Ontmoetingsplek voor werkgevers en Wajongers

27 mei: Wajongwerkt-markt
informatie”. Verspreid over vier zalen
zal een grote verscheidenheid aan
bedrijven en scholen zich zal presenteren. Naast grote spelers als Albert
Heijn, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en Sodexo, zullen nog tientallen
andere grote en kleine bedrijven aanwezig zijn, al dan niet met vacatures.
Tijdens de Wajongwerkt-markt worden ook workshops en presentaties
gegeven, kun je je CV laten checken
of deze onder deskundige begeleiding samenstellen en het aanbod
leerwerktrajecten bekijken dat door
leerwerkbedrijven en scholen gepresenteerd wordt.

In maart 2009 berekende het UWV
hoeveel Wajong-uitkeringsgerechtigden Nederland telde. Het aantal
bleek opgelopen tot 192.500. De instroom is groter dan de uitstroom.
In de nieuwe Wet Wajong staat
het recht op arbeidsondersteuning
centraal, en niet meer het recht
op een uitkering. Deze wet ging
1 januari dit jaar in, en past geheel
binnen het credo ‘iedereen aan het
werk’. De nieuwe Wet Wajong benadrukt wat jongeren wél kunnen, in
plaats van wat zij niet kunnen. Het
UWV WERKbedrijf wil de bemiddeling van Wajongers naar werk
een extra impuls geven door met
regelmaat Wajongwerkt-markten te
organiseren. Donderdag 27 mei zal
tussen 13.00 en 16.00 in ‘t Veerhuis in Nieuwegein een groots
opgezette
Wajongwerkt-markt
plaatsvinden. De markt is een ware
ontmoetingsplek voor werkgevers,
Wajongers en ieder ander die zich
wil laten informeren over en oriënteren op de mogelijkheden en kansen die er zijn voor bedrijven en
Wajongers.
Wajong?
Wajong betekent ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ en regelt een uitkering voor
mensen die al op jonge leeftijd ar-

beidsongeschikt zijn (geraakt). De
fysieke, verstandelijke of geestelijke
beperking van een Wajonger betekent níet dat hij of zij niet zou kunnen
werken. Sterker nog, Wajongers hebben vaak kwaliteiten waar werkgevers juist veel aan kunnen hebben.
Bovendien zijn er veel Wajongers die
gráág willen werken. De nieuwe Wet
Wajong benadrukt de mogelijkheden
die er zijn om toe te treden tot de
arbeidsmarkt. Door naar de kwaliteit en kracht van een Wajonger te
kijken, bereik je een hogere arbeidsparticipatiegraad. Hoewel Wajongers
steeds beter de weg naar regulier
werk weten te vinden, wil het UWV
WERKbedrijf deze doelgroep extra
ondersteunen op weg naar werk.
De Wajongwerkt-markt
“Wajongers vormen een groep die
graag wil, die veel wil, maar nog
niet precies weet hoe”, aldus Romano van Duuren, arbeidsadviseur
bij UWV WERKbedrijf. Hij is samen
met Hananja Brouwer aangesteld
als eerste aanspreekpunt binnen de
bemiddeling tussen werkgevers en
Wajongers. Romano: “Er zijn heel
veel mogelijkheden voor zowel werkgevers als Wajongers, maar er is
nog veel onbekendheid. En onbekend maakt onbemind. De Wajongwerkt-markt is een uitwisseling van

