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Novicum, specialist op het gebied van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt, bestaat dit jaar 25
jaar. Het bedrijf zet haar expertise in om de kansen op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide
klanten van Werk Inkomen Lekstroom (WIL) te vergroten. Met succes want de eerste hoger
opgeleide is inmiddels gestart!

ZOEKEN NAAR JUISTE
MATCH

KANSEN VERGROTEN

Op basis van alle informatie van de

van de samenwerking tussen Novicum

kandidaten zochten Isabella en Anja

en WIL. Niet alle kandidaten hebben

naar een manier om de betreffende

een baan gevonden. Dat was ook niet

kandidaten richting de arbeidsmarkt te

de opzet. Wel zijn de meeste kandidaten

bewegen. Anja: ‘Voor ons was dit een

Wondimagegin is slechts een voorbeeld

030- 6051005
info@novicum.nl
www.novicum.nl

WIL

dit jaar 25 jaar. Als organisatie willen

en trainingen aangeboden. Van het schrij-

nieuwe ervaring. Normaal gesproken gaan

op te gaan. Joop: ‘Onze hoger opgeleiden

Stadsplein 1

brede glimlach op het gezelschap af.

we waarde creëren voor mens en maat-

ven van een goede cv tot het oefenen van

wij vanuit een opdracht op zoek naar een

zitten vaak vast in een stramien. Ze zoeken

Nieuwegein

Hij is net terug van een drieweekse

schappij. In plaats van een feest, ont-

sollicitatiegesprekken en wat trek je aan

geschikte kandidaat. Nu hadden we een

naar werk dat ze voorheen ook deden. Ze

030- 7022301

vakantie in Ethiopië en morgen start hij

stond het idee om onze expertise in

als je op gesprek gaat. We proberen onze

kandidaat die nog op zoek was naar een

hebben moeite met het verbreden van hun

info@wgsp-lekstroom.nl

als softwareontwikkelaar bij Accensys.

te zetten voor werkzoekenden die een

werkzoekenden te koppelen aan bedrij-

Hij kan zijn geluk niet op. Drie jaar zocht

steuntje in de rug kunnen gebruiken.

ven in de regio. Dat lukt vaak. Omdat

hij naar een geschikte functie, maar

We zochten een geschikte partner en

WIL ook hoger opgeleide klanten heeft,

honderden sollicitatiebrieven en vele

kwamen in gesprek met WIL. In eerste

is de samenwerking met Novicum een

gesprekken leverden niets op. Totdat hij

instantie wilden we zoveel mogelijk werk-

welkome aanvulling op onze dienstverle-

in contact kwam met Novicum.

zoekenden een workshop aanbieden.’

ning. Ons netwerk van bedrijven die op

Na een aantal gesprekken met Joop Koch,

zoek zijn naar deze kandidaten is name-

accountmanager bij WIL werd besloten

lijk beperkt. Novicum kent de markt voor

om de expertise van Novicum in te zetten

hoger opgeleiden als geen ander en het

Isabella van de Hoef en Anja Kool van

voor de hoger opgeleiden. Joop: ‘Onze

is fijn dat zij die kennis ook met ons delen.’

Novicum: ‘Ons HR-adviesbureau bestaat

werkzoekenden krijgen allerlei workshops

WIL bracht 25 hoger opgeleiden in con-

Tekst | Trea Scholten - Fotografie | Aschwin Snel

extra gemotiveerd om de arbeidsmarkt

Wondimagegin Tesfaye stapt met een

56 | ONDERNAMEN LEKSTROOM JUNI 2016

te

‘Het initiatief sprak me direct aan en ik

de droombaan.’

25 JAAR – 25
WERKZOEKENDEN

team

www.wgsp-lekstroom.nl

Accensys
Havenstraat 30
3441BK Woerden
0348- 48 00 44
info@accensys.nl
www.accensys.nl
ONDERNAMEN LEKSTROOM JUNI 2016 | 57

