Rob Schmitz: “Durft de politiek ons de opdracht te geven om de werkloosheid in Venlo
structureel en op grote schaal aan te pakken?”

Boven: WAA groep biedt haar medewerkers de mogelijkheid zich in een reële
werkomgeving maximaal te ontwikkelen.
Beneden: wethouder Testroote opende op 17 december ´t Pakhoès. Het kringloopbedrijf biedt werkgelegenheid aan 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het win-win-win concept van WAA groep

1.700 Mensen structureel aan ’t werk, besparing
op uitkeringskosten en tevreden klanten
Onze economie en de arbeidsmarkt
mogen momenteel met een gerust
hart ‘turbulent’ worden genoemd.
Woorden als recessie en bezuinigingen
zijn aan de orde van de dag en als
gevolg van de vergrijzing zullen op
termijn, zeker in Limburg, personeelstekorten gaan ontstaan. Op de achtergrond worden diverse regelingen voor
mensen die moeilijk zelfstandig op
de arbeidsmarkt komen, geïntegreerd
in de Wet Werken naar Vermogen
(WWNV) en worden de rijksbijdragen
fors verminderd. Rob Schmitz, algemeen
directeur van WAA groep, is stellig:
“Er zijn méér kansen dan bedreigingen.”
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Ambitieuze plannen
Vindt, partner van de Floriade

Ook voor 2012 heeft WAA groep ambitieuze plannen.

Een voorbeeld van zo’n nieuwe onderneming is Vindt
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van de Wereldtuinbouwtoonstelling een contract voor de
invulling van ruim 80 werkplekken in hospitality-functies.

Alleen maar winnaars

Rob Schmitz: “Mede dankzij onze unieke selectieme-

Volgens Rob Schmitz kent de dienstverlening van WAA

thode en de samenwerking met het Werkplein hebben

groep alleen maar winnaars. “We bieden zo’n 1.700
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mensen structureel werk, de gemeente bespaart fors

no-time met geschikte mensen ingevuld. Nog mooier is,

op uitkeringskosten en onze klanten ervaren uitstekende
dienstverlening. Kortom, we bewijzen in de regio elke
dag onze toegevoegde waarde. Met de invoering van de
WWNV in 2013 komt ’t er écht op aan: durft de politiek
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