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Welke keuze maakt u? 
Het is verkiezingstijd en 'er valt dit keer echt iets te kiezen', aldus de media.
Persoonlijk vind ik dat er altijd iets te kiezen valt, niet alleen in deze
verkiezingstijd. Als ondernemer maakt u dagelijks keuzes: voor efficiency,
voor innovatieve oplossingen of voor kwaliteitsverbetering. Veel ondernemers
kiezen er ook voor om maatschappelijke waarde aan hun bedrijf toe te
voegen. Bijvoorbeeld door mensen een kans te bieden, die niet zelf het
minimumloon kunnen verdienen en onze hulp nodig hebben om passend werk
te vinden. Ook daarin zijn vele keuzes mogelijk. Welke keuze maakt u? 

Els Uijting
Algemeen Directeur 

Mogelijk bereiken u berichten over wijzigingen binnen ons bedrijf. Voor u als
klant verandert er echter niets. U kunt van ons verwachten wat u gewend
bent, professionele en flexibele dienstverlening. 

http://www.pauwbedrijven.nl/bedrijven
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Hoogwaardig technologisch
werk 
Het bedrijf Avex, op bedrijventerrein de Corridor in Breukelen, is een
hoogwaardig technologisch bedrijf wat audio visuele oplossingen biedt.
Hoewel dit een zeer specialistisch bedrijf is, blijkt dat wij ook hén
kunnen faciliteren. 

Twee van onze collega's leidden we op om een van hun producten, de Easy
Presenter, van begin tot eind te monteren. De Easy Presenter is een compleet
audiovisueel presentatie-meubel, met een ingebouwd speakersysteem. Ook
voor hoogwaardig technologisch werk kunnen wij soms oplossingen bieden. 

Wat kiest u? 
Wat willen de politieke partijen de
komende vier jaar doen om nieuwe
banen te creëren en kwetsbare
mensen te ondersteunen? En hoe
gaan ze dat betalen? 

Onze branche-organisatie Cedris maakte
een overzicht van de verschillende
standpunten van de politieke partijen
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over de arbeidsmarkt en sociale werkgelegenheid op een rij. Wat kiest u? 

 

Flexibele oplossingen voor
werkgeverschap 
Wilt u mensen met een beperking een
kans bieden? Via PAUW kunt u in contact
komen met mensen die onder de
banenafspraak vallen. Daarbij kunt u
tevens een beroep doen op de
detacheringsconstructie van PAUW. Het
voordeel is dat u zo op een
laagdrempelige manier ervaring kunt opdoen met het in dienst hebben
van mensen met een arbeidsbeperking. 

Zo heeft PAUW bijvoorbeeld 2 mensen uit gemeente de Ronde Venen, die in
een uitkeringssituatie zaten, in tijdelijke dienst genomen. Zij zijn gedetacheerd
bij een van onze opdrachtgevers in die gemeente. En met een groot
postsorteringsbedrijf zijn we in gesprek om de bemensing van de
postsortering in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst (WIL) te
verzorgen. Kortom: er zijn diverse flexibele oplossingen mogelijk om het
werkgeverschap vorm te geven. 

Bovendien kunt u een beroep doen op onze deskundigheid en expertise op
het gebied van begeleiding. Dit laatste is essentieel voor het realiseren van
een duurzame plaatsing. Wilt u advies over deze flexibele oplossingen,
detachering of de banenafspraak.? Neem contact op met Jan Frederiks,
teamleider Begeleiding en Plaatsing via 0346-262804. 

http://pauwbedrijven.nl/app/webroot/nieuwsbrieven/2017_maart/programma-politieke-partijen.pdf
http://pauwbedrijven.nl/app/webroot/nieuwsbrieven/2017_maart/programma-politieke-partijen.pdf
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Column Kim Putters in FD over
de Sociale Werkvoorziening 

Kim Putters, directeur van het Sociaal
Cultureel Planbureau, schrijft in zijn
column in het Financieel Dagblad
waarom de sociale werkvoorziening
meer dan ooit nodig is. 

'Mensen maken hun eigen combinaties
van werken, leren en zorgen. We
selecteren onze contacten sneller,
gerichter en meer digitaal. Het klinkt voor

sommigen als het paradijs op aarde, maar je moet het wel kunnen bijbenen.
Er zijn vaardigheden nodig om met de technologie en informatieovervloed om
te gaan. Hoe kan de Nederlandse samenleving in de toekomst nog inclusief
zijn?...De overheid en het bedrijfsleven zullen moeten zorgen voor
zogenaamde intermediaire structuren die het werk voor mensen met
beperkingen ondersteunen. Dat gaat niet alleen over het organiseren van
plaatsen voor beschut werk, maar ook over professioneel advies aan
werkgevers over aangepast werk, matching en over begeleiding bij
detachering... De sociale werkvoorziening is meer nodig dan ooit voor goed
werk voor deze mensen.' Lees het complete artikel in het Financieel Dagblad. 

'Nu niet, maar misschien later' 
Niet ieder nieuw klantcontact leidt direct tot een
opdracht. We steken daarom niet alleen energie
in onze actuele opdrachtgevers, maar we
onderhouden tegelijkertijd ons levendige
relatienetwerk met een diversiteit aan contacten.
Soms leidt dit jaren later pas tot een match. 

Zo bezochten we zo'n 8 jaar geleden het bedrijf
Multifill in Mijdrecht. Na een korte kennismaking
lieten we een relatiegeschenk achter. Toen hadden

ze geen werk wat voor ons geschikt was maar we hielden met regelmaat
contact. Nu, 8 jaar later, heeft het bedrijf een mooie verpakkingsklus bij ons
ondergebracht. We hechten groot belang aan ons relatienetwerk. Want vaak
geldt: misschien nu niet,...maar later wel. 

http://pauwbedrijven.nl/app/webroot/nieuwsbrieven/2017_maart/fd.pdf
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Contactgegevens: 

PAUW Bedrijven
Postbus 155  |  3620 AD  |  Breukelen 

T 0346 - 26 28 04  |  E info@pauwbedrijven.nl
 

Geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier

http://www.pauwbedrijven.nl/
mailto:info@pauwbedrijven.nl
http://www.pauwbedrijven.nl/nieuwsbrief/afmelden
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