Scoren met werkgevers!
Hét MVO-netwerk van werkgevers uit Twente

• Beschikbaar stellen van op maat gesneden stageplaatsen
• Stimuleren sociaaleconomische ontwikkeling van de regio
• Samen innovatief MVO
Doet uw bedrijf ook mee?

J.H.M. Bos

Bedrijfsadviseur

1. Achtergrond
Het project ‘Scoren met werkgevers’ is een initiatief
van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en
wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting
Instituut Gak. Het project is medio 2012 van start
gegaan en loopt minimaal tot eind 2013. In ‘Scoren
met werkgevers’ slaan werkgevers uit Twente de
handen ineen tegen werkloosheid. Door het creëren
van een MVO-netwerk van bedrijven uit de regio
worden stageplekken en uiteindelijk banen
beschikbaar gesteld aan mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Waarom?
In Twente zijn er door allerlei omstandigheden vele
mensen werkloos. Door het bundelen van de
krachten van sociaal geïnspireerde Twentse werkgevers nemen we samen met FC Twente de
verantwoordelijkheid om deze sociaal-maatschappelijke kwestie aan te pakken.
3. Hoe doen we dat?
In het kader van het eigen MVO-beleid trekken
werkgevers samen op. De werkgevers stellen
stageplekken en uiteindelijk banen beschikbaar
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede ‘match’ tussen werkgever en
stageloper is daarbij van belang.
4. Wat willen we bereiken?
Minimaal 70 mensen uit de doelgroep doorlopen
twee stages van drie tot zes maanden bij werkgevers die aangesloten zijn bij het MVO-netwerk. Na
afloop van elke stage stelt de projectleider, samen
met de werkgever, een competentieprofiel op van
de kandidaat gericht op zijn/haar talenten.
De doelstelling is dat na afloop van de stageperiode
40 kandidaten een arbeidscontract kunnen krijgen
bij een werkgever in een reguliere, aangepaste of
leerwerkbaan.
5. Wat vragen wij van u als werkgever?
U bent bereid, samen met andere werkgevers uit
de regio, een bijdrage te leveren aan de aanpak
van werkloosheid en sluit zich aan bij het MVO-

netwerk. U stelt stageplaatsen ter beschikking
binnen uw eigen bedrijf of binnen bedrijven in
uw netwerk. De begeleiding en coaching van de
kandidaat komt in principe bij u als werkgever
te liggen. U maakt de kandidaat sterker en helpt
de kandidaat zijn/haar talent te ontwikkelen en
leerdoelen te behalen. Er heeft zich inmiddels een
kopgroep werkgevers gevormd die het voortouw
neemt in het behalen van de doelstellingen.
6. Welke voordelen heeft u?
U kunt zich aansluiten bij het MVO-netwerk en
FC Twente als platform gebruiken. U profileert zich
als werkgever die daadwerkelijk aan MVO doet en
u levert een wezenlijke bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Twente
door het bestrijden van langdurige werkloosheid.
In ruil voor uw inzet en enthousiasme stelt het
project verschillende beloningen ter beschikking.
7. Meedoen en/of meer informatie?
U bent van harte uitgenodigd om u als bedrijf aan te
melden! Mocht u meer informatie willen, dan kunt
u contact opnemen met FC Twente, scoren in de
wijk, via: info@scorenindewijk.nl of bellen met de
projectleider van ‘Scoren met werkgevers’
Marcel Tijdhof op 0615169989. U kunt er ook voor
kiezen om u te laten informeren door (een van) de
leden van de kopgroep. De kopgroep ziet er als
volgt uit:
Kopgroep werkgevers
Bart Wiegerinck
Gerard Heskamp
Erwin Wigbold
Jeroen Winterink
Jan Eppink
Jan Wassink
Hans Bos

Adviseurs
Monique Engelbertink
Petra Weideveld

Mede mogelijk gemaakt door:

Wiegerinck Groep BV
Contict
Visschedijk Facilitair
The Wash
Say Yeah Motion Media
LEDlicht Nederland
J.H.M. Bos,
Bedrijfsadviseurs /
Pauw Accountants

Provincie Overijssel
Regio Twente

