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Wat is het Lelystad Akkoord?
Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid,
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Alle
met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft
niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans!
Die kunnen we samen bieden. We willen de sociaaleconomische
positie van Lelystad duurzaam verbeteren.

Wat is de inclusieve arbeidsmarkt?
De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen
zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar
beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord
zet hiervoor een netwerk op om te kijken naar kansen om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, te
voorkomen dat werknemers werkloos worden, de aansluiting
tussen werkgevers en opleidingen zo groot mogelijk te maken. Het
doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en
daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven
die hieraan meedoen zijn inclusieve ondernemers.

Colofon:
Redactie: Irene Medema en Andries Greiner
Vormgeving, opmaak en print: Mediaburo, gemeente Lelystad
Foto’s: Studio Wierd, Irene Medema , Steijger Communicatie, Evelien Fotografie en
vrienden van het Lelystad Akkoord
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“Het jaar van werken op afstand met
een afstand tot de arbeidsmarkt”
VOORWOORD
Het vijfde jaar van het Lelystad Akkoord! Het is bijzonder dat een informele samenwerking tussen
overheid, onderwijs en bedrijfsleven zo lang standhoudt en zelfs een succesformule blijkt te zijn. Onze
Stuurgroep is niet gebonden aan reglementen, maar
kan vrijuit ideeën aandragen en zelf initiatieven nemen. Het gaat steeds om de mensen die hulp kunnen
gebruiken bij het betreden van de arbeidsmarkt. De
richting die we kozen en kiezen, is die van netwerken en kennisdeling. Het meest waardevol vind ik de
masterclasses, waarin we luisteren naar interessante sprekers en ervaringen delen. Werkgevers blijken
leer- en weetgierig te zijn als het gaat om de juiste
aanpak en begeleiding van de ‘doelgroepers’.
Op naar jaar zes!
Andries Greiner,
Voorzitter Stuurgroep Lelystad Akkoord

“Gericht op netwerken en kennisdelen.
Het meest waardevol vind ik de
masterclasses.”
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Het Lelystad Akkoord heeft de afgelopen jaren zijn
waarde bewezen. Door de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers zijn nieuwe initiatieven genomen en activiteiten uitgevoerd die helpen om Lelystad een inclusieve stad te laten zijn. Het
mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen wordt aan
inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk geboden, maar ook ondernemers krijgen
mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt het
hoofd te kunnen bieden. Werkbedrijf Lelystad voelt
zich in haar opdracht gesteund door de samenwerking met het Lelystad Akkoord.
Eind vorig jaar verscheen dan het nieuwe regeerakkoord dat een sfeer ademt van urgentie. Op de thema’s zorg, wonen, werk & inkomen en duurzaamheid
is het alle hens aan dek. De ambitieuze plannen vormen een blauwdruk voor de toekomst van Nederland. Arbeidsparticipatie door inwoners die nu nog
langs de kant staan, is een belangrijke voorwaarde.
Concrete plannen zijn er echter niet. Het is wachten op het beleid van de nieuwe minister van Participatie. Ondertussen werken we in Lelystad stevig door. Met de kennis en ervaring binnen het Lelystad Akkoord kunnen
we ons netwerk verder uitbreiden. Vrienden van het Lelystad Akkoord, de ondernemers in de stad, doen er hun
voordeel mee.
De samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers is, ook na 7 jaar Participatiewet, nog steeds
keihard nodig.
Onno Vermooten,
directeur Werkbedrijf Lelystad en stuurgroep lid van het Lelystad Akkoord

“Lelystad Akkoord is een krachtige
samenwerking!”
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“Het jaar van werken op afstand met
een afstand tot de arbeidsmarkt”
Vol trots kijk ik terug naar een turbulent jaar. Een jaar
van online kansen en improviseren om aandacht te
blijven vragen voor een belangrijk thema: de inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet en werkt.
Het was het jaar van werken op afstand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn we elkaar
niet uit het oog verloren!
De grootste ontdekking was het leerwerkdiner. Noodgedwongen hadden we dit een kleinschaliger opzet
gegeven. Dit resulteerde in een feestelijke avond met
heel veel verbindingen en aandacht voor elkaar.
Daarnaast tekenden we het convenant tegen eenzaamheid en leverden wij een mooie bijdrage aan de
week van de 1000 voorbeelden. Heel blij zijn we met
de nieuwe aanwas van vrienden van ons platform.
Ook echt vrienden die het verschil maken en bijdragen aan onze doelstellingen.
Dit maakt ons een waardevol netwerk dat in Lelystad goed wordt gevonden en ingezet. Fijn! Ik wil iedereen
bedanken voor de samenwerking die we het afgelopen jaar hadden en ik kijk uit naar wat dit jaar gaat brengen!
We zijn dit jaar al gestart met een mooie masterclass over Stress sensitief werken door Nadja Jungmann. En
met dank aan afdeling media van de gemeente Lelystad en de input van de stuurgroep en onze vriendenkring
van het Lelystad Akkoord kunnen we jullie een terugblik op het afgelopen jaar geven in de vorm van dit mooie
verslag.
Irene Boesmans-Medema,
campagnemanager van het Lelystad Akkoord

“Gelukkig zijn we elkaar niet uit het
oog verloren!”
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Stuurgroep Lelystad Akkoord
Het Lelystad Akkoord heeft een stuurgroep die gevormd wordt door Tom Lansink (namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland), Andries Greiner (voormalig gedeputeerde en
oud-voorzitter Bedrijfskring Lelystad), Ben Vermeer (directeur van MBO College Lelystad), Danielle de Blieck
(gemeente Lelystad) en Onno Vermooten (directeur van Werkbedrijf Lelystad). Daarnaast is campagnemanager Irene Medema de trekker van het geheel.

