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Krachten gebundeld onder één dak
Vaartweg 67 in Lelystad! Het nieuwe thuis voor vijf partners die meteen na
de zomervakantie hun intrek nemen in het verzamelgebouw. Gemeente Lelystad,
Werkbedrijf Lelystad, Concern voor Werk, Eduvier Onderwijsgroep en praktijkschool De Steiger tekenden hiervoor een intentieverklaring. Naast kostenbesparing
voor alle partijen levert dit ‘oude ROC-complex’ de juiste ambiance voor samenwerking. De partijen buigen zich momenteel over een werkbare verdeling van
alle ruimtes.
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Werkbedrijf

Iedereen kan meedoen!
WBL-netwerk breidt zich uit

Een havenmeester in opleiding

Werkbedrijf Lelystad (WBL) timmert sinds de start -eind 2013- flink aan
de weg. Ons doel is om zoveel mogelijk WWB-cliënten aan een reguliere
baan te helpen! Om dat te realiseren werken we samen met ondernemers
uit Lelystad die op zoek zijn naar extra kracht. Onze werkzoekenden kunnen
bij/via deze bedrijven relevante werkervaring opdoen, wat hun carrièrekans
vergroot. De verbouw van het pand IrisZorg is hiervan een goed voorbeeld.
Ondernemers die willen participeren in WBL-trajecten, worden beloond
met aantrekkelijke voorwaarden, waaronder € 9.000,- tegemoetkoming in
loonkostensubsidie.

Miguel de Bel mocht op detacheringbasis aan de slag bij
Bataviahaven/Batavia Sailing Center. Ook volgde hij daar
een opleiding tot havenmeester en haalde hij Vaarbewijs 1
en 2. Hij was zelf een enthousiaste student tijdens praktijklessen van collega’s en op zijn beurt gaf Miguel weer inspirerende begeleiding aan stagiairs van de Praktijkschool.
Zijn voortvarende instelling levert hem nu een baan op!
Per 1 juli is Miguel ‘Algemeen medewerker havendienst’.
Een bekroning op een intensief en mooi traject!

Waarom WBL?
Het verbinden van mensen is onze specialiteit. Wij ondersteunen en
begeleiden werkzoekenden en werkgevers gedurende het hele traject!
Wij zijn de link naar een maatschappij waarin iedereen mee kan doen!
U kunt bij WBL terecht voor: arbeidsmarkttoeleiding WWB-cliënten, ondersteuning bij leerwerktrajecten, detachering en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak, handhaving,
beveiliging en parkeerbeheer.
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stimulans

Flevo Security ontvangt cheque

loonkostensubsidie

Wethouder Willem de Jager overhandigde een cheque van € 9.000,aan Karel Schmitz van Flevo Security. Deze tegemoetkoming in de loonkostensubsidie is een stimulans voor werkgevers om een uitkeringsgerechtigde
een arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar aan te bieden. De wethouder
sprak zijn waardering uit richting Flevo Security voor het in dienst nemen van
een langdurig werkzoekende.

Aantrekkelijk
Na de voorlichtende
werkgeversbijeenkomst
in september 2013 raakte
Flevo Security geïnteresseerd in de werkwijze van
het Werkbedrijf Lelystad
(WBL). Ook de aantrekkelijke loonkostensubsidie was
aanleiding om bij het zoeken
van nieuwe medewerkers
WBL in te schakelen.
Marcel Sieperda was langdurig werkloos en kreeg bij
Flevo Security een kans.

Na een korte proefplaatsing
heeft hij nu een jaarcontract
op zak. Dankzij deze goede
ervaring overweegt Flevo
Security nog een kandidaat
via WBL aan te trekken.
Wethouder Willem de Jager:
“De loonkostensubsidie
maakt het voor werkgevers
aantrekkelijk om iemand in
dienst te nemen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
of zonder startkwalificatie.
Een mooie kans voor zowel
werkgever als werknemer.”

Wilt u meer informatie over deze loonkostensubsidie
neem geheel vrijblijvend contact met ons op T(0320) 29 54 00

meet&greet

Uitnodiging
Businesslunch

Businesslunch in pand
Woonzorgvoorziening IrisZorg
Onder aanvoering van architect
Rob Bakelaar heeft een groep werkzoekenden (met bouwachtergrond)
het pand van IrisZorg vakkundig
gestript en verbouwd. Een praktijkvoorbeeld van Werkbedrijf Lelystad
(WBL) waarmee we aantonen dat het
opdoen van relevante werkervaring
essentieel is voor onze mensen.
Ervaring blijkt een van de grootste
succesfactoren bij het vinden van
regulier werk.
De bouwgroep heeft de verbouwing
bijna voltooid. Het mooie is dat ze veel
van het materiaal konden hergebruiken.

Daarmee dragen ze hun steentje bij
aan een duurzame samenleving.
IrisZorg neemt binnenkort de zorgtaken weer waar vanuit dit prachtige
nieuwe gebouw.
WBL vertelt werkgevers graag meer
over dit geslaagde project. Tijdens een
businesslunch op 13 mei in het nieuwe
pand van IrisZorg kunnen belangstellenden meer te weten komen over dit
project en de inzet van WBL. Ook komt
de voordelige loonkostensubsidie aan
de orde. Het is aantrekkelijk om met
WBL samen te werken. Dat ontdekt u
tijdens deze boeiende middag!

Datum
Tijd
Adres

dinsdag 13 mei
12.00 - 14.00 uur
IrisZorg, Gondel 36-11, Lelystad

Programma
• Ontvangst met lunch
• Presentatie over het Werkbedrijf Lelystad
• Toelichting over het project door de bouwers
• Rondleiding bouwproject
• Mogelijkheid tot netwerken
• Afsluiting
U kunt zich aanmelden vóór 10 mei via
www.werkbedrijflelystad.nl/bl

Hoe kan het Werkbedrijf Lelystad u helpen?
We ontmoeten u graag. Vanzelfsprekend vrijblijvend.

0320 29 54 00

@werkenlelystad