“Wajongers zijn heel divers”
Kees Jan Meerman werkt bij RSE
Data Recovery Services, een internationaal IT bedrijf. Hij vertelt dat zijn
bedrijf sinds kort twee Wajongers in
dienst heeft. Tijdens de Wajongwerktmarkt zal Kees Jan aanwezig zijn
om andere werkgevers te inspireren.
“Ik vind het leuk om aan andere
bedrijven te kunnen laten zien hoe
wij Wajongers succesvol hebben ingezet binnen onze organisatie. Het
is belangrijk om te kijken hoe iemand
nuttig kan zijn voor je bedrijf, door te
benadrukken wat iemand zijn specifieke kwaliteiten zijn. Wajongers zijn
heel divers. Als je als bedrijf niet
teveel vasthoudt aan bepaalde functieprofielen, maar bereid bent hier
en daar wat te veranderen en aan te
passen, dan kun je hele mooie en interessante banen creëren. Verbreed
je horizon”.
“Een must om te komen”
De Wajongwerkt-markt voorziet bedrijven in informatie over de vele mogelijkheden die er bestaan Wajongers
in dienst te nemen. Werkgevers kunnen aanspraak maken op financiële
voordelen en fiscale overheidsregelingen. “Bedrijven hebben een duwtje
in de rug nodig. Wij vervullen een
kruiwagenfunctie. Als wij onze voet
tussen de deur zetten, kunnen we ervoor zorgen dat die deur open gaat”,
aldus Romano. “Je moet creatief
zijn”. Wajongers kunnen zich tijdens
de markt oriënteren op de verschillende werkgevers en hun vacatures,
bekijken welke leerwerktrajecten interessant zijn, deelnemen aan een
workshop, hun CV samenstellen of
een presentatie bijwonen. “Iedereen
kan elkaar tijdens de Wajongwerktmarkt ontmoeten”, zegt Hananja. “Het
is een must om te komen, er valt veel
te halen en er is veel te zien”, vult
Romano haar aan.
Kom ook!
Iedereen is donderdag 27 mei
tussen 13.00 uur en 16.00 uur
van harte welkom op de Wajongwerkt-markt. Adres: ’t Veerhuis,
Nijemonde 4, Nieuwegein.

Voor meer informatie zie:
www.leerwerkloketutrecht.nl

Ongeveer 35 tweedejaars studenten van de
commerciële opleidingen “Sportmarketing”
en “Event, Support en Communicatie” uit
Utrecht hebben in het kader van hun “Eindproject Ondernemen” een aantal kleine bedrijven opgericht.
De studenten zijn verdeeld over zeven groepen van ongeveer 5 studenten. Iedere groep
kent gedurende het gehele project (april tot
en met eind juni) een aantal onderdelen.
Op deze manier komen de studenten met
meerdere aspecten van een (eigen) onderneming in aanraking.
Kick Off
In april vond de start van de bedrijfspresentaties plaats op de locatie Amerikalaan in
Utrecht. Voor deze bijeenkomst zijn externe
bedrijven, docenten en de familie van de
studenten uitgenodigd. De zeven gepresenteerde bedrijfjes leveren verschillende producten of diensten. Hieronder het overzicht:
Funds4You:
veilen van (gesigneerde) sportartikelen van
bekende sporters;
WCE (We Can Events):
Compleet organiseren van een evenement
naar wens;
Bottel Express:
Bidon met twee drinkkamers voor sporters
(dit is de enige onderneming die een product op de markt brengt);
Point to Point Events:
biedt sportieve evenementen aan voor vrouwen;
Puzzle Events:
organiseert en ondersteunt bij de organisatie van evenementen;
Junior Sportz:
verzorgt i.s.m. specialisten en verenigingen
sportclinics voor kinderen met een sociale
beperking.