Jaarverslag 2021
Voor u ligt het jaarverslag van het Lelystad Akkoord. Dit is een bundeling van alle activiteiten en resultaten
van de afgelopen jaar. Dit verslag wordt breed verspreid in de socials en in persoonlijke contacten onder de
aandacht gebracht. Voel u vrij om dit verslag met anderen te delen!

Ontwikkelingen landelijk en lokaal
Landelijk zien we toenemende aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast is praktijkleren en een
doorlopende leerlijn een ontwikkeling die versterkt wordt door de tekorten op de arbeidsmarkt.
Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Alle met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er
ruimte voor ieders talent. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans!
Vanuit het Lelystad Akkoord geven we invulling op de bovengenoemde landelijke thema’s.
Die kunnen we samen bieden. We willen de sociaaleconomische positie van Lelystad duurzaam verbeteren.
Wat is de inclusieve arbeidsmarkt? De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel
mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord zet hiervoor een netwerk op om te kijken naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk te helpen, te voorkomen dat werknemers werkloos worden, de aansluiting tussen werkgevers
en opleidingen zo groot mogelijk te maken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden
en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven die hieraan meedoen zijn inclusieve
ondernemers.

“Maak werk van de inclusieve arbeidsmarkt” - Cedris
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Winnaar Leerwerkbedrijf Lelystad
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Een paar feiten


8 stuurgroep bijeenkomsten (op 26 januari, 9 maart, 20 april, 21 mei, 6 juli, 18 augustus, 21 september en
26 oktober)

Verbinding en samenwerking




Samenwerkingen: Lelytalent, BKL, Challenge up, Digilab, Huis voor Taal, SBB, Porteum
Pitch over Lelystad Akkoord gehouden bij Rotary Lelystad
Afstemmen met werkcoaches van Werkbedrijf Lelystad om te kijken naar de invulling van de vraag
uit de markt bij werkgevers en daaruit voortvloeiende kansen







Aanwezig bij de lancering van het Regioplan Laaggeletterdheid Flevoland 2021-2024 in Flevomeer bibliotheek
Pitch aan de matchgroep van de Lelystadse Uitdaging
Organisatie van de John van den Heuvel lezing op 1 oktober
Onderhouden contacten met stakeholders en input aanleveren
Aanwezig bij de kwartaalmeetings van het HR-platform; ieder kwartaal op een andere locatie en met
diverse inhoudelijke sprekers (in de Agora, bij Vlint)



Lelystad Akkoord was ook dit jaar betrokken bij het project Maatschappelijke diensttijd Challenge up
en heeft zich met name ingezet voor de verbinding met het bedrijfsleven.



Voor Challenge Up 4 Bedrijven Challenges verzorgd, bestaande uit een voorbereidende sessie en
twee bedrijfsbezoeken (BModesto, Axflow, VN Apotheek en De Boeier, Kerngezond, Agora Theater) en
deze geëvalueerd.



Vervolg taalsessie de lancering van het Regioplan Laaggeletterdheid Flevoland 2021-2024 bijgewoond
in Flevomeer bibliotheek






Verbinding gelegd met Eduvier, Youth for Christ, Flevodrome, Flevopas
Mogelijkheden onderzocht voor subsidieaanvraag “Tel mee met taal”
Afstemming over een gezamenlijke bedrijven- en stagemarkt met BKL en MBO College
Verdrag ondertekend en aanwezig op de conferentie tegen eenzaamheid op 11 november ->
publicatie persbericht



Diverse bedrijven gesproken over inclusie en kansen zoals Ekris, Van Wijnen, Dutch Cups en Imres.
De kansen en mogelijkheden uit deze gesprekken met de accountmanager WBL besproken.



Aanwezig bij de 1e interactieve bijeenkomst/omgevingsdialoog over het verbeteren van de leefbaarheid
en wijkeconomie van Lelystad-Oost (IGLO project) in Atolplaza, IGLO kick-off op 11 oktober
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Tijdens bedrijfsbezoeken en in het netwerk actief vacatures voor stageplaatsen opgehaald

Overzicht 2021
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Vrienden van het Lelystad Akkoord




215 vrienden van het Lelystad Akkoord
Geen opzeggingen
Gestage groei met mooie nieuwe bedrijven, o.a. Ekris, Besstrade, Dutch Cups, Eetsmakelijk.nl,
Van der Linden Makelaardij, Van Wijnen, Aldivèr, BModesto, Voor Tekst, Amex, Engie, Burg & De Heer,
Havenlodge, Kozijnfit, ICT Centrale



Bedrijven bezocht zoals Prins Petfood, Amex, Voor Tekst, BModesto, Van Wijnen, Flevodrome,
KSP Kunstgras en Bistro 0320

