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NIEUWSBRIEF!
Dit is de eerste nieuwsbrief die hoort bĳ onze Ik daag jou uit campagne. Wĳ zullen ieder kwartaal
een nieuwsbrief uitgeven waarin we leuke nieuwtjes, behaalde resultaten en succesverhalen met

Deze campagne is een samenwerking tussen

jullie delen. Deze campagne is gestart in oktober 2020 en ondanks alle Corona perikelen hebben

Mediakanjers, ZaZ Welzĳn B.V. en VoorBeeld Media

we toch al mooie successen mogen vieren.

SUCCESVERHALEN

UITGELICHT

WERKEN BĲ

Succesverhaal van Toby

Ambassadeurs

Beschikbare functies

Bĳ de start van de campagne is Toby direct al

We hebben op dit moment 4 actieve

Fellini

geplaatst bĳ een werkgever, Hardick (per 1 oktober

ambassadeurs, een 5e tekent binnenkort en er

•

2020). Hĳ is werkzaam op de afdeling expeditie,

staan geweldige zaken op stapel. We zĳn er achter

•

waar hĳ het laden en lossen van vrachtwagens

gekomen dat er een nieuwe functie rondom het

afhandelt. Op de productie worden de producten

ambassadeurschap moest ontstaan.

Beginnend kok (betaalde werkplek)
Facilitair medewerker (werkervaringsplek,

stage plek, vrĳwilligersplek)
Arbe

vervaardigd, vervolgens komt het op expeditie en

•

Ambulant begeleider (betaalde werkplek)

zorgen zĳ voor het juiste verpakkingsmateriaal

Mensen dragen ons initiatief een warm hart toe

en de correcte afhandeling van het papierwerk,

maar niet iedereen zal het stukje begeleiding

adressen en barcodes. Dit kan gaan om pakketten

op zich kunnen nemen. Met trots kunnen we nu

Outdoors Holten

van 30 gram tot een paar duizend kilo, op pallets.

melden dat mensen ook Vriend van de Campagne

•

Hiervoor zĳn natuurlĳk hulpmiddelen aanwezig.

kunnen worden.

•

Ambulant begeleider HOARDING team

(betaalde werkplek)
Facilitair medewerker (werkervaringsplek,

stage plek, vrĳwilligersplek)

Werkkleding, werkschoenen en een interne uitleg van

•

Groenonderhoud medewerker

(werkervaringsplek, stage plek,

de hulpmiddelen werden direct in de eerste week

Hierin is veel reuring op dit moment en hierover zal

aangeboden. Kort daarop heeft Toby met succes zĳn

meer te lezen zĳn in een volgende nieuwsbrief. We

heftruckcertificaat behaald en hĳ weet ondertussen

schudden langzaam de coronadeken van ons af en

Aparthotel Delden:

zĳn weg binnen het bedrĳf. Daar waar nodig springt

er staan mooie dingen te gebeuren.

•

vrĳwilligersplek)

•

Toby:
“Ik had vroeger niet geroepen dat ik
dit zou gaan doen in mĳn leven, maar
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•

DEELNEMERS
GEMATCHED

werkplek met fĳne en begripvolle collega’s en

Hierbĳ willen wĳ allereerst alle werkgevers bedanken
voor hun vertrouwen en deelname aan onze
campagne. Dankzĳ jullie zĳn wĳ samen in staat
geweest om mooie matches te creëren voor onze

werkweek gegroeid. Toby voelt zich prettig en serieus
genomen bĳ Hardick.

Bedankt Hardick!

deelnemers.
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BESCHIKBARE
WERKPLEKKEN

hierdoor heeft hĳ vertrouwen gekregen. Hĳ is
ondertussen zelfs van 25 uur naar een 40-urige

Winkelmedewerkster (werkervaringsplek,

stage plek, vrĳwilligersplek)

passend en kan ik aan mezelf werken.

Toby heeft het enorm naar zĳn zin. Het is een

Medewerker spoelkeuken (betaalde werkplek)

HEMA:

voor waar ik nu sta is dit helemaal
Het voelt als een juiste match’.

Medewerkster huishoudelĳke dienst

(betaalde werkplek)

hĳ zelfs bĳ op andere afdelingen.
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Wĳ maken het tot onze missie met de Ik daag jou

180

VOLGERS OP
ONZE FACEBOOK
PAGINA

SPONSOREN
IN 2021

WERKGEVERS

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
nu eenmaal wedstrĳden spelen. Daarom zĳn wĳ op

642

7

uit campagne om werkgevers te stimuleren sociaal

VOLGERS OP
ONZE LINKEDIN
PAGINA

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

IN APRIL EN MEI
877 UNIEKE
BEZOEKERS
OP DE WEBSITE

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

