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Jumbo Monique heeft zes vacatures te vergeven

Vroeg in de rij,
zeker van baan
Een medewerker reinigt winkelwagens.
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Bonden: ’Niemand mag worden
ontslagen, ze regelen dit maar’
 Vervolg regiovoorpagina
Hoorn  Volgens
directeur
Van Eck zijn de vakbonden hierin ’leiden’. ,,Ik verwacht dat het
gesprek vrij soepel zal verlopen.
Onze medewerkers krijgen
daarna snel duidelijkheid.”
,,Ons antwoord richting Deen
zal zijn dat wij ervan uitgaan
dat iedereen gewoon herplaatst wordt en aan het werk
blijft, en dat wij dit standpunt
in een nader overleg zullen onderbouwen’’, zegt FNV-bestuurder Mari Martens op voorhand.
De FNV wil beslist niet praten
over een sociaal plan als vangnet voor overtollig personeel.
,,Herplaats die mensen maar,
zeggen wij. Er mag niemand
ontslagen worden. Ze regelen
dit maar. De supermarkten zijn
groot genoeg om voor iedereen
werk te regelen.’’
Van de circa 300.000 mensen
die in ons land bij supermarkten werken, zijn zo’n 10.000 lid

van een vakbond. Verreweg de
meeste vakbondsleden in deze
branche zijn lid van de FNV.

Jumbo
De Jumbo is een grote naam uit
de supermarktbranche in ons
land die niet bij de overname
van Deen is betrokken. Of dit
Brabantse concern met Deen
heeft onderhandeld over een
overname van Deen-winkels
wil Jumbo niet zeggen. ,,Een
overname van Deen is voor
Jumbo niet aan de orde geweest. Er is door de familie
Deen gekozen voor een NoordHollandse oplossing en dat respecteren wij’’, laat Suzanne van
der Vaart namens Jumbo weten.
Jumbo heeft op dit moment
relatief gezien weinig filialen in
Noord-Holland. De dichtstbijzijnde Jumbo’s zitten hier in
Zwaagdijk-Oost, Nieuwe Niedorp en Purmerend.

Veroordeelde inbreekster hoopt
via hoger beroep op hulp
Obdam  Een 35-jarige Alkmaarse vrouw, die ervan wordt
verdacht vier inbraken te hebben gepleegd in juli 2018 in
Hoogwoud, Obdam en Waarland, zal onderzocht worden
door de reclassering. Het gerechtshof in Amsterdam wil zo
meer zicht krijgen op de persoonlijke omstandigheden van
de vrouw. Dat heeft het gerechtshof gisteren beslist.
Wanneer de zaak behandeld
gaat worden is niet duidelijk.
De vrouw werd samen met een
maatje op 11 juli 2018 aangehouden nadat zij door omwonenden waren betrapt tijdens een
inbraak in een woning in Waarland. Na een achtervolging
werd het stel klem gereden in
Zuid Scharwoude. De politie
trof in de auto meerdere spullen aan die van diefstal afkomstig waren. Ook lag er inbrekersmateriaal in de auto.

Celstraf
Na onderzoek bleek dat de
vrouw een dag ervoor betrokken zou zijn geweest bij een inbraak in Hoogwoud en weer
een dag eerder in Obdam. Daarnaast wordt zij ervan verdacht
gestolen goederen in Amsterdam te hebben verkocht.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de vrouw tot een celstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Zij
was niet aanwezig tijdens die
zitting en werd bij verstek veroordeeld.
De vrouw ging tegen haar
straf in beroep omdat ze niets
met de inbraken en de heling te
maken zou hebben gehad.
Tijdens de zitting voor het gerechtshof hield ze daar gisteren
aan vast. ,,Ik moet vrijgesproken worden want ik heb niets
gedaan’’, vertelde ze het hof.
Wel vroeg ze, mocht een straf
worden opgelegd, om een mogelijkheid tot reclasseringscontact. Omdat er geen reclasseringsrapport is gemaakt, ziet
het gerechtshof echter geen
mogelijkheid om dit in een
eventuele straf te verwerken.
Om die reden hield het de strafzaak aan.
De vrouw is jarenlang verslaafd geweest, maar wil nu
haar leven op de rails krijgen.
,,Ik ben daar heel goed mee bezig.’’ Ook het contact met haar
twee kinderen is verbeterd. Dat
wil ze graag zo houden. ,,Ik ben
het zat en wil gewoon een ander leven. Juist daarom sta ik
open voor hulp van buitenaf.’’