(online) Zichtbaarheid, PR & marketing


Reputatie van het Lelystad Akkoord is goed. We hebben hele mooie positieve reacties in de pers en
in de onlinekanalen



Het jaarverslag van 2020 is zowel digitaal als gedrukt in de vorm van een magazine uitgebracht. Irene
heeft dit overhandigd aan onze wethouder, verspreid aan burgemeester en wethouders, gemeenteraad en
vrienden van het Lelystad Akkoord





Penitentiaire Inrichting Lelystad heeft het drukwerk van het jaarverslag 2020 voor haar rekening genomen
Alle genomineerden voor de Leerwerkverkiezing op foto vastgelegd en in een campagne gepresenteerd
Interview gegeven voor artikel ‘Maand van de 1000 voorbeelden’. Artikel is landelijk geplaatst en gedeeld
(zie pagina 23)





Paper opgesteld en aangeboden aan nieuw te vormen gemeentebestuur
Filmopname van Ben Vermeer en Irene Medema voor Win4all
7 Nieuwsbrieven zijn uitgegeven met een bereik van meer dan 250 adressen (januari, maart, april,
juni, september, oktober en december)




Via de kanalen waaronder de nieuwsbrief en facebook kandidaten in beeld gebracht
Zichtbaar en actief bereik op Facebook met posts met een bereik tot 798 en 512 volgers
(ruim 70 volgers gegroeid dit jaar)



Zichtbaar en actief bereik LinkedIn met berichten van tot wel 4522 views en 942 volgers
(in een jaar tijd ruim 100 gegroeid)
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Continuïteit op Twitter met meer dan 350 volgers (groei van 30)

Overzicht 2021
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Kennis delen


Juni (online) Masterclass georganiseerd over “Diversiteit en krapte op de arbeidsmarkt” met twee
sprekers met ca 30 deelnemers

Persoonlijke ontmoetingen



Jaarverslag 2020 overhandigd aan wethouder De Vreede
Deelgenomen aan de bezoeken van de Tweede Kamerleden René Peters en Marijke van Beukering.
Dit was een succesvol bezoek en was goed voor de ‘bedrijfstrots’.



Diverse bedrijven bezocht zoals Prins Petfood, Amex, Ekris, BModesto, Binnema Groep, Van Wijnen,
Flevodrome

Evenementen




Leerwerkdiner georganiseerd op 4 november op locatie Werkbedrijf Lelystad
Aanwezig op de dag van de 1000 voorbeelden op Bataviawerf
Vertegenwoordiging en zichtbaarheid in het netwerk namens het Lelystad Akkoord op diverse
momenten en plaatsen



Actief geparticipeerd bij diverse andere evenementen en bijeenkomsten zoals:
Het event door Lelytalent samen met het Praktoraat Circulaire Economie. Het was een groot succes.

Ideeën en verkennen
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Mogelijkheden onderzocht voor subsidieaanvraag Tel mee met taal
Afstemming over een gezamenlijke bedrijven- en stagemarkt met BKL en MBO College

Overzicht 2021
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Challenge Up en de bedrijven Challenge
Challenge up is gestart en het Lelystad Akkoord heeft daarin het afgelopen jaar een rol opgepakt in het
verbinden van onderwijs en het bedrijfsleven. We verzorgden een aantal bedrijfsbezoeken voor de jongeren van Challenge Up.
Challenge Up, Welzijn Lelystad

