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Via UW aan de slag
Norbert Waalboer Fotografie

Jan Beekman bij het
Stadskantoor van Utrecht.
Links op de achtergrond zijn
werkgever André Daalhuizen.

UW helpt al bijna 50 jaar mensen aan het werk die daarbij een steuntje in
de rug nodig hebben. Sinds de invoering van de Participatiewet zoekt UW
daarbij nog nadrukkelijker de samenwerking met werkgevers. Utrechter
Jan Beekman is na een periode werken en leren bij UW sinds juni 2016
in dienst bij het schoonmaakbedrijf van André Daalhuizen, tot volle tevredenheid van beiden.
“Op een gegeven moment kwam ik in de situatie dat ik een
bijstandsuitkering moest aanvragen bij de gemeente Utrecht”,
vertelt Jan Beekman. “De gemeente verwees me door naar
UW. Bij UW heb ik diverse soorten werk gedaan: snoep verpakt, in het groen gewerkt, stemhokjes in elkaar gezet. Ook

heb ik er de kans gekregen om te leren. Ik heb onder andere
twee diploma’s gehaald op het gebied van veilig werken: VCA
en BVO. Na een paar maanden las ik op het vacaturebord bij
UW dat het schoonmaakbedrijf van André Daalhuizen iemand
zocht. Toen heb ik direct gezegd: dat wil ik!”

A. Daalhuizen Schoonmaakdiensten, gevestigd in De
Meern, is gespecialiseerd in glasbewassing, gevelonderhoud
en vloeronderhoud. Begonnen als eenmansbedrijf in 2009
werken er inmiddels 10 mensen. “Vanaf het begin werken we al samen met UW”, aldus André Daalhuizen. “UW
Schoonmaak, het schoonmaakbedrijf van UW, besteedt
specialistisch werk vaak uit aan ons. Via UW verzorgen wij
bijvoorbeeld de glasbewassing van het Stadskantoor van
Utrecht. Onderdeel van onze samenwerking is dat UW
kandidaten voorstelt als wij mensen nodig hebben. Zo is
Jan bij ons gekomen. Jan wilde heel graag, dat is eigenlijk
het belangrijkste, dan komt de rest vanzelf. Het was daarbij
heel goed dat Jan al zijn VCA-diploma had gehaald bij UW.
Dat diploma is verplicht in ons werk en daardoor was hij snel
overal inzetbaar.”
Hoe gaat het nu met Jan bij het bedrijf van André? Jan: “Ik
heb het erg naar mijn zin. De afwisseling in werkzaamheden
vind ik heel leuk.” André: “Jan is een goede medewerker en
past prima in de groep. Als we verder groeien mag UW wel
meer van dergelijke kandidaten voorstellen!”
Meer informatie over UW staat op www.uw.nl.

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen
Harten voor Sport
Veel Utrechters kennen ons inmiddels al, maar voor wie nog niet bekend
is met ons; wij zijn Harten voor Sport en wij zetten ons in voor een vitaal
Utrecht! Wij vinden dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Daarom helpen wij kinderen, jongeren en volwassenen dagelijks op weg naar een actief en gezond leven.
Aanspreekpunt in de wijk

Voor de jeugd

Onze beweegmakelaars zijn –letterlijk- in alle Utrechtse wijken aanwezig. Zij werken niet vanuit een kantoor, maar vanuit
buurthuizen en sportcentra en zijn op de hoogte van alles op
het gebied van sporten en bewegen in de buurt. Onze beweegmakelaars zijn er voor iedereen die om uiteenlopende
redenen ondersteuning kan gebruiken op weg naar een ge-

Samen met sportverenigingen organiseren wij tal van activiteiten voor jeugd en jongeren. Zoals clinics op scholen om
kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met
een verscheidenheid aan sporten. Elk kind krijgt zo de kans
om te ontdekken wat hij leuk vindt en waar hij goed in is.
Onze buurtsportcoaches zijn na schooltijd aanwezig op veldjes

schikte sportactiviteit of beweeggroep. Kijk op onze website
wie de beweegmakelaar bij jou in de buurt is.

en playgrounds om kinderen te coachen en te begeleiden en
ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt.

“WIJ WETEN ALLES OVER
SPORTEN EN BEWEGEN BIJ JOU
IN DE BUURT”

Beweegmaatjes maken het verschil
Onze beweegmaatjes zijn vrijwilligers die zich graag inzetten
voor buurtbewoners die willen sporten maar dit niet alleen
willen doen of een zetje in de rug kunnen gebruiken. Wij kop-

pelen het zoek- en beweegmaatje die er daarna samen wekelijks op uit gaan. Zij gaan bijvoorbeeld wandelen, fietsen of
zwemmen waarbij het niet alleen gaat om het bewegen maar
ook om het samen op pad zijn.
Wil je meer informatie over wie wij zijn, onze
aanpak en/of wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk op onze website hartenvoorsport.nl of bel
030-8201130.
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