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Waar staan we voor: 

We zetten ons in Leusden samen in om werkzoekenden aan het werk te helpen, met specifieke aandacht voor mensen met een bijstandsuitkering. Dit doen we 

omdat we onze werkzoekenden zien als mensen met talent, met een toekomst, met een verhaal. En omdat ondernemers in Leusden zich betrokken voelen en 

kansen zien in deze mensen. We geloven in een persoonlijke benadering om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. We werken hieraan als 

actiegerichte coalitie: niet te veel praten, aan de slag. We beginnen met een kleine enthousiaste groep die slagkracht heeft, en zullen het aantal betrokkenen 

gaandeweg uitbreiden. We beginnen bij één werkzoekende, dan nog één, en dan nog één, en gaan voor resultaat. We willen hiermee bijdragen aan de ambitie om 

de komende drie jaar 100 mensen de bijstand te laten inruilen voor een betaalde baan. We vieren de successen die we samen behalen. 

 

Wat zijn onze acties: 

Mens in beeld 

We brengen werkzoekenden in beeld op een persoonlijke manier. Het verhaal van de mens achter het CV laten we zien met een achtergrondprofiel of een andere 

aansprekende vorm. Daarbij houden we rekening met privacy. We zorgen in Leusden voor een persoonlijke kennismaking tussen werkzoekende en mogelijke 

werkgever: ontmoeten is ons uitgangspunt. We maken onze mensen en hun verhaal bekend. 

 

 a. 1-op-1-matching 

 We gaan ervoor om werkzoekenden uit Leusden - die toe zijn aan werk - binnen ons netwerk  aan werk te helpen. Dit doen we door in klein overleg de 

werkzoekende te matchen aan een ondernemer. De ondernemer begeleidt de werkzoekende en zet zich in om een werkplek te vinden in Leusden en het bredere 

netwerk. De ondernemer werkt hierin samen met de trajectbegeleider en accountmanager werkgeversservicepunt. 

 

 b. Branchegericht 

 We organiseren evenementen waarbij werkzoekenden en (Leusdense) ondernemers elkaar ontmoeten. Dit doen we zoveel mogelijk branchegericht. Dit 



gebeurt lokaal, maar ook regionaal. We zetten ons netwerk in om de juiste thema’s te kiezen, bedrijven te benaderen  en de evenementen goedbezocht en 

succesvol te maken. 

Positieve publiciteit 

We vieren successen. We zorgen gezamenlijk voor positieve PR voor ondernemers die een werkzoekende aannemen. Met een positieve campagne prikkelen we 

andere werkgevers om ook mee te doen. 

 

Samen ons dorp in 

Als groep zoeken we het contact met andere inwoners, bedrijven en initiatieven in Leusden, we breiden het netwerk rondom onze ambitie uit. We voeren 

campagne voor het aannemen van mensen uit de bijstand, voor het meedoen aan branchegerichte evenementen en aan de 1-op-1-matching. Dit doen we ieder 

vanuit onze eigen rol, maar op basis van een gezamenlijke agenda. 

 

Wie zijn wij: 

Ron Verhoeve, ondernemer Intensify, voorzitter BKL, bestuurslid DownTown Leusden 

Bert Boeijink, ondernemer Bloemendal B.V., bestuur vertegenwoordiger werkgevers WSP, lid BKL 

Tim de Bondt, ondernemer Eikelboom & De Bondt, bestuurslid Rotary, lid BKL 

Chantal Orth, directeur ISVW, bestuurslid KHN, lid BKL 

Britt Breure, HR-manager AFAS, lid BKL 

Harry Lammers, adviseur Succlean, lid BKL 

 

HIllegonde Kiewiet, manager Arbeidsintegratie gemeente Amersfoort en WSP regio Amersfoort 

Sabine van Herwerden, trajectbegeleider Arbeidsintegratie gemeente Amersfoort 

Jeannet Bijker, accountmanager WSP 

Annerieke van der Vegt, directeur NVA participatie en integratie 

Charita Maikoe, coördinator werkprojecten NVA participatie en integratie 

 

Matilda Onvlee, ervaringsdeskundig ondernemer, Power by Peers  

René van der Pas, ervaringsdeskundige 

 

Patrick Kiel, wethouder gemeente Leusden 



Caroline Udo, beleidsadviseur Economische Zaken en accountmanager bedrijven gemeente Leusden 

Johan Bonte, accountmanager bedrijven gemeente Leusden 

Esther Mouissie, beleidsadviseur Werk en Inkomen gemeente Leusden 

 


