
over een zorgopleiding zoals BOL, BBL of SwitchZ 
(voor mensen die om willen schakelen naar een 
baan in de zorg) kunnen mensen bij ons terecht’, 
zegt Willem.
‘Maar we willen er ook graag zijn voor de 
doorstroom van medewerkers die al in dienst zijn. 
Die misschien eens willen veranderen van 
werkplek. Daarbij zouden ze niet afhankelijk 
hoeven zijn van eventuele vacatures. We willen 
dat vacatures niet meer leidend zijn, maar een 
passende plek voor iemand zoeken. Werken 
volgens de jobcoachgedachte, begeleiden en 
creatieve oplossingen zoeken.’

Speeddates
‘Vanaf vorig jaar is het mogelijk om met extra 
gelden vanuit de overheid extra medewerkers aan 
te nemen, zoals gastvrouwen voor de huiskamers’, 
vertelt Esther. ‘Daarvoor hebben we gebruik-
gemaakt van speeddates. Belangstellenden 
nodigden we uit op De Wever | De Heikant en  
daar gaven we eerst een presentatie over onze 
organisatie. Daarna volgden korte afspraken met 
managers en HRM-medewerkers, de zogenaamde 
dates. De opkomst was veel hoger dan verwacht 
en het was erg succesvol, we hebben veel 
mensen aan kunnen nemen. Het is een vorm van 
werven die we beslist vaker zullen inzetten.’

Ontzorgen
‘Voor de doorontwikkeling van onze teams naar 
nog meer zelfstandigheid, heeft het ontzorgen van 
de teams nog nadrukkelijker onze aandacht zodat 
de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen 
bezighouden met het primaire proces, de zorg 
voor de cliënt. We bekijken op dit moment de wijze 
waarop we teams het best kunnen ontzorgen. 
Misschien een voorselectie door korte gesprekjes, 
kijken waar een kandidaat het best past. 
Administratief komt er in ieder geval een betere 
koppeling tussen sollicitatieprocedure en 
indienstneming, geeft Willem aan. ‘Bij het 
aan-trekken van vakantiekrachten ontzorgen 

we momenteel al door een oriënterende intake 
en vullen we de formulieren voor de contracten 
alvast in.’

Binden en zichtbaar zijn
De Wever Werkspot wil voor meer binding zorgen 
met mensen die bij De Wever solliciteren. Vragen 
hoe een sollicitatiegesprek is verlopen, 
medewerkers in portefeuille houden. 
Daarnaast wil De Wever meer zichtbaar zijn door 
aanwezig te zijn op scholen, bij Tilburgse 
netwerken, maar denk ook aan het oprichten van 
een De Wever-promotieteam. Het formeren van 
talentpools met voormalige stagiaires is ook een 
actiepunt, ze actief volgen (als ze daar 
toestemming voor gegeven hebben) door ze 
succes te wensen bij examens en vacatures onder 
de aandacht brengen. Eigenlijk spreken we van 
een hele andere manier van recruiten.

‘De Werkspot wil een portaal zijn, dat buiten 
verbindt met De Wever, dat de doorstroom voor 
medewerkers op maat regelt. Werkspot ontzorgt 
door in het wervingsproces zoveel mogelijk voor te 
bereiden voor de indiensttreding. We zullen daarbij 
onze dienstverlening continue evalueren en 
verbeteren’, zegt Willem.

De Wever Werkspot bereikbaar bij  
De Wever | Joannes Zwijsen aan de  
Burgemeester Brokxlaan. De openings- 
tijden kun je vinden op de website.  
Je kunt de Werkspot ook bellen,  
mailen en appen. 

E werkspot@dewever.nl 
T 013 464 44 57 
App 06 255 688 09

www.werkenbijdewever.nl

De Wever Werkspot 

Achterste rij Ludy IJntema. Esther van Hardeveld en Willem de Beer. Op de voorgrond 
Kaylee van Oirschot, tijdelijke kracht. Inger Swinkels ontbreekt op de foto.
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E
ind mei 2018 vond de feestelijk opening 
plaats van De Wever Werkspot, gehuisvest 
in De Wever | Joannes Zwijsen aan de 

Burgemeester Brokxlaan. 

Met de Werkspot realiseert De Wever het 
innovatieve idee een fysieke ruimte in te richten 
waar werkzoekenden tijdens de openingstijden 
gewoon binnen kunnen lopen met hun vragen, 
informatie kunnen halen over werk in de 
ouderenzorg en scholingsmogelijkheden. 
Laagdrempelig, midden in stad, in de drukke 
Spoorzone, tegenover het UWV. Met deze unieke 
manier van werven zijn we letterlijk in beeld.

Willem de Beer en Esther van Hardeveld werken, 
samen met Inger Swinkels en Ludy IJntema, bij  
De Wever Werkspot, dat inmiddels de naam is 
voor afdeling Werken, niet meer alleen voor de 
ruimte in Joannes Zwijsen.

‘De Werkspot zorgt in de eerste plaats voor 
instroom bij De Wever. We merken dat er steeds 
meer mensen binnen lopen. We leiden op dit 
moment met name gastvrouwen, medewerkers 
huishoudelijke dienst, horecamedewerkers en 
helpenden naar banen binnen een van onze 
locaties of bij Plan en Flex, het interne 
uitzendbureau van De Wever. Ook met vragen 