Geen sollicitatiegesprek, geen sollicitatiebrief, geen
cv. De eersten die zich melden bij supermarkt Jumbo Monique Heerhugowaard en Zwaagdijk krijgen
een baan. Onderneemster Monique Ravenstijn is na
Bakkerij Pater in Avenhorn de tweede in de regio die
start met ’open hiring’. ,,Je hebt af en toe een duwtje in de rug nodig om ergens te komen.’’



De methode
vereist dat
kandidaten zich
hier persoonlijk
melden, en dat
doe je alleen als
je gemotiveerd
bent

Roel van Leeuwen

r.van.leeuwen@mediahuis.nl

Heerhugowaard  Het is tien over
acht als Mandy (22) zich meldt bij
de supermarkt in Heerhugowaard.
Ze heeft gehoord van het concept
waarbij de eerste die zich meldt,
aan de slag kan en is dan ook ruim
voor het inschrijvingstijdstip van 9
uur aanwezig.
Ze heeft haar zinnen gezet op de
functie van caissière, één van de
vacatures die Jumbo Monique
zowel in Heerhugowaard als
Zwaagdijk (zes in totaal) open
heeft gesteld. ,,Ik wil die baan
supergraag’’, zegt Mandy. ,,Ik doe
een opleiding voor verkoopspecialist en ik moet een baan hebben.
En dat is in deze tijd heel lastig
want alle winkels zijn dicht.’’
Niet veel later melden zich nog
enkele andere kandidaten. En als
het 9 uur is, hebben er al elf zich
ingeschreven. ,,Ook in Zwaagdijk
zijn er al vijftien inschrijvingen’’,
zegt Ravenstijn. Wie nu misgrijpt,
komt op de wachtlijst te staan.
Het idee achter open hiring is
dat het een manier is om ook mensen aan een baan te helpen die een
achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Zo speelt arbeidservaring
bijvoorbeeld geen rol. Het concept
is twee jaar geleden overgewaaid
vanuit Amerika. Nu staat de teller

•
i

Greyston

Open hiring is bedacht door het
Amerikaanse bedrijf Greyston.
Het concept is in Nederland
geïntroduceerd door
maatschappelijk ontwikkelaar
Start Foundation om kansen te
creëren voor mensen in een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.
RPAnhn, WerkSaam
Westfriesland en Intermaris zijn
een samenwerking aangegaan
met Start Foundation, om dit
gedachtegoed ook in
Noord-Holland Noord verder te
verspreiden.

Supermark eigenares Monique Ravenstijn. ,,Ik wil mijn maatschappelijke hart laten stralen.’’
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in Nederland op twintig bedrijven.

Bakkerij Pater
In Noord-Holland Noord was
bakkerij Pater de eerste. Het bedrijf
uit Avenhorn paste het concept toe
in de nieuwe vestiging in Zwaagdijk, waar Davelaar koeken worden
geproduceerd. Daar komen nu de
twee vestigingen van Jumbo Monique bij. Ljalja Andronova, die namens RPAnhn, WerkSaam Westfriesland en Intermaris de open

hiring ambassadeur is voor NoordHolland, verwacht dat er snel meer
zullen volgen. ,,We hopen NoordHolland Noord op de kaart te zetten als open hiring regio.’’
Monique Ravenstijn, die met
haar twee supermarkten werk
biedt aan 250 medewerkers, weet
dat er best haken en ogen zitten
aan het concept. Je weet immers
niet wat je in huis haalt. Maar zij
kiest ervoor om die niet leidend te

laten zijn. ,,Als je dat doet dan kan
er vooral veel niet. Ik ben iemand
die gewoon dingen doet. Ik wil
mijn maatschappelijke hart laten
stralen. Bij ons is je houding en je
gedrag datgene waar alles mee valt
of staat, de rest kunnen we je leren
en bij sollicitatiegesprekken komt
ook niet alles naar boven.’’

