Mogen we u interviewen?
Heeft u wel eens overwogen om iemand met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Of heeft
u ervaring met deze medewerkers? Voor het CoSIE-project verzamelen we persoonlijke verhalen van
werkgevers. Dat doen we om onze ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden verder te verbeteren.
Uw ervaringen zijn voor ons heel waardevol! Bent u bereid om deel te nemen aan ons project?
Wat is CoSIE?
In Houten zijn er verschillende organisaties die u ondersteunen bij het vinden van personeel met enige
afstand tot de arbeidsmarkt. Om de dienstverlening verder te verbeteren, doet de gemeente Houten mee
met het project CoSIE. Daarin gaan we op zoek naar verhalen en ervaringen uit de praktijk. Zo willen we
beter inzicht krijgen in hoe we werkzoekenden en werkgevers kunnen begeleiden naar een perfecte en
langdurige match.
Het interview
U hoeft zich niet voor te bereiden op het interview. Onze belangrijkste vragen aan u zijn:
 Wat zijn uw ervaringen met medewerkers met enige afstand tot de arbeidsmarkt?
 Wat is uw drijfveer?
 Wat werkt goed en wat is lastig?
Spreek vanuit uw hart. En voel u vrij om alles te delen wat u bezighoudt bij het vinden en behouden van
personeel met enige afstand tot de arbeidsmarkt.
In totaal spreken we met twintig Houtense werkzoekenden en tien werkgevers.
Uw privacy
Het is voor ons prettig als we uw verhaal kunnen opnemen. Dat kan op film of alleen in geluid. U mag zelf
bepalen of u herkenbaar in beeld wilt komen of dat we alleen een geluidsopname maken. Alleen met uw
toestemming plaatsen we uw verhaal op de website van CoSIE: https://communityreporter.net/home.
We gaan in elk geval zorgvuldig om met uw verhaal. Uw naam wordt alleen met uw instemming vermeld. Op
elk moment is het mogelijk om uw verhaal terug te trekken. In dat geval verwijderen wij uw persoonlijke
gegevens.
Bijeenkomst
In juni organiseren wij een bijeenkomst voor alle deelnemers aan het project. U bent dan van harte welkom!
We gaan de verhalen met elkaar delen. En we kijken hoe we met alle ervaringen de ondersteuning aan
werkgevers en werkzoekenden verder kunnen verbeteren. Als u wilt, houden we u per mail op de hoogte van
de voortgang en de resultaten. Uw mailadres geeft u dan door aan de interviewer.
Meer over CoSIE
De volgende Houtense organisaties doen mee aan het project:
 Welzijnorganisatie ‘van Houten&co’
 De KrachtFabriek (broedplaats voor werkwillenden)
 Voedselbank Houten
 Houtense Werktafel
 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Houten: www.houten