Reportage

Project Centurion kent veel winnaars
Het was feest op 30 mei 2017. Taart, bloemen én certificaten. Acht deelnemers van het project Centurion
kregen van DSW-directeur Patrick Verhoef na dagen hard werken hun welverdiende diploma bij
evofenedex aan het Signaalrood 60 in Zoetermeer. De ondernemersorganisatie en belangenbehartiger
reikte vorkheftruckcertificaten uit aan acht kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het blijft een bijzondere samenwerking tussen de gemeente
Zoetermeer, leerwerkbedrijf DSW en evofenedex. Tijdens
het project Centurion krijgen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de kans om werkritme op te doen, wat hopelijk
leidt tot een vaste baan. Tijdens dit traject worden kandidaten
ondersteund vanuit de gemeente Zoetermeer met onder meer
het halen van een vorkheftruckcertificaat, VCA (Veiligheid,
gezondheid en milieu Checklist Aannemers) en een sporttraject. Centurion biedt zoveel mogelijk maatwerk.
NETWERK

“Er is werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar voor
een aantal is het nog moeilijk om te vinden”, zegt Patrick Verhoef. “Werk vinden gaat makkelijker via je netwerk, dus het
is fijn dat het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Holland
Centraal een breed netwerk heeft. Het Zoetermeerse bedrijfsleven moet weten dat de gemeente met DSW via WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal werknemers kan bieden.
Er zijn steeds meer bedrijven die kandidaten belonen met
regulier werk. Hopelijk kunnen ook leden van evofenedex
gaan meewerken door bijvoorbeeld stageplaatsen te bieden.”
BEHOEFTE

Joost Christis is accountmanager Zuid-Holland en Zeeland
bij evofenedex en verklaart de keuze voor het vorkheftruckcertificaat. “De leden van evofenedex zijn veelal logistieke
bedrijven, ze hebben behoefte aan logistieke medewerkers en
binnen de gemeente zijn er mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een kwestie van vraag en aanbod. Om de afstand
tot de arbeidsmarkt te verkleinen kan een vorkheftruckcertificaat een middel zijn. Hiermee tonen werkzoekenden aan
veilig met een heftruck te kunnen werken, om ongelukken te
voorkomen. Sommigen hadden extra coaching nodig bij het
theorie- of praktijkgedeelte, bijvoorbeeld door een taalachterstand. Ook dit past binnen het stukje maatwerk.”

Eén van de Centurion-deelnemers is Michelle de Vos. Zij
heeft dankzij Centurion gewerkt bij NBD Biblion en De
Leestafel. Momenteel werkt ze parttime bij PostNL en wordt
haar inkomen aangevuld met een WW-uitkering. Bij Biblion
werkte De Vos met een groep vanuit DSW aan het herkaften
van boeken voor bibliotheekgebruik. “Het was een leuke
en leerzame ervaring”, vertelt zij. “Ik ben erg blij met het
behalen van mijn vorkheftruckcertificaat en zou het liefst minimaal 24 uur per week in een magazijn willen werken. Daar
zit ik echt op mijn plek. Ik hoop door het behaalde certificaat
sneller aan een baan te komen. Ik sta te popelen.”
WINNAARS

DSW en de gemeente Zoetermeer zijn op zoek naar bedrijven
die de kandidaten met een vorkheftruckdiploma een kans
willen bieden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal. Verhoef:
“Laat de gemeente Zoetermeer vooral weten waar behoefte
naar is en wellicht kunnen er bij een eventueel vijfde Centurion-project kandidaten worden opgeleid tot bijvoorbeeld
administratief werk of in de bouw. De Centurion-deelnemers
tonen de echte wil om werk te vinden. Zij willen in zichzelf
investeren en de reguliere arbeidsmarkt op.”
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