INTERVIEW

FC TWENTE.

SCOREN MET DUURZAME
INZETBAARHEID BIJ FC TWENTE.
Duurzame inzetbaarheid van
mensen is een speerpunt van
CSU. Vanuit die ambitie werken
we graag mee aan projecten
op dit gebied. Niet toevallig ligt
het percentage medewerkers
dat via social return aan de
slag is gegaan relatief hoog.
Sinds eind vorig jaar is CSU in
het bezit van het certificaat
voor de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO).
Daarom kwam de eis van FC
Twente om mensen met een
arbeidsachterstand te helpen
aan werk als geroepen.

FC Twente mag dan sportief gezien niet het beste jaar kennen, qua
schoonmaak staat er een winnend team in het stadion. Elke maandag
en dinsdag kan de CSU-schoonmaakploeg in De Grolsch Veste rekenen
op de support van twaalf kandidaten van Meesterwerk Werkprojecten,
specialist in re-integratie. Eddi Bakker, jobcoach van Be-You, begeleidt
de groep. ‘De medewerkers vinden het prachtig! Ze komen voor 80-90%
uit Enschede en zijn allemaal fan van FC Twente. Het is elke maandag en
dinsdag om zes uur ‘s morgens beginnen, maar er is er nog nooit één te
laat gekomen!’
Trots op FC Twente
Veel medewerkers uit de groep die Meesterwerk aanlevert hebben een
Wajong-uitkering. ‘Als club zetten wij ons graag in voor deze doelgroep’,
zegt Arno Roelofs, hoofd facilitaire dienst van de voetbalclub. ‘En het
werkt twee kanten op. FC Twente spreekt aan bij deze mensen. Ze zijn er
trots op hier te mogen werken.’
Flinke perscontainer
Onder regie van de vaste CSU-medewerkers ontdoen ze de tribunes van
vuil. ‘Afval tussen de bankjes prikken en afvoeren, dat soort werk’, zegt
projectmanager Jörgen Heukels van CSU. ‘Het is dat FC Twente een flinke
perscontainer heeft staan. Anders schatte ik het aantal volle vuilniszakken
per keer toch gauw op twee-, driehonderd stuks.’ De medewerkers mogen
twee maanden lang laten zien wat ze kunnen. Bij tevredenheid van
beide kanten ligt een vast arbeidscontract bij CSU in het verschiet. Want
geslaagde één-tweetjes zien ze graag in De Grolsch Veste!
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SCHERP OP SCHOON.

