt zĳn

er worden andere dingen met elkaar besproken.

Fellini
• Beginnend kok (betaalde werkplek)
• Facilitair medewerker
(werkervaringsplek, stage plek, vrĳwilligersplek)

Arbe
Op dit moment geen openstaande vacatures.
Maar Arbe staat altĳd open voor een gesprek
en wil meedenken in mogelĳkheden

profiel ingevuld en wordt er een prachtige foto van
hem gemaakt voor op de website.

Iedereen heeft een eigen systeempje gevonden.
Er wordt gebeld, kofffie gedronken en gewandeld.

Ivan vertelt dat hĳ na 14 jaar hovenierservaring

Dit keer staan we even stil bĳ onze ambassadeur

is vastgelopen op het werk en uiteindelĳk na een

Guido. Begaan, geïnteresseerd, passievol en

lange tĳd thuis te hebben gezeten stappen wil

als fotograaf vanuit een ander perspectief

maken richting de arbeidsmarkt. In eerste instantie

kĳkend. Guido heeft ondertussen 2 mensen als

wilde hĳ het groenvak niet meer in, het vertrouwen

ambassadeur gezien en beide zitten op de plek.

hierin was geschaad. Hĳ is wel een buitenman,

Hoe gaaf is dat.

Outdoors Holten
• Facilitair medewerker
•

Aparthotel Delden
• Medewerkster huishoudelĳke dienst
• Medewerker spoelkeuken

De vakantieperiode heeft wel even voor wat
vertraging gezorgd maar deze weken zĳn er weer

werkgevers van de campagne. Zĳ waren op zoek

kennismakingsgesprekken gepland tussen onze

naar Greenkeepers. Gelukkig hebben we Ivan

deelnemers en potentiele ambassadeurs. Via een

ervan kunnen overtuigen om te onderzoeken of zĳn

klikgesprek kĳken we natuurlĳk of er een match

groene aderen nog functioneerden.

is. Als dit zo is kan het van start. Deelnemer en

Dit start met werkervaring maar met uitzicht op betaald werk bĳ
goed functioneren en voldoende aanbod.

HEMA
• Winkelmedewerkster
(werkervaringsplek, stage plek, vrĳwilligersplek)

Ambassadeur stippelen dan samen de route uit
Ivan is nu blĳ dat dit onderzocht is. Hĳ is een

hoe het pad vanaf dat moment te bewandelen.

werkervaringsovereenkomst aangegaan, waarbĳ

Voor beiden een leuk, leerzaam mooi traject. Wil je

hĳ de tĳd krĳgt weer stappen te maken richting de

meer informatie hoe je ambassadeur kunt worden?

arbeidsmarkt.

Kĳk dan op onze website www.ikdaagjouuit.nl

Hĳ is nog het meest blĳ dat hĳ weer een
daginvulling heeft en waardeert het fĳne team van
Aparthotel Delden. Eindelĳk kan hĳ zĳn kwaliteiten
weer laten zien.
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WERKGEVERS
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SPONSOREN

Groenonderhoud medewerker

(werkervaringsplek, stage plek, vrĳwilligersplek)

graag aan het klussen en in zĳn tuin bezig.
Aparthotel Delden is één van de deelnemende

(werkervaringsplek, stage plek, vrĳwilligersplek)

UITZENDBUREAU

Winkel voor werk
Kĳk voor actueel overzicht vacatures op
www.winkelvoorwerk.nl. Er wordt altĳd gekeken
naar maatwerk.
Hardick
Op dit moment helaas geen openstaande
vacatures. Wel altĳd mogelĳkheden voor
werkervaring

Wĳ maken het tot onze missie met de Ik daag jou

uit campagne om werkgevers te stimuleren sociaal
te ondernemen en kansen te creëren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om
mensen die hierbĳ enige hulp nodig hebben. Die
gemotiveerd zĳn. En weer toe zĳn om aan het werk
te gaan. En ja om wedstrĳdfit te worden, moet je
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IN JUNI, JULI
EN AUGUSTUS
445 UNIEKE
BEZOEKERS
OP DE WEBSITE
ook graag weer een zinvolle daginvulling hebben?
Meld je dan nu aan voor de Ik daag jou uit campagne
via onze website www.ikdaagjouuit.nl

9

BESCHIKBARE
WERKPLEKKEN

zoek naar sociale werkgevers die de talenten en
ambities inzien van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. En die hen een eerlĳke kans geven
tot ontwikkeling zodat zĳ op geheel eigen wĳze hun
bĳdrage kunnen leveren.

Durf jĳ als werkgever te denken in mogelĳkheden
en eerlĳke kansen? Dan komen wĳ graag in
contact om de mogelĳkheden binnen jouw

16

Heb jĳ een afstand tot de arbeidsmarkt en wil jĳ

nu eenmaal wedstrĳden spelen. Daarom zĳn wĳ op

DEELNEMERS
GEMATCHED

organisatie bespreekbaar te maken. Kĳk voor
meer informatie op www.ikdaagjouuit.nl
Liever telefonisch of per mail contact?
Wĳ zĳn bereikbaar op 053 2032036 of per mail
via info@ikdaagjouuit.nl