Challenge Up is een project van Welzijn Lelystad en enthousiasmeert jongeren om iets maatschappelijks te doen voor een ander. Het is één van de vele projecten in Nederland, die sinds 2018 zijn gestart in
het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).
Middels een MDT-traject doen jongeren iets voor een ander met wat hen inspireert, gelinkt aan hun
hobby, interesses, sport of opleiding. Samen met de jongere kijkt onze jongerencoach welke organisatie
het beste bij hem/haar past. De jongere ontwikkelt nieuwe skills, ontmoet andere doelgroepen en organisaties en ervaart hoe mooi het is om iets voor een ander te doen.
De jongeren kunnen helpen bij het organiseren van evenementen, het opzetten of onderhouden van de
website of social media pagina’s. Ook kunnen jongeren rondleidingen geven in een museum, helpen in
een buurtwinkel, in de natuur, bij de (sport)vereniging of in de zorg (met ouderen, kinderen of mensen
met een beperking).
Wat biedt Challenge Up?
Tijdens het MDT-traject begeleiden wij de jongere intensief op maat, zodat de jongere op die manier de
eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. De jongerencoach bezoekt hiervoor de jongere frequent
bij de maatschappelijke organisatie en onderhoudt met u nauw contact. Een nieuwe groep vrijwilligers
die out of the box denkt en met een frisse blik de wereld in kijkt. Jongeren brengen kennis mee over
social media en internet en hoe hun leeftijdsgenoten te bereiken zijn.
Een groot netwerk met contacten bij het onderwijs en het bedrijfsleven.
Voor de jongeren organiseren wij tussentijdse bijeenkomsten met een hapje en drankje om andere jongeren te ontmoeten en de successen uit te wisselen.
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Challenge Up
en de bedrijven Challenge
Challenge Up biedt twee verschillende trajecten aan voor jongeren:
Een regulier traject waarbij jongeren, die op school zitten of werken onder schooltijd of in hun vrije tijd,
een paar uurtjes per week komen helpen. Dit doen zij in een periode van maximaal een half jaar onder
begeleiding van onze jongerencoach.
Een intensief traject voor jongeren die op dit moment geen dagbesteding hebben of een tussenjaar
hebben. Zij kunnen een paar dagen per week helpen in een periode van 3 maanden onder begeleiding
van onze jongerencoach.
Na een succesvolle afronding van hun traject ontvangen de jongeren een roadmap van het traject bij
Challenge Up. Hierin staat welke skills de jongeren hebben geleerd en welke ervaringen zij hebben opgedaan. Daarnaast ontvangen zij een certificaat, een cadeaukaart als bedankje voor de inzet en een
referentiebrief indien gewenst. Na het traject bij Challenge Up kan de jongere bij de organisatie blijven
als beiden dat willen. De jongere kan ook stoppen met zijn/haar vrijwilligerswerk of wordt ambassadeur
of peercoach bij Challenge Up en begeleidt andere jongeren met hun MDT-traject. In de twee laatste
situaties kan Challenge Up een nieuwe jongere matchen bij de organisatie.
Vele jongeren en diverse organisaties werken al nauw samen met Challenge Up. Hieronder een quote
van een organisatie en een jongere:
Elske Warring Projectleider Super COOL! (Sporten met mensen met een beperking)
’‘Ik vind het mooi om te zien dat jongeren, ondanks de drukte van school en werken, nog tijd vrij maken
om met onze deelnemers van Super COOL te gaan sporten.’’
Denise (een jongere van 20 jaar, die een MDT-traject volgde bij Challenge Up)
“Ik zou Challenge Up zeker aanbevelen. Jongeren krijgen gewoon een kans om dingen te doen die ze vet
vinden. Ook voor anderen. Er wordt met jou gekeken wat bij jou past. Het is heel erg maatwerk.’’
resultaat Challenge up:
• Diverse bedrijven challenges met succes georganiseerd voor groep Lelystadse jongeren ter oriëntatie
op werk en studie.
• We gingen dit jaar naar:
KSP Kunstgras			

Bistro 0320

Kerngezond				De Boeierschool
VN Apotheek				BModesto
Agora Theater
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17 Juni (online) Masterclass

17 Juni (online) Masterclass georganiseerd over
“Diversiteit en krapte op de arbeidsmarkt” met
twee sprekers met ca 30 deelnemers
In deze masterclass verbonden we twee actuele thema’s: de (verwachte) krapte op de arbeidsmarkt en
de noodzaak van diversiteit in de samenstelling van
het personeelsbestand van het bedrijf.
We gingen in op de vraag: Hoe zorg je voor een divers
team? En hoe kunnen we het onbenut arbeidspotentieel aanspreken om de krapte op de arbeidsmarkt in
te vullen? (gefocust op mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt)
Onno Vermooten nam ons mee in de facts rondom de banenafspraak in Flevoland, de re-integratie
van inwoners uit de bijstand en de ontwikkeling van
Lelystad als inclusieve stad.

masterclass

Jolanda Degen (HR-manager MBO College Lelystad)
deelde haar ervaring over het werken in diverse teams.
En gaf antwoord op de vraag: Hoe trek je een divers
team aan? Wat betekent dit voor de samenwerking?
Ze ging in gesprek met Jane Mulder (zij had bij het
mbo-college een werkervaringsplaats)
Nicol Tadema eigenaar van Tekst voor Taal ging in
op het schrijven en communiceren op een inclusieve

Lelystad Akkoord
Thema:
“Diversiteit en krapte op
de arbeidsmarkt”
Donderdag 17 juni 12 uur
lunch sessie

manier.

Algemeen
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In deze masterclass verbinden we twee actuele thema’s: de (verwachte) krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak van diversiteit in
de samenstelling van het personeelsbestand van het bedrijf.