Alle groepen hebben als opdracht om
voor een externe klant een evenement
(of product) te bedenken, te ondersteunen
en/of te organiseren. In overleg met de
opdrachtgever wordt een goed realistisch
plan gemaakt, de potentiële opdrachtgever
dient van het plan overtuigd te worden en
daarnaast is het groepsproces tussen de
studenten onderling van groot belang. Om
een indruk te geven van de activiteiten:
Zo gaat één van de groepen het jaarlijkse
personeelsuitje van de docenten en medewerkers van een basisschool uit Almere
verzorgen: ’s middags wordt in Utrecht voor
hen het spel “Wie is de Mol” georganiseerd.
Tijdens deze activiteit zijn alle vijf de studenten erbij betrokken (foto’s maken, begeleiden e.d.) en ’s avonds vindt er een diner
plaats in een restaurant in Utrecht.
Een andere groep organiseert een “meidenloop” in Utrecht. Daarnaast wordt er ook een
ondernemersonderzoek in de Utrechtse
wijk Overvecht uitgevoerd en worden de
resultaten centraal gepresenteerd. Allemaal
activiteiten waar de studenten veel van kunnen leren!
Voor meer informatie over dit eindproject
of over de opleidingen “Sportmarketing”
en “Event, Support en Communicatie” in
Utrecht: ROC Midden Nederland, mail Peter
Bours, p.bours@rocmn.nl

Deze week bij WERK030
’t Goylaan 127, Utrecht
Willem Dreeslaan 113, Utrecht
Leidsche Rijn 39, De Meern

Voor meer vacatures kijk op: www.werk030.nl

Het Leerwerkloket biedt de
volgende Leerwerkbanen aan:
Kraamverzorgende
Verkoopmedewerker Drogisterij/Parfumerie
Verkeersregelaar
Fietsmonteur
Monteur Elektrische Bedrijfsinstallaties
Assistent Logistiek Medewerker
Logistiek medewerker
Proces Operator A
Koperlasser
Fastfoodmedewerker
Fastfoodmedewerker/Crewlid
Horecamedewerker

Enthousiast Ondernemen
bij ROC Midden Nederland

Ervaren
pakketchauffeurs

Het Werkplein is hét startpunt voor
werkzoekenden en werkgevers. Wij
helpen u graag bij het vinden van
een baan of geschikt personeel.
Kom gerust langs, wij staan voor u klaar.

www.werk.nl
en

www.werk030.nl
Het Werkplein is een samenwerking tussen UWV WERKbedrijf
en de gemeenten Maarssen, Utrecht en Woerden.

Vacaturenummer: 4666310
Pakketten sorteren en scannen.
Laden / lossen van vaste route.U kunt
een bewijs van goed gedrag af geven.
Eisen: B- rijbewijs.De laatste 2 jaar ervaring als pakketchauffeur in de(aantoonbaar
in uw CV)distributie.
ADR certificaat is een pre.
Flexibele instelling t.a.v. werkuren en
werkdagen.
Representatief voorkomen.
Zeer gemotiveerd.
Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Werklokatie: Breukelen, 40 uur per
week
Interesse? Mail uw cv en motivatie naar
monique.koedam@uwv.nl

Adviseur werving
en selectie
Vacaturenummer: 4352810
Acquisitie en advisering klanten.Relatiebeheer.Marketing en marktonderzoek;Alle
voorkomende administratieve werkzaamheden.

Eisen: HBO werk en denkniveau, minimaal afgeronde MBO opleiding SJD/
P&A. Commercieel.Kennis Arbeidsmarkt
(bedrijven in utrecht en omgeving)Sterke
communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Resultaatgericht.
Werklokatie: Ede, 36 uur per week.
Heeft u interesse? Mail uw cv en motivatie naar r.bousbiba@werk030.nl

Ervaren broodbakker
Vacaturenummer: 4274210
Voor een middelgrote bakkerij in Utrecht
zoeken wij een eerste broodbbakker.
Er wordt in 2 ploegengewerkt. Op ma,
di,wo,don,vrij van 20.00 tot 4.00 uur. De
volgende dienst is van ma,di,wo,do, vrij
van 4.00 tot 8.00 uur en op zaterdag een
aantal uren. Wij verwachten 100% inzet.
Eisen: U komt te werken in een team
van enthousiaste collega's waarbij van u
wordt verwacht dat u bereid bent u ook
volledig in te zetten en u bewust bent van
uw aandeel in het pruductieproces
Werklokatie: Utrecht , 38 uur per week.
Heeft u interesse? Mail uw cv en motivatie naar info@werk030.nl

