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Vos Supermarkten wint Participatieprijs werkgevers
Vos Supermarkten heeft de eerste Participatieprijs voor werkgevers in de regio
Zuid-Kennemerland gewonnen. De onafhankelijke jury verkoos het regionale
retailbedrijf boven drinkwaterbedrijf PWN en textielservicebedrijf Newasco Van
Houten. Vos onderscheidt zich op het gebied van ‘inclusief werkgeven’. Dat is
een hrm-beleid met succesvolle inspanningen voor het aan het werk helpen en
houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

pergezicht
Peter Hoes
‘Oh, dat is van het armpje drukken.’
Peter heeft een spierblessure, opgelopen tijdens het dorpsfeest in Vijfhui-

De jury oordeelt dat de drive van Vos
om mensen uit de doelgroepen Participatiewet, Wajong en Doelgroepregister in te zetten, voortkomt uit ´een
sterk intrinsieke motivatie´. Binnen het
bedrijf werken deze mensen, onder
begeleiding van teamleiders en hrm,
in reguliere en fulltime functies. Ze maken met hun werkzaamheden volwaardig deel uit van de arbeidsorganisatie.
Tevens is het bedrijf actief met taalcursussen, werkstages, scholierenprojecten en praktijkcolleges.
Feestelijke bijeenkomst
Vos Supermarkten is eigendom van
twee ondernemers-echtparen. Onder
het bedrijf vallen vijf supermarkten,
drie slijterijen en een drogisterij. De da-

gelijkse leiding is in handen van Masha
Vos. Zij ontving tijdens een feestelijke
bijeenkomst in de Grote Vermaning
Kerkzaal in Haarlem, in het bijzijn van
ruim 100 gasten, de prijs uit handen
van juryvoorzitter Gea Kuiper.

zen. Hij werd door zijn teamcaptain
naar voren geschoven en meteen bij
de eerste tegenstander ging het mis.
Peter heeft de pijn verbeten en toch de
finale gehaald. ‘Niet zo slim.’ Felgroene
kinesiotape op zijn pols en bovenarm
markeert het probleem. ‘Opgeven was

De jury had ook lovende woorden voor
PWN en Newasco Van Houten, de twee
andere finalisten. Beide werkgevers
hebben een lange traditie met participatiemedewerkers. De jury sprak haar
respect uit voor de inbedding van arbeidsparticipatie in hun organisaties
en gaf aan dat het geen sinecure was
om een winnaar te kiezen. De jurybeslissing was uiteindelijk unaniem.
De prijs is een initiatief van het Werkge-

geen optie’, dat heeft hij bij de Luchtmobiele Brigade geleerd.
Nu is Peter al bijna 20 jaar de trotse
eigenaar van Alpha Security, een in
Haarlem gevestigd beveiligingsbedrijf

De delegatie van Vos Supermarkten, met in het midden algemeen directeur Masha Vos,
en juryvoorzitter Gea Kuiper (tweede van links). Foto: Elisabeth Beelaerts.

met 110 mensen in vaste dienst. ‘Onze
eerste klant was Café Imperial, in de

vers Servicepunt Zuid-Kennemerland
en IJmond en is bedoeld om werkgevers te stimuleren tot ‘inclusief werkgeven’. Op de website is meer informatie

te vinden, evenals interview-video’s
met alle drie finalisten.

Korte Veerstaat. Daar stond ik met mijn
toenmalige compagnon als beveiliger
bij de deur. We hebben het vanaf de

 www.participatieprijswerkgevers.nl

eerste dag anders aangepakt, met een
vriendelijk gezicht. Een praatje maken,

Site en glossy van
Bedrijf & Samenleving
Bedrijf & Samenleving, het platform en
netwerkorganisatie van, voor en door
ondernemers in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen lanceert woensdag 17 oktober haar drempelvrije website in combinatie met de eerste glossy.
De site is toegankelijk voor mensen
met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap. Maar
ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en voor mensen met Nederlands als tweede taal. In
de glossy staan de vele projecten beschreven die Bedrijf & Samenleving in
deze regio uitvoert en organiseert.
De feestelijke lancering van zowel de
website als de glossy vindt plaats in
de Gravenzaal van het Stadhuis aan de
Grote Markt. De inloop met ontbijtbuffet is vanaf 8.30 uur, om 9.00 uur zijn
er interviews door Frenk van der Linden en Dieuwertje Blok, rond half tien
neemt burgemeester Wienen het eerste
exemplaar van de glossy in ontvangst.
 	
Aanmelden via
marijke@bedrijfensamenleving.nl

Brouwerskolkje bezorgt bedrijven een mooie Kerst

vr. 12 oktober
Lezing rijksbegroting
Haarlem business borrel, met als
spreker econoom Frank van Es.
19.00-20.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
ww.societeitvereeniging.nl
w

je waarderen en herkennen. We stonden
daar tenslotte voor hun veiligheid.’