John van den Heuvel lezing

Vrijdagmiddag 1 oktober, verzorgde het Lelystad
Akkoord bij Werkbedrijf Lelystad de John van den
Heuvel lezing. Bart van Kent (Tweede Kamerlid SP)
verzorgde deze lezing, die een hommage was aan de
vorig jaar overleden wethouder.
Onderwijs, bedrijfsleven en overheid troffen elkaar
ter gelegenheid hiervan voor het eerst in lange tijd
weer fysiek.
Directeur van het Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten blikte terug op een hele fijne samenwerking en de
sporen die John achter laat. “Het is een eer om samen met de maatschappelijke organisaties in de stad
het werk van John voort te zetten. En daarmee iedereen te laten participeren, ook in werk”, aldus Onno
Vermooten. Hij wees nog op de wandschildering in
het Werkbedrijf waaraan John meewerkte en die nu
‘De Nachtwacht van de Vaartweg” wordt genoemd.
Bart van Kent nam ons mee in de sociale geschiedenis van ons land. In de huidige tijd is er te vaak strijd tussen
belangen en posities, het ‘winkeltjesdenken’, van organisaties en de schotten daartussen. Hij bevestigde ten
slotte dat Den Haag door John het Lelystad Akkoord kent.
Bij de afsluiting legde Andries Greiner een verband tussen Lely als ontwerper van ons gebied, maar in dit verband als de man van de eerste sociale wet (Ongevallenwet 1901) en John als grondlegger van het Lelystad
Akkoord, gericht op de inclusieve arbeidsmarkt.
Aan Andries de eer om het boek over Lely en de Zuiderzeewerken aan Bart te overhandigen. Onze stadsdichter
Thomas Gerla wist op poëtische en een zeer treffende manier John te verwoorden in zijn speciaal gemaakte
gedicht dat hij die middag aan alle aanwezigen onder wie de burgemeester en vier wethouders voordroeg.
“Hij leeft voort omdat we het nog vaak over hem hebben. En wat mis ik de inhoudelijke fijne gesprekken met
hem!” liet zijn partijgenoot Alexander Sprong van de SP weten.
Mevrouw Van den Heuvel sloot deze mooie middag af met de oproep aan werkgevers om mensen die dat nodig
hebben een kans te bieden. Een oproep die geheel past bij de missie van John!
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Beste Leerbedrijf Havenlodge en beste talent
Wim Bos gaan met de titels naar huis!
Donderdag 4 november vond de 9e leerwerkverkiezing plaats, in het tot restaurant omgetoverde Werkbedrijf.
Hier werden de genomineerden met hun gasten verwend door de keukenbrigade van praktijkschool De Steiger.
Tijdens het Leerwerkdiner werden de genomineerden in aanwezigheid van burgemeester Mieke Baltus en wethouder David de Vreede in het zonnetje gezet en werd bekendgemaakt dat Wim Bos (werkzaam bij Besstrade)
met de titel ‘Beste Talent’ en Havenlodge als ‘Beste Leerwerkbedrijf’ naar huis gingen.
De organisatie was in handen van het Lelystad Akkoord. Campagnemanager Irene Medema zette tijdens het
feestelijke diner alle genomineerden in het zonnetje. Voorzitter van de jury, Andries Greiner had over alle genomineerden een mooi verhaal. Hieruit kwam helder naar voren dat alle genomineerden het meer dan verdiend
hebben deze nominatie te ontvangen. Wim had zware concurrentie van de twee andere genomineerde talenten
liet Andries weten. Met betrekking tot het winnende bedrijf meldde hij dat Havenlodge zich weet te onderscheiden door de bijzondere, ruimhartige manier van mensen aannemen: als het ware “open hiring”.
De jury bestond uit wethouder David de Vreede, directielid Danielle den Blieck en Andries Greiner, voorzitter van
de Stuurgroep Lelystad Akkoord. De winnaars ontvingen uit handen van burgemeester Mieke Baltus en wethouder De Vreede een prachtig beeld als aandenken. Alle genomineerden kregen een oorkonde en bloemen.
De talenten ontvingen daarnaast een Lelypas met een leuk tegoed.
De ontvangst was zeer goed verzorgd door medewerkers van Werkbedrijf Lelystad, de keukenbrigade van De
Steiger onder leiding van Jacco van der Stel en de catering vanuit Concern voor Werk onder leiding van GertJan Tolenaars. Alle gasten hebben enorm genoten!
“Wat een prachtige avond en wat fijn dat dit gedaan wordt” laat de vader van genomineerde Serge weten. Hij
was samen met zijn vrouw door zijn zoon uitgenodigd om aan zijn tafel plaatst te nemen. Alle genomineerden
hadden hun eigen VIP-tafel waaraan ze gasten mochten uitnodigen die voor hen erg belangrijk zijn.
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Leerwerkverkiezingen

Wim Bos beste talent van het jaar
Wim is een 50+er die de afgelopen jaren heel veel
moeite heeft moeten doen om betaald werk te vinden. Wim is begonnen met een krantenwijk omdat
hij toch heel graag wilde werken voor zijn geld. Toen
kwam er een vacature bij Bess Trade voorbij waar hij
op reageerde en is aangenomen en naar volle tevredenheid onderdeel is van team. Wim vertelde hoe belangrijk een betaalde baan voor een mens is. Hij keek
er jaren naar uit en heeft sinds enige tijd zo’n baan
bij Besstrade. Het werk is hem op het lijf geschreven.
Zijn manager Patrick is ook erg blij met Wim. “Op
Wim kan je rekenen. Wim werkt hard door, is een
prettige collega, pikt snel nieuwe dingen op en wil
zich ontwikkelen.” Wim is dolblij dat hij werk heeft
bij zo’n mooi bedrijf met zo’n fijne werksfeer. Zijn
doel was om zijn uren zo snel mogelijk op te bouwen
naar fulltime werken zodat hij zijn krantenwijk op kan
zeggen; dat is gelukt en hij heeft dit onlangs ook inderdaad opgezegd.
Havenlodge beste leerwerkbedrijf van het jaar
Havenlodge is gevestigd op Noordersluis en is gespecialiseerd in het bouwen van lodges op het water.
Mede-eigenaar William Beurskens vertelt “Wij vinden het belangrijk dat jouw werkplek één is waar jij je
hélemaal thuis kan voelen. Van werken bij ons moet
je blij worden.”
Hij vervolgt stellig: “Hier zijn het allemaal mensen
en daar zit ook een gezin achter. Het gaat om wie je
bent en wat je doet. Bij ons mag iedereen leren!”
Het gehele directieteam is op de avond van de uitreiking aanwezig en is erg blij met de prijs.
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Achtergrond leerwerkverkiezing
De leerwerkverkiezing is georganiseerd door het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de
inclusieve arbeidsmarkt en is een hechte samenwerking tussen belangrijke maatschappelijke partners, zoals
het bedrijfsleven, het onderwijs, het maatschappelijk middenveld en de overheid.
Bedrijven kunnen leerwerkplaatsen aanbieden en zo bijdragen aan de ontwikkeling van een leerling tot een
volwaardig medewerker. Leerwerkbedrijven én leerwerktalenten laten zien dat de realisatie van de inclusieve
arbeidsmarkt ook werkelijk mogelijk is.

