
mensen om een baan te accep-
teren. Laat ze op andere tijden 
of manieren deze lessen volgen. 
Werk is minstens zo belangrijk bij 
het vinden van je weg in Ne-
derland.” Hilde van den Heuvel 
vult aan: “Het zelfvertrouwen 
van sommige mensen met een 
uitkering daalt tot beneden het 
vriespunt. Juist nu de economie 
groeit, moeten we extra aandacht 
besteden aan mensen die meer 
begeleiding nodig hebben om 
aan werk te komen.”
Pouwels en Van den Heuvel 
hopen dat de lokale aanpak ertoe 
leidt dat meer werkgevers vaker 
een kans geven aan mensen uit 
de bijstand die willen werken. 
“Je kunt als werkgever héél veel 
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Niet het eerste waar een onder-
nemer aan denkt. Maar Tim de 
Bondt, directeur van financiële 
dienstverlener Eikelboom & De 
Bondt, kan het iedereen aanra-
den. “Heb je een vacature? Ga 
dan ook eens naar een speed-
meet voor bedrijven en werkzoe-
kenden. Je ontmoet er mensen 
met allerlei soorten cv’s, die één 
ding gemeen hebben: ze willen 
dolgraag werken. Gun mensen 
die in de bijstand zitten een kans. 
Laat je verrassen.”

De Bondt weet waar hij het over 
heeft. Sinds anderhalf jaar werkt 
Shaza Tabasha bij zijn kantoor. 
Ze ontmoetten elkaar op een 
speedmeet waar haar cv – Shaza 
heeft in Syrië een universitaire 
opleiding accountancy afge-
rond - gelijk zijn aandacht trok. 
Toen zich een kans voordeed bij 
zijn kantoor, bood hij Shaza een 
tijdelijk contract aan. Inmiddels is 
Shaza in vaste dienst en volgt ze 
een opleiding tot salarisadminis-
trateur.

Lokale aanpak voor werkzoeken-
den
Er zijn allerlei goede initiatieven 
om mensen met een uitkering 
aan een baan te helpen, vertelt 
Patrick Kiel, wethouder werk en 
inkomen. “De Normaalste Zaak, 
het WerkgeversServicepunt regio 
Amersfoort en, meer lokaal, de 
33vanleusden.” En juist die lokale 
aanpak moet ervoor zorgen dat 
meer mensen een baan vinden. 
Kiel: “Het is voor werkgevers mo-
menteel lastig om alle vacatures 

Werknemers uit bijstand: verrassende vervulling van vacatures

   

Gemeente-informatie van A-Z
•  mijnafvalwijzer.nl (afvalinzameldata) 
•  leusden.nl/publicaties (bekendmakingen) 
•  leusden.nl/college (besluiten en activiteiten van het college)        
•  leusden.nl/inloopspreekuur (met wethouders) 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op!

@

leusden.nl

14 033

Teletolk: bellen met gebarentaal of tekst

gemeente@leusden.nl

Whatsapp 06 - 12 18 01 17: op werkdagen van 8.30-17.00 uur

’t Erf 1, 3831 NA Leusden. ma t/m vr van 8.30-17.00 uur, 
op do tot 20.00 uur

Bij de afdeling burgerzaken kunt u terecht met en zonder af-
spraak. Bezoek zonder afspraak: ma-/di-/wo-/vrij-ochtend van 
9.00-12.00 uur. Do-middag van 12.00-16.30 uur.
Bezoek alleen met afspraak: ma-/di-/wo-/vrij-middag van 13.00-
16.30 uur. Do-avond van 17.00-20.00 uur.

  
  

Waarover vergadert de 
gemeenteraad?

Donderdag 21 november 20.00 uur: uitwisseling 
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: rapportage 
Sociaal Domein: stand van zaken monitoring en sturing op zorg-
kosten, en voortgang domein Bestuur.

Donderdag 28 november: informatieavond
19.30 uur: informatiemarkt. Over alle onderwerpen van de infor-
matieronde van deze avond. Daarnaast zijn er informatietafels 
over: 
• bestemmingsplan Ursulineweg 30;
• aangepaste verordening Adviescommissie bezwaarschriften;
• nieuwe verordening Rechtspositie raadsleden en fractieverte- 
   genwoordigers;
• aangepaste verordening Raadswerk.
20.30 uur: informatieronde. Op de agenda staan de voorstellen:
• opknappen van De Korf en verkennen van toekomstmogelijkhe- 
  den van locatie;
• gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 en bijstellen van 
  rioolheffing;
• vaststellen bestemmingsplan Bouwdriest;
• bijstellen van dynamische Duurzaamheidsagenda 2019-2022;
• najaarsnota 2019;
• vaststellen gemeentelijke belastingen en heffingen in 2020.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom 
op ’t Erf 1. Op leusden.nl/gemeenteraad kunt u de vergaderin-
gen online volgen en alle vergaderstukken terugvinden. Wilt u 
inspreken of raadsleden via een inwonerstafel een toelichting 
geven over een ander onderwerp dan hierboven staat? Neem dan 
contact op met de griffier via griffier@leusden.nl of 033-4961647 
of 033-4961624.