Wat doen we met de Kerst? Het is een
vraag die zich nu al voorzichtig aandient. Oók bij bedrijven. Bas Dortmundt
van restaurant Brouwerskolkje Exclusief in Overveen heeft het antwoord:
een Kerst-arrangement voor ondernemers die tussen 11 en 23 december
hun personeel of relaties een middag
of avond op hoog culinair niveau willen bieden. Brouwerskolkje Exclusief
wordt vanaf 11 december een sfeervol
aangekleed Winter Wonderland.

Veiligheid en beveiligen is nog steeds
waar alles bij Alpha Security om draait.
‘De lat ligt hoog, van de 70 sollicitanten per week voldoet er gemiddeld 1
aan onze maatstaven. Eenmaal binnen
worden ze door ons opgeleid. BBL, maximaal vier dagen betaald werken en een
dag per week naar school. We werken
samen met een ROC, hun leraar geeft bij
ons intern les. Met rollenspellen, specialistische trainingen en goede coaching
leiden we onze mensen binnen een jaar
op tot echte vakmensen.’

Sinds de opening in het voorjaar kreeg
Brouwerskolkje Exclusief veel bedrijven over de vloer. Voor een presentatie, lunch, borrel of diner. Dortmundt
ziet zijn Winter Wonderland als een
passende afsluiting van 2018: ‘Al was
het maar vanwege de mooie ligging
van Brouwerskolkje Exclusief in het
duingebied van Overveen. We zorgen
binnen en buiten voor een sfeervolle
Kerst-aankleding. En onze keukenbrigade biedt onder meer een côte de
boeuf van de BBQ, gepofte groentes,
aardappels en salades.’
Kerstcadeaus
De kosten van dit arrangement bedragen 75 euro per persoon, inclusief bij-

In Haarlem is Alpha Security een begrip.
‘We hebben vanaf dag één de samenwerking gezocht met politie en gemeente.
Dat betaalt zich uit in veiligheid. We

RAP fotografie: Ramon Philippo

delen onze expertise, denken mee en

passende dranken. Wie op basis van dit
arrangement met een groep vanaf 20
personen in Brouwerskolkje Exclusief
neerstrijkt, heeft daar het rijk alleen.
In de periode van 11 tot en met 23
december kan men er tussen 12.00 en
16.00 uur of tussen 18.00 en 22.00 uur
terecht. Alles is aanwezig; passende
muziek, microfoon ten behoeve van
de eindejaarsspeech en zelfs optioneel
een keuzemogelijkheid uit diverse
kerstcadeaus ter waarde van 75 euro.

Brouwerskolkje Exclusief is van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en
18.00 uur geopend voor (zaken)lunch.
Tijdens de Kerstdagen kan men er terecht voor een 5 gangen diner (vanaf
19.00 uur, 75 euro pp) of lunch (4 gangen, 60 euro pp).
Meer informatie? Bas Dortmundt:
06- 44 68 47 93.

vullen aan. Je kan van de daken schreeuwen dat je maatschappelijk betrokken en
de beste bent, ik laat het liever zien.’

 Lees verder op www.pergezicht.nl/
peter-hoes
Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de
verhalen van ondernemers. Goede
Zaken plaatst maandelijks één van

 www.brouwerskolkje.nl

deze verhalen.

COLOFON

AGENDA
di. 9 oktober
Actualiteitentafel
Met als thema: robots in de zorg.
16.00-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging, Haarlem
ww.societeitvereeniging.nl
w

duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat mensen

za. 13 oktober
Experience Haarlem Fair
Tweetalige (Engels en Nederlands)
beurs over alles wat de stad heeft te
bieden.
14.00-19.00 uur
Locatie: Het Cultuurgebouw, Hoofddorp
ww.experiencehaarlem.nl
w
ma. 15 oktober
College netwerken
Effectieve technieken voor netwerken.
19.00-21.00 uur
Locatie: Crown Business Center
ww.netwerkbtb.nl
w

di. 30 oktober
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel netwerken met medeondernemers bij een driegangen diner.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Duinpaviljoen De Uitkijk
ww.sparkznetworking.nl
w
vr. 9 november
Meesterlijk presenteren
Workshop voor ‘sprekers’ uit het
bedrijfsleven, zorg en overheid.
9.30-16.30 uur
Locatie: Villa Westend
ww.fifotraining.nl
w

De pagina wordt
geproduceerd door en
verschijnt onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
communicatieadviesbureau
De Coalitie, Jaap Bonkenburg,
Jaap Sluis & Johan Tempelaar.

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
goedezaken

Goede Zaken is een commerciële uitgave,
in samenwerking met de partners:

waarderpolder.nl