Irene Medema, Andries Greiner, Patrick van de Klomp, William Beurskens, burgemeester Mieke Baltus,
Ruud Heerema, wethouder David de Vreede.
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De maand van de 1000 voorbeelden

Tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden zijn door het hele land activiteiten georganiseerd om de successen
van de Banenafspraak te vieren, contacten tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen en om
werkgevers te inspireren ook kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
Zo ook in: Lelystad
Wat de Banenafspraak landelijk is, is het Lelystad Akkoord lokaal. De deelnemers aan deze coalitie (overheid,
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen) werken samen aan een doel: het creëren van een
inclusieve arbeidsmarkt. Het akkoord is inmiddels ondertekend door 270 werkgevers.
Bijna vanaf het begin van dit lokale akkoord, is Irene Medema erbij betrokken als aanjager. “Ik ben met name
bezig met de programmering van de activiteiten en, ook heel belangrijk, op een hele praktische manier bezig
om bedrijven met elkaar te verbinden.”
1000 Voorbeelden
Tijdens de Maand van de 1000 Voorbeelden was er een leer-werkverkiezing met drie voorbeeld leerwerkbedrijven en drie talenten. “Dat zijn mooie voorbeelden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hun
waarde graag toe willen voegen aan een bedrijf. Met deze verkiezing hebben we juist ook de aandacht willen
houden op de doelgroep, of eigenlijk op de mensen die het betreft. De mensen waar we het voor doen. En met
werkgevers de verhalen te delen over de impact die hun handelen kan hebben.”
Gemeente, bedrijfsleven, onderwijs
Het Lelystad Akkoord, ooit ontstaan om vanuit Lelystad invulling te geven aan de Participatiewet en de Banenafspraak, benadrukt steeds de kansen die inclusie biedt. Daarmee wordt succes geboekt. “In Lelystad halen
we de targets voor de banenafspraak ruimschoots. Daar wil ik graag het Werkbedrijf bij noemen. Zij realiseren
de plaatsingen. Het Lelystad Akkoord werkt heel nauw samen met werkbedrijf Lelystad: het Lelystad Akkoord
opent en verbindt, het Werkbedrijf voert uit. Je ziet hier de verbinding tussen onderwijs (Lelytalent!), bedrijfsleven en gemeente (Werkbedrijf). Die is cruciaal.”
Vanuit het Lelystad Akkoord wordt veel aandacht besteed aan de vraag ‘wat het betekent om inclusief ondernemer te zijn?’ Die vraag stellen we steeds centraal en daar vestigen we de aandacht op”, zegt Medema. “We
willen werkgevers helpen en begeleiden om bewust te kiezen voor inclusie en heel concreet te helpen om een
en ander handen en voeten te geven. Dat was de oorsprong, nu ligt de nadruk op de krapte op de arbeidsmarkt
en het bereiken van onbenut arbeidspotentieel.”
Implementeren
Rondom de banenafspraak ziet Medema een duidelijke volgorde: “eerst ging het er om de boel op te schudden
en de noodzaak te laten zien, het onderwerp te propageren soms. Nu is het tijd om te gaan implementeren.”
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lijk verhaal
lusief werkgeven is een grote verantwoordelijkheid met veel impact op het leven van mensen,
t Medema. “Organisaties moeten zich realiseren wat dat voor hen betekent. Dat is de ene kant
st om nieuwe bedrijven te bereiken, moeten we daarom inzetten op een eerlijk verhaal over
panningen en impact. Aan de andere kant is het van belang om de regels zo eenvoudig mogelijk
ken, natuurlijk. Het kan praktischer en makkelijker dan het nu gaat. Maar ik ben optimistisch ho
we de targets in het oog houden, gaan we het zeker halen.”

Daarbij hebben organisaties ook behoefte aan ondersteuning. “Daarom bieden wij ook handvaten en
trainingen.”
Na de beslissing in de bedrijfstop zijn het zijn de
teamleiders en de coaches bij de werkgevers, die
er concreet mee aan de gang moeten. “En van hen
wordt gevraagd tijd en energie te investeren. Dus
de algemene bewustwording is gegroeid, maar de
werkvloer heeft echt nog behoefte aan praktische
hulpmiddelen.”
Eerlijk verhaal
Inclusief werkgeven is een grote verantwoordelijkheid met veel impact op het leven van mensen, zegt
Medema. “Organisaties moeten zich realiseren wat
dat voor hen betekent. Dat is de ene kant. Juist om
nieuwe bedrijven te bereiken, moeten we daarom inzetten op een eerlijk verhaal over inspanningen en
impact. Aan de andere kant is het van belang om de
Irene Medema,