vervuld te krijgen. Daarom doen 
we extra ons best om Leusdense 
werkzoekenden onder de aandacht 
te brengen bij lokale ondernemers. 
We laten de mensen achter het cv 
zien en we benadrukken hun unie-
ke talenten. Niet iedereen die in de 
bijstand zit, kan werken. Maar hoe 
minder mensen een uitkering heb-
ben, hoe beter – voor iedereen.”

Een baan is meer dan een inkomen
De gemeenteraadsleden onder-
steunen de lokale aanpak om meer 
Leusdenaren uit de bijstand aan 
een baan te helpen. Dat vraagt 
wel om flexibiliteit en maatwerk, 
zegt Karolien Pouwels. “Ik vind dat 
taal- en inburgeringslessen geen 
belemmering mogen vormen voor 

Lichtpuntje voor winkeliers Hessenweg
De Hessenweg doorsnijdt Achterveld van oost naar 
west. Een opknapbeurt moet de weg veiliger en 
mooier maken, terwijl onder de weg het hoofd-
riool wordt vervangen. Maar de afsluiting van deze 
levensader duurt 16 maanden en de ondernemers in 
Achterveld zien hun klandizie afnemen. In december 
is er een klein lichtpuntje. Dan wordt de Hessenweg 
naar Stoutenburg tijdelijk opengesteld voor verkeer. 
Net op tijd voor de decemberinkopen.

SPAR-eigenaar Henri Schouten ondervindt ‘ver-
schrikkelijk veel last’ van de werkzaamheden aan 
de Hessenweg. “Mijn omzet is gedaald, ik loop 
klandizie mis en mijn transportkosten zijn hoger. Al 
met al gaat het om een enorm bedrag. En dat geldt 
voor meer winkeliers.” Er zit volgens Schouten maar 
één ding op: “Ondanks de verschillende belangen 
moeten we blijven praten met de gemeente. Want 
wat hebben we aan een prachtige Hessenweg als de 
winkeliers er niet meer zijn?”

Praktische oplossingen
Wethouder Wim Vos van verkeer en vervoer weet dat 
de werkzaamheden aan de Hessenweg de nodige 

overlast geven. Samen met ondernemers en inwo-
ners zoekt hij naar praktische oplossingen. Bijvoor-
beeld door een deel van de Hessenweg open te 
stellen in december. “Feestkleding uitzoeken, naar 
de kapper, kerstinkopen doen, een glaasje glühwein 
drinken: in december kan dat allemaal net even 
makkelijker in Achterveld.”

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? 
Download de app ‘Hart van Achterveld’.

Leusden werkt samen: In Leusden zetten verschillende partijen hun Leusdense netwerk in om werk-
zoekenden die in de bijstand zitten aan werk te helpen. Zij doen dat onder de noemer ‘Leusden werkt 
samen’. Initiatiefnemers zijn ondernemers, WerkgeversServicepunt regio Amersfoort, NVA centrum voor 
integratie en participatie, en de gemeente Leusden. 

Op zoek naar personeel?
Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort ondersteunt werkgevers bij de werving en selectie van per-
soneel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kijk op www.wspregioamersfoort.nl voor meer informatie.

Shaza Tabasha en Tim de Bondt voor het kantoor van Eikelboom & De Bondt

betekenen, voor een heel gezin. 
Geef mensen de kans om werk-
ervaring op te doen, om mee te 
doen aan de samenleving. Mis-
schien kunnen ze niet direct bij 
jou aan de slag, maar ken je een 
andere ondernemer die wél een 
geschikte vacature heeft.”

Aanwinst voor bedrijf
Viereneenhalf jaar na haar komst 

naar Nederland is Shaza uitste-
kend op haar plek bij Eikelboom 
& De Bondt. “Ik ben analytisch 
ingesteld en alles wat ik doe, 
wil ik zo goed mogelijk doen. Ik 
ben Tim dankbaar voor de kans 
die hij mij heeft gegeven. Ik ken 
veel mensen die ook zo’n kans 
verdienen. Ik hoop dat zij die ook 
krijgen.”
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