
MVO DAG Team Zuid 
 
 
Een nieuwe inslag voor Zuid dit jaar. MVO dag binnen het vakgebied van Beljon + Westerterp was het 
streven. Dat is gelukt! 
 
En wel bij stichting Kompas, een multiculturele organisatie die zich inzet voor het verbinden van de 
inwoners van de Bommelerwaard (waar onze collega Angelique deel van uitmaakt). Zij richten zich 
met name op het samen leren, werken, talenten ontwikkelen en krachten bundelen. Het is een actief 
centrum met een dynamisch programma op het gebied van taalonderwijs, sociaal cultureel, 
maatschappelijk werk met als uitgangspunten versterken van de participatie, emancipatie en het 
welzijn van de inwoners.  
 
Vanuit deze stichting is vorig jaar het netwerk GROWZ ontstaan. Een netwerk van mensen die, om 
diverse redenen, op zoek zijn naar een baan.  Vanuit de visie ‘ Samen zoeken naar werk is leuker en 
gaat sneller’ houden zij voor de leden workshops over onderwerpen die met solliciteren te maken 
hebben, zoals LinkedIn en netwerken.  
 
Een van de workshops mochten wij verzorgen! Zelfs aangekondigd in het plaatselijke blad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorafgaand aan de workshop hebben de deelnemers de RB5 en de RDrives ingevuld. En op vrijdag 
29 september vertrokken wij met laptop, beamer, scherm en rapporten onder de arm naar 
Zaltbommel. Daar stond ons een warm ontvangst te wachten in en lokaal van de plaatselijke Brede 
School.  
 
Alles klaar gezet, nog even tijd voor een kopje koffie en thee op de speelplaats tussen de wipwap en 
de zandbak en rond 13 uur druppelden de deelnemers binnen. Met een laatkomer meegerekend 
kwam de totale groep op 7. Een kleine, gezellige en zeer diverse groep mensen bij elkaar, met 1 
gemeenschappelijke deler: allemaal op zoek naar een baan.  
 
 

Op 29 september komt HR Adviesbureau Beljon + Westerterp naar Stichting Kompas. 
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ontvangt Stichting Kompas  het bedrijf Beljon + 
Westerterp (www.beljon.westerterp.nl) in huis bij de Brede School De Waluwe voor een workshop over wat  

recruitment nu precies inhoudt. 
 

Veel bedrijven maken gebruik van recruitment, intercedenten en intermediairs voor hun personeelsvoorziening. 
Het LeerWerk Kompas  krijgt regelmatig vragen hierover. 

 
Onder de naam: 

“Recruiter aan het woord” verzorgen 4 medewerkers van het bedrijf van 13.00 tot 16.00 uur een brede workshop. 
Deelnemers maken kennis met het bedrijf, horen de ins en out van recruitment en gaan zelf aan het werk. 

 
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. Bij tijdige inschrijving kun je als deelnemer  (vooraf) ook een 

persoonlijkheidsvragenlijst invullen, die jouw kwaliteiten en vaardigheden in beeld brengt. 
 

Datum vrijdag 29 september. Inloop vanaf 12.45 in huis bij Stichting Kompas, Brede school de Waluwe, ingang 
Prins Bernhardweg, volg de bordjes Stichting Kompas. 

Aanmelding en inschrijving bij Erica Eykema 06 21 95 82 50, ericaeykema@hotmail.com 
en Joke Verkuijlen 06 – 44 61 42 37 jokeverkuijlen@chello.nl 

 

http://www.beljon.westerterp.nl/


Met zijn vieren hebben wij hen in een middag geprobeerd op weg te helpen en richting te geven aan 
hun zoektocht. Zo zijn ze geïnformeerd over het vak van recruiter;  wat doet een recruiter, waar let 
een recruiter op, wat kan een recruiter voor hen betekenen. Maar ook waar ze op moeten letten bij 
het opstellen van een CV of het schrijven van een motivatiebrief.  
Ze zijn geïnspireerd door een persoonlijke (succesvolle!) ervaring van de zoektocht naar een baan en  
hebben inzicht gekregen in hun drijfveren en persoonlijkheid. Waar worden ze gelukkig van, wat past 
bij hen en wat minder. Hoe kunnen ze daar rekening mee houden in de keuze van een functie maar 
ook van een bedrijf waar ze graag zouden willen werken.  
 
De dag werd afgesloten met een gezellig borrel en wat tijd om iedereen nog even informeel te 
spreken. 
 
Wij hopen deze mensen inspiratie en richting te hebben gegeven en uiteraard dat zij net zo van de 
middag genoten hebben als wij! Ontzettend leuk om als team op deze manier iets bij te mogen 
dragen aan anderen. Op naar volgend jaar….. 
 
 
Groeten Team Zuid 
 

 
 

 