regels zo eenvoudig mogelijk te maken, natuurlijk.
Het kan praktischer en makkelijker dan het nu gaat.
Maar ik ben optimistisch hoor. Als we de targets in
het oog houden, gaan we het zeker halen.”
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Uit alle voordrachten die we hebben mogen ontvangen heeft de jury BessTrade, KozijnFit en Havenlodge
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De genomineerde talenten
Een van de genomineerde talenten is Karin Peters, werkzaam bij Dopak. De stabiele manier waarop
het team van Karin werkt, is ook het management van Dopak niet ontgaan. Karin is super blij en is
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De genomineerde talenten
Een van de genomineerde talenten is Karin Peters, werkzaam bij Dopak. De stabiele manier waarop het team
van Karin werkt, is ook het management van Dopak niet ontgaan. Karin is super blij en is heel blij verrast met
haar nominatie “Ik doe gewoon mijn werk, maar blijkbaar vindt mijn werkgever dat ik heel goed gewoon mijn
werk doe”. De collega’s van Karin zijn ook zichtbaar trots en komen zeker mee naar het leerwerkdiner op 4 november om Karin aan te moedigen en te genieten van haar nominatie. Haar directe collega heeft een blessure
aan zijn been en zo hebben ze het werk verdeeld dat Karin meer op de werkvloer loopt en hij meer administratie
doet. Administratie is niet de grootste hobby van Karin dus dit is een mooie samenwerking!
Na een periode van uitkeringen heeft Wim nu een betaalde baan bij BessTrade. Hij is 50+ en heeft de afgelopen
jaren heel veel moeite moeten doen om betaald werk te vinden.
“Tijdens deze uitkering periode werkte ik ook voor mijn geld, maar dit voelt nu wel echt heel anders! Ik ben erg
blij met deze baan en voel mij erg thuis bij BessTrade” aldus Wim. “Wim is echt een voorbeeld van een werknemer waar ik wel honderd van zou willen hebben” vertelt zijn manager Patrick. “Hij is altijd op tijd en snapt na
een korte instructie meteen wat de bedoeling is.”
We bezoeken Serge bij een renovatieklus. Hij doorloopt bij KozijnFit een uniek ontwikkelplan ‘van leren werken
tot leren monteren’ en hij wordt momenteel ontwikkeld tot een kozijnmonteur bij dit bedrijf. “Het mooie is dat
ik hier alles mag doen wat mijn collega’s die hier al langer werken ook doen. Dus niet alleen de minder leuke
klusjes. Ze weten dat ik in bepaalde klussen erg goed ben en vaak laten ze dat dan ook het liefst aan mij over”.
Op de vraag aan Serge wat hij andere jongeren wil meegeven “Blijf doorzetten! Zo ontdek je wat je kan en leuk
vindt of juist helemaal bij je past.”
Genomineerde leerwerk bedrijven
We spreken Patrick van der Klomp, manager bij BessTrade. Het bedrijf is gevestigd op Oostervaart en verwerkt
PVC resten tot weer herbruikbare grondstoffen.
Ontzettend enthousiast vertelt Patrick over de bedrijfscultuur en mentaliteit bij het bedrijf. “We vinden de
menskant van ons team heel belangrijk. Iedereen is hier gelijk en wij benadrukken een goede samenwerking
en teamspirit. Een werkklimaat waarin men elkaar helpt, komt het werk en de resultaten ten goede.”
KozijnFit bezoeken we in de kustwijk van Lelystad. Hier werken ze aan een groot renovatieproject. Graag dragen ze bij aan het ontwikkelen van medewerkers en het verbeteren van onze stad. Ook zetten ze zich in voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eigenaar Ruud Heerema benadrukt “Als werkgever moet je af
en toe vanuit een ander perspectief kijken. Ik zie het als verplichting dat je goed bent voor je medewerkers.
Het allerbelangrijkste vind ik dat iedereen het naar de zin heeft en dat onze medewerkers een goede boterham
verdienen.”
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Genomineerden voor de
Leerwerkverkiezing
Havenlodge is gevestigd op Noordersluis. We spreken een van de eigenaren, William Beurskens. ‘We hebben
mensen in dienst met verschillende achtergronden en culturen. Ook mensen waar de Nederlandse taal nog
niet gebruikelijk is.” Als je bij Havenlodge begint loop je eerst mee met een volledige monteur die je wegwijs
maakt in de bouw van onze havenlodges. Op deze manier krijg je het hele proces mee. Vandaaruit gaan we
kijken waar jouw specialisme ligt en gaan wij ervoor zorgen dat jij je hierin verder kunt ontwikkelen. Binnen het
team hangt een informele sfeer. Wij vinden het belangrijk dat jouw werkplek één is waar jij je hélemaal thuis
kan voelen. Van werken bij ons moet je blij worden.” “Hier zijn het allemaal mensen en daar zit ook een gezin
achter. Het gaat om wie je bent en wat je doet. Bij ons mag iedereen leren! We zijn heel blij dat we genomineerd zijn en vinden het hartstikke leuk. Het is een verdienste van onze medewerkers!” “Wat ben ik trots op
de geselecteerde genomineerden! Wat fijn dat ze zijn voorgedragen en hiermee een gezicht krijgen voor veel
meer mensen. Ik hoop dat het medewerkers van jong tot oud aanmoedigt om door te gaan. Ook hoop ik dat het
werkgevers laat zien hoe fijn het is om de mensenkant van hun bedrijf te belichten.” Besluit Irene aan het eind
van de dag waarom ze alle genomineerden heeft gezien en gesproken in hun werkomgeving. “Zo prachtig wat
hier allemaal in Lelystad gebeurt.”
Feestelijk Leerwerkdiner op 4 november
Voor alle genomineerden is er een tafel gereserveerd bij ons Leerwerkdiner dat wordt gehouden op 4 november
bij Werkbedrijf Lelystad. Een deskundige jury bepaalt die avond wie met de titel beste Talent en beste Leerwerkbedrijf naar huis gaat.
Achtergrond leerwerkverkiezing
De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Dit geldt zowel voor bedrijven en werkgevers, als voor leerlingen, de werknemers
van de toekomst. Praktijkervaring opdoen is van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van
(leerwerk)bedrijven.
Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten, organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing.
Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen en hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven.
Deze bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deelname aan de Leerwerkverkiezing geven bedrijven aan belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarnaast kunnen scholen en leerwerkbedrijven leerlingen/stagiaires, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aanmelden voor de Leerwerkverkiezing. Ook voor de leerwerktalenten geldt, dat zij een stimulans zijn voor
anderen. Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsbeoefenaars als mensen die op latere leeftijd
een andere beroepsrichting hebben gekozen.
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Blauwdruk voor
“horeca helpt de zorg”
Vorig jaar startten we de actie “Horeca helpt de zorg” op. Hierdoor zijn veel horecamedewerkers van diverse
bedrijven in Lelystad ingezet in de zorg van Coloriet en Woonzorg Flevoland.
Alle ervaringen en documenten hebben wij die we met Hajé en Woonzorg Lelystad gebundeld om te delen met
anderen. Bijgaand een blauwdruk die iedereen mag gebruiken als voorbeeld bij de inzet van horecapersoneel
in de zorg. Klik hier om de blauwdruk in te zien.
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“Een tegen Eenzaamheid”
Veertien nieuwe Lelystadse organisaties sluiten
zich aan bij coalitie “Een tegen Eenzaamheid”

