Werken loont

“Denk eens in oplossingen”

Inmiddels werkt ze bijna een jaar als allround medewerkster in de slagerij en heeft ze zicht
op een vast contract voor vijftien uur per week. “Ik tel weer mee!” roept Jessy enthousiast uit.
“Eindelijk iemand die verder kijkt dan mijn beperking. Eindelijk weer vastigheid in mijn leven,
een zinvolle dagbesteding, een plek in de maatschappij. Ik ben zo blij met deze kans.” Dat ze die
plek bij Slagerij-Catering van der Poel vond, is zeker ook te danken aan de positieve insteek van deze
werkgever. “Erik kijkt naar de mogelijkheden. Ziet vooral wat wel kan en als er eens een knelpunt is,
zoeken we samen een oplossing,’’ legt Jessy uit.

Een win-winsituatie

Ze is enthousiast, gedreven, leergierig en deinst nergens voor terug. Heel vaak werd

In oplossingen denken lijkt deze werkgever op het lijf geschreven. “Iedereen heeft beperkingen,” vindt hij.

ze uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en net zo vaak volgde een afwijzing.

“Bij Jessy gaan sommige dingen wat lastiger, maar ze kan vooral heel veel dingen wel en zelfs heel goed.

Niet omdat het ontbrak aan de gevraagde kwaliteiten, maar vanwege een beperking

gebied van sociale media. In overleg met ons geeft zij hier nu mede vorm aan, dat scheelt ons veel tijd.

Naast het werk in de slagerij ondersteunt ze ons ook op andere vlakken. Zo bleek ze een talent op het
Daarnaast ontwierp ze de posters en flyers in het kader van ons tienjarig bestaan. Zo vullen we elkaar

aan haar hand. “Moedeloos werd ik ervan,” geeft Jessy Bosch toe. “Ik voelde me

perfect aan. Een win-winsituatie dus.”

nutteloos, aan de kant gezet, had het gevoel niet mee te tellen.” Totdat ze Erik van

Kansen creëren

der Poel, eigenaar van de gelijknamige Slagerij-Catering ontmoette. “Want iedereen

Jessy is vooral heel blij dat ze zich nu eindelijk eens kan bewijzen. “Dit motiveert enorm,” legt ze uit.

telt mee,” vindt deze ondernemer.

“Mijn zelfvertrouwen is met sprongen vooruit gegaan. Wat zou het geweldig zijn als er meer ondernemers
zo dachten want iedereen verdient een kans. Het is mooi dat ISD Kompas zich hiervoor inzet. Ze doen er
alles aan om die kansen te creëren. Dat is belangrijk. Hopelijk motiveert dit werkgevers om iemand
gewoon eens een dag of een week te laten meedraaien en op basis daarvan pas een keuze te maken.”

Binnen handbereik
“Want als je iemand de kans geeft zich te bewijzen, krijg je daar ook heel veel voor terug,” zo heeft Erik
inmiddels ondervonden. “Toen de banenmakelaar van ISD Kompas hier aanklopte met de vraag of wij
wellicht een stageplek of werkervaringsplaats wilden creëren voor werkzoekenden met een bijstands
uitkering, stond ik hier gelijk open voor. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Daarnaast is het een
geweldige ervaring om iets te kunnen doen voor de maatschappij. En het mooie is dat die geweldige
ervaring voor veel werkgevers binnen handbereik ligt. Gewoon doen dus!”

www.isd-kompas.nl

Jessy Bosch

ISD Kompas, aangenaam!
Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen
inkomen hebben, kunnen terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Kompas. ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan regionale werkgevers.
We kennen werkgevers en ontzorgen ze. En we ondersteunen werkzoekenden bij
het zoeken naar hun talenten en het nemen van hun verantwoordelijkheid op de
route naar werk. Betaald werk als het kan, vrijwillig als dat (nog) niet lukt. Want
voor een uitkering mag gerust een tegenprestatie worden verwacht. ISD Kompas
is een van de partners van Werkgeversservicepunt Parkstad.

