
WSP Midden-Gelderland:  
‘We kijken naar de werkgever. 
Wat heeft hij nodig?’ 
 
Succesverhalen zijn altijd het mooist. En KFC ís een succes-
verhaal. Via WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Gelder-
land en de Regionale Sociale Dienst (RSD) de Liemers vonden 
liefst negentien mensen een baan bij het bedrijf. Mede ver-
antwoordelijk daarvoor is Harry Zoomers van WSP Midden-
Gelderland. De accountmanager buitendienst horeca en 
 detailhandel vertelt er met trots over. 
 
Harry: “We kwamen met KFC in contact en de mensen van dat 
bedrijf stonden er gelijk heel open en positief in. ‘Kom maar door 
met namen’, zeiden ze. Dat hebben we gedaan. KFC heeft alle 
kandidaten die door het WSP zijn voorgesteld, uitgenodigd om-
dat een CV voor hen niet doorslaggevend is. Uiteindelijk zijn de 
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meeste kandidaten die zijn voorgesteld door KFC aangenomen, 
in totaal 19. Ook mensen die de Nederlandse taal nog niet zo 
goed machtig zijn. KFC geeft ze een kans en dat vind ik mooi. Ze 
doen ook echt hun best om van de medewerkers een team te ma-
ken. Wat mij betreft niets dan lof voor de manier waarop ze dit 
hebben aangepakt en afgewikkeld.” 

WSP Midden-Gelderland heeft vaker met dit bijltje gehakt. Bij 
Hornbach bijvoorbeeld. De bouwgigant opende in het voorjaar 
van 2020 de vestiging in Duiven en zocht in de aanloop naar die 
opening naar liefst 200 man/vrouw personeel. Uiteindelijk kwa-
men er ongeveer 60 binnen via WSP Midden-Gelderland. 

Harry Zoomers: “Vóór de eerste paal werd geslagen waren 

we al in gesprek. We hebben zelfs speciaal voor Hornbach zes 
wervingsdagen georganiseerd. Uiteindelijk lukte het dus om er 
60 mensen onder te brengen. Hornbach heeft met name veel 
kandidaten van 50 jaar en ouder een kans gegeven. Sommigen 
waren al jarenlang op zoek naar een baan zonder resultaat. Ik 
denk dat we toen, en nu ook weer met KFC, onze meerwaarde 
hebben bewezen. Ons grote voordeel is ook dat we in een regio 
werken, Midden-Gelderland. Dat maakt de vijver waar we uit 
kunnen putten groter.” 

 
Interesse 

De (samen)werkwijze van de gemeente Duiven is niet zo 

moeilijk uit te leggen. Het begint met bedrijven die interesse 
 tonen in een kavel. Senior Beleidsmedewerker Economie Patrick 
Sessink gaat met ze in gesprek en vaak komen de partijen tot een 
deal. Als de koop gesloten is, pakt Patrick Sessink zijn kans, en 
maakt hij de nieuwkomer in Duiven attent op de mogelijkheden 
een rol te spelen bij het aantrekken van medewerkers. 

Patrick: “Een kwestie van het ijzer smeden als het heet is.     
Gelijk aan de voorkant. Wij hebben onze kaartenbakken met 
mensen die we met hulp van WSP Midden-Gelderland en RSD de 
Liemers graag aan een baan helpen. Omdat dat beter is voor die 
mensen en omdat het beter is voor ons als gemeente. Vaak gaan 
bedrijven ook in op ons aanbod en dan brengen we het contact 
tot stand.” 

Die verbindende rol probeert de gemeente ook te spelen rich-
ting het onderwijs. Patrick Sessink: “Het onderwijs heeft stage-
plekken nodig voor hun studenten, maar ze hebben meestal wei-
nig ingangen bij het bedrijfsleven. Als wij in dat traject iets kun-
nen betekenen, doen we dat natuurlijk. We hebben in de Liemers 
ook de Liemerse Ambassade. Een project- en netwerkorganisatie 
die de krachten van overheid, ondernemers en onderwijs bun-
delt.” 

 
Uitdaging 

WSP Midden-Gelderland is blij met de goede samenwerking 
met RSD de Liemers en de gemeente Duiven. Iedere keer op-
nieuw is het een uitdaging de juiste kandidaat of kandidaten 
voor te dragen. Roland Baauw, accountmanager buitendienst in-
dustrie en techniek: “We kijken naar de werkgever. Wat heeft hij 
nodig? Daar zoeken we met onze kennis van de specifieke ar-
beidsmarkt een passend iemand bij en dragen die voor. Heel ge-
richt dus, niet maar een beetje lukraak. Natuurlijk proberen we 
ook een relatie op te bouwen met werkgevers. We werken op 
korte én lange termijn.” 

Roland Baauw en Harry Zoomers wijzen op het doelgroepre-
gister, waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van 
de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het 
kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor men-
sen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk 
vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. 
UWV beheert het doelgroepregister, maar de accountmanagers 
van WSP Midden-Gelderland werken er in de praktijk mee. 

 
 

Rode loper 
 
De gemeente Duiven legt voor onderne-
mers de rode loper uit! Patrick Sessink is 
voor nieuwe én bestaande ondernemers 
het eerste aanspreekpunt in het gemeen-
tehuis. Samen met Judith Houben van het 
Bedrijven Contact Bureau (BCB) begeleidt 
hij ondernemers. Van het eerste oriënte-
rende gesprek tot en met de bouw van 
een pand. Patrick heeft korte lijnen met de 
bestuurders in het gemeentehuis. Maar 
ook met zijn collega’s van vergunning  -

verlening, ruimtelijke ontwikkeling en 
 realisatie en beheer. Daardoor kan snel 
worden geschakeld en wordt er geen tijd 
verspeeld. Ook na de bouw blijft Patrick 
een vast aanspreekpunt voor de onderne-
mers om samen te werken aan de econo-
mische motor die Duiven in de regio is. 
Duiven maakt het waar

Meer weten? 
Bel met het Bedrijven Contact  Bureau 
(BCB) en wij komen naar u toe. 
 
Patrick Sessink en Judith Houben 
T: 088 695 3487 
E: p.sessink@1stroom.nl 
 
www.duivenmaakthetwaar.nl 

duivenmaakthetwaar 
duivenmhw 
Duiven Maakt Het Waar

Nederland is een keurig aangeharkt land.  
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is in 
wetten vastgelegd en dus geregeld. Neem de 
aanpak van het aan het werk helpen van 
mensen die een uitkering krijgen of in de 
 bijstand zitten. Dat hoeven gemeenten echt 
niet allemaal zelf uit te zoeken. Ze krijgen 
hulp van werkgeversservicepunten en 
 regionale sociale diensten. Daar zoomen we 
dit keer op de pagina’s van de gemeente 
 Duiven in deze uitgave van MKB Nieuws op 
in. Onder meer fastfoodbedrijf KFC (sinds 
kort gevestigd aan de Seingraaf in Duiven) 
maakte  recentelijk gebruik van de  dienst-
verlening van WSP Midden-Gelderland en 
RSD de Liemers.

(lees verder op pagina 38) 
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