Wethouder Jack Schoone in aanwezigheid van nieuwe partners die zich hebben aangesloten bij de coalitie Een
tegen Eenzaamheid. Fotostudio Wierd

Lelystad Akkoord tekent als coalitiepartner het Lelystadse convenant van Een tegen Eenzaamheid.
Op donderdag 11 november 2021 was het tekenmoment van de nieuwe coalitiepartners tijdens de tweede conferentie over het onderwerp ‘eenzaamheid’ in De Pijler. De nieuwe coalitiepartners zijn FlevoMeer Bibliotheek,
buurthuis De Brink, buurtvereniging het Palet, moskee El Iman, InteraktContour, Scouting Ascanen, BinnenInn,
Het Anker, GGD Flevoland, Lelystad Vitaal, Lelystad Akkoord, Senioren Zomerdaagse Lelystad, Filmtheater
Lelystad en huisartsengroep Pandion.
Bewustwording en verandering
De coalitie wil een beweging op gang brengen die bewustwording en maatschappelijke aandacht creëert, het
taboe doorbreekt en eenzaamheid bespreekbaar maakt. Met als doel om voor een verandering te zorgen waar-
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bij we wat meer naar elkaar omkijken. In Lelystad werken de maatschappelijke organisaties met elkaar samen
om hieraan bij te dragen voor mensen van alle leeftijden. Om een werkelijke beweging op gang te brengen
kan iedere organisatie meedoen. Denk aan de sportverenigingen die kantines openstellen voor ontmoeting of
bedrijven die het personeel voorbereiden op hun pensionering. Samen maken zij het verschil om eenzaamheid
te voorkomen en terug te dringen in Lelystad.
Wethouder Jack Schoone was aanwezig bij het tekenmoment tijdens de conferentie. ‘We kijken terug op een
zeer geslaagde conferentie. Samen de schouders eronder en op naar volgend jaar. Waarin we met alle deelnemers op zoek gaan naar mooie initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan’.
Campagnemanager Irene Medema is blij dat het netwerk van het Lelystad Akkoord hierbij aansluit. Het past in
onze gedachte om het netwerk in te zetten met als doel iedereen mee te laten doen.
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Meld je nu aan als vriend van
het Lelystad Akkoord
Doe mee met het Lelystad Akkoord,
geef mensen een kans!
Ik zeg ja tegen het Lelystad Akkoord want ik:
1. Help kansen creëren voor de inclusieve arbeidsmarkt
2. Steun het initiatief om krachten te bundelen in het Lelystad Akkoord
3. Wil voor iedere jongere een passende stageplaats
De afgelopen jaren zijn veel bedrijven aangesloten bij het Lelystad Akkoord.
Kijk op onze website welke vrienden zijn aangesloten. Ook u kan zich
kosteloos aanmelden bij dit netwerk door u aan te melden via
info@lelystadakkoord.nl

31

31