Afspiegeling
Ze zegt het belangrijk te vinden

dat haar personeel een afspiegeling
van de samenleving is.
,,Via open hiring verwachten wij
een ander type medewerker en
andere talenten binnen te halen.
Aan hun instelling heb ik geen
enkele twijfel. De methode vereist
dat kandidaten zich hier persoonlijk melden, en dat doe je alleen als
je gemotiveerd bent.”
De Heerhugowaardse wethouder
Bert Fintelman heeft bewondering

voor de onderneemster.
Wat hem betreft volgen overheden als werkgever haar voorbeeld.
,,Ik kan me voorstellen dat wij ook
functies hebben die we op deze
manier kunnen invullen.’’
Daarnaast zegt hij te verwachten
dat binnenkort drie andere ondernemers in de regio open hiring
invoeren.
CEO Patricia Surendonk van de
Burg Group en tevens voorzitter

van de Bedrijfskring Heerhugowaard, staat hiervoor open.
,,Wij zijn als bedrijf aan het
onderzoeken wat wij kunnen
doen.’’
Ook wil ze het via de bedrijfskring onder de aandacht brengen.
,,Want ik kan me goed voorstellen
dat er mensen zijn die nu niet
boven komen drijven in sollicitatiegesprekken, maar wel kwaliteiten hebben.

#voorjaarinjebol! Zet bloemen in de vensterbank
Marten Visser

Zwaagdijk-Oost  ’Zet een mooi
bloemstuk van bolbloemen voor
je raam en breng wat vrolijkheid’.
Bijkomend voordeel: je krijgt
vanzelf ’het voorjaar in je bol’.

Een blad vol bloemen om voor het raam te zetten.
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En dat is dan een woordspeling die
landbouworganisatie LTO Noord en
de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
(KAVB) heel bewust gebruiken.
Want zij lanceren de zogeheten
’creatieve challenge’. Om de bolbloem eens lekker in het zonnetje te
zetten. Zoek er verder niks commercieels achter, zegt Josina Rustenburg van de KAVB. De bedoeling is
om ’kleur te geven aan de grijze winterdagen en het voorjaar te verwelkomen.’
Natuurlijk lijdt ook de bloemensector onder corona, maar over de
verkoop is volgens Rustenburg eigenlijk niet zoveel te klagen.

,,Dit is dan ook niet bedoeld om
extra bloemen te verkopen. Maar
normaal gesproken verzinnen we
met een clubje dames allerlei leuke
activiteiten. Dat is nu vanwege corona natuurlijk erg moeilijk. Daarom
hebben we dit bedacht. Het leuke
hiervan is dat iedereen kan meedoen. En het kost niet veel geld.’’

Vrolijkheid
Het idee is simpel: maak een mooi
bloemstuk met bloembollen en bolbloemen en zet dit in de vensterbank, goed zichtbaar voor het raam.
Rustenburg: ,,Op die manier geef je
je huis een fijne kleurinjectie. En
vanaf de straat ziet het er meteen
ook een stuk fleuriger uit. Breng je
toch weer een beetje vrolijkheid in
deze tijd.’’
De lol zit ’m natuurlijk in het maken en bekijken van het bloemenkunstwerk zelf, maar voor de mensen met competitiedrang is er nog
een kleine wedstrijd.

,,Als je een foto maakt van je bolbloemencreatie in de vensterbank
en deze post op social media met de
hashtag #voorjaarinjebol!, maak je
kans op een toegangskaart voor
Keukenhof én op een zelfplukboeket bij pluktuin Bloemenfontein
Bergen.’’
De actie loopt in de regio’s WestFriesland en de kop van Noord-Holland van 22 tot en met 28 februari.
Daarnaast is er ook nog een ’bollenbingo’ voor schoolkinderen.

Uitdaging
,,Zij worden via de scholen uitgenodigd mee te doen aan een uitdaging,
waarbij ze zoveel mogelijk bolbloemen en bloembollen moeten spotten in tuinen, bermen én vensterbanken. Zien ze een bloem, dan
kunnen ze die op hun bingokaart
aankruisen. Met een volle kaart maken ze kans op een ticket voor Land
van Fluwel, het beweegpark in Sint
Maartenszee.’’

Mooie kleurige tulpen.

Maar goed: hoe kom ik deze tijden
van corona aan mooie bloeiende bolbloemen? Geen tuincentrum open...
,,Nee, maar het is geen probleem om
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bloemen te kopen. Alle supermarkten hebben ze. En er zijn heel veel
boeren die ze aan de weg verkopen
in kraampjes.’’

