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66 Werkzaak Rivierenland is ondernemend, betrokken en resultaatgericht. Sinds 1 januari 2016 verbindt Werkzaak werkgevers 
met werkzoekenden. Oftewel de vraag naar werk met het aanbod van mensen die aan de slag willen. Met veel aandacht en 

persoonlijke begeleiding voor de werkgever en de werknemer. 

HONDERDEN MATCHES IN EEN JAAR
In 2016 werden honderden mensen gematched 

met een werkgever. Werkzaak heeft toegang tot 

het grootste aanbod van middelbaar en laag-

geschoold personeel in Rivierenland. Werkzaak 

is meer en anders dan een uitzendbureau en 

richt zich ook op mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor 

persoonlijke begeleiding.  De accountmanagers 

bezoeken werkgevers en de werkcoaches en 

praktijkbegeleiders begeleiden de werkzoe-

kenden. Dit leidt tot matches die kloppen en 

duurzaam zijn. 

WERKGEVERS EN MEDEWERKERS
ZIJN ENTHOUSIAST
De succesformule van Werkzaak blijkt uit de 

vele succesverhalen die werkgevers vertelden. 

Lees ze op www.werkzaak.nl/talenten en ver-

baas u over het enthousiasme van werkgever en 

medewerker. 

VERNIEUWEN, UITPROBEREN EN LEREN
Ondernemend, betrokken en resultaatgericht 

vertaalt zich bij Werkzaak Rivierenland in 

vernieuwen, uitproberen en leren. En dit zien 

we ook terug in de trots van Werkzaak: het 

nieuwe pand aan de Poppenbouwing. In deze  

Rivierenland Business leest u alles over dit 

bijzonder pand en wat daar allemaal staat te 

gebeuren. Directeur Elfriede Boer zegt er dit 

over: ‘’Met veel trots loop ik door dit nieuwe 

pand. Het is zo inspirerend hoe we hier mensen 

in een mooie, frisse en energieke omgeving 

laten werken op de productieafdelingen en 

hun ontwikkeling actief stimuleren. Vorig jaar 

liep ik hier ook en zag een sombere ruimte, 

het leek of we onze mensen wegstopten. Bijna 

beschamend. Dat ligt nu achter ons. We hebben 

letterlijk een mooie plek gebouwd. En dat bou-

wen aan talenten doen we ook figuurlijk. Met 

het bedrijfsrestaurant en de tuin met sport en 

beweegelementen stimuleren we heel bewust 

een gezonde leefstijl. Mijn grote wens is dat het 

werkgevers doet inzien dat iedereen een kans 

verdient. Wie iemand een kans biedt ontdekt 

snel dat er een win-win situatie ontstaat. Wij 

geven zelf het voorbeeld en ik nodig werkgevers 

uit om het met eigen ogen te komen bekijken. 

15 juni gaan we officieel open. Aanmelden voor 

deze opening kan via werkzaakrivierenland.nl/

opening. 17 juni hebben we van 11.00 tot 14.00 

uur ook nog een open dag. Pak die kans en ga 

met ons in gesprek over mogelijkheden voor je 

bedrijf. Verder zijn werkgevers natuurlijk altijd 

welkom aan de Poppenbouwing en kunnen 

ze met één van onze accountmanagers een 

afspraak plannen. “

WELKOM BIJ DE OPENING
Werkgever meld u aan voor de officiële 

opening. Ga naar werkzaakrivierenland.

nl/opening.

Oud schaatser Erik Hulzebosch motiveert 

en inspireert bij de opening. 

Hij brengt zijn verrassende boodschap 

over talentontwikkeling.

TROTS OP HET NIEUWE PAND
WERKZAAK RIVIERENLAND

‘WERKZAAK HEEFT TOEGANG 
TOT HET GROOTSTE AANBOD 
VAN MIDDELBAAR EN 
LAAGGESCHOOLD PERSONEEL 
IN RIVIERENLAND’

‘MIJN GROTE WENS IS DAT HET 
WERKGEVERS DOET INZIEN DAT 
IEDEREEN EEN KANS VERDIENT’

Wilt u meer informatie over 
Werkzaak Rivierenland? 

Neem dan contact op met onze 

accountmanagers. Zij komen graag 

bij u langs. Kijk voor contactgegevens 

op www.werkzaakrivierenland.nl/

accountmanagers of bel 088 9375 000


