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oe zorgen we er als Westlandse

MKB-ondernemers gezamenlijk

voor dat de schade van de het

coronavims voor mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt zo beperkt

mogelijk blijft? Neem voordat u als werk-

gever overhaaste beslissingen neemt éérst

contact op met Patijnenburg Dan kunnen

we misschien voorkomen dat mensen de

uitkering i-n moeten.

Nog maar een paar maanden geleden was

de uitdaging voor Patijnenburg om mensen

te vinden die de talloze vacatures bij
Westlandse bedrijven in konden r.ullen.

Maar door de plotselinge mondiale

uitbraak van het coronavirus sloeg dat

ineens om. 'Binnen drie weken was de

situatie compleet anders', zegt directeur

Inge Vermeulen van Patijnenburg. 'In
plaats van mensen vinden voor openstaan-

de vacatures, werd het nu onze uitdaging

om onze mensen bij bedrijven binnen-

boord te houden. Dat is nu nog altijd onze

primaire doelstelJing Ge)ukkig zien we

echter ook weer nieuwe plaatsingen. Het is

voor bedrijven - en dat snappen we heel

goed prioriteit nummer één om te

overleven. Een logische reflex is op zo'n

moment snijden in het personeelsbestand.

De eerste mensen die aan de beurt zijn,

zijn vaak flexkrachten, mensen met een

beperking jongeren en andere kwetsbare

groepen.. Wij doen een dringend beroep

op Westlandse werkgevers: neem in dat

opzicht geen overhaaste beslissingen. Neem

eerst contact met ons op.'

Ook EstherJanssen, sinds begin 2020 voor

Patijnenburg werlu.aarn als Manager

Re-integratie benadnrkt het belang van

continuïteit in de arbeidsrelatie: 'Hoe

complex ook, dit is natuurlijk wel hét

moment om a-ls Wesdand te laten zien hoe

creatief en innovatief we zijn, ook op het
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BV Nederland ook niet. Houd mensen dus

aan het wer\ misschien ook via omscholing

of een nieuw initiatief van Patijnenburg:

praktijkleren. Kom op, wij zun N4VO

Westland. Trek dus aan de be1, we zijn er

voorje.'

H

lnge Vermeulen (links) en Esther Janssen

gebied van arbeidsmarkt. Natuurlijk, dit is

een uitdaging voor veel bedrijven en de

samenleving als geheel. Maar we moeten

door; liefst zonder al te veel mensen die

terugvallen in een situatie met een uitkering.

Daar zijn deze mensen niet bij gebaat en de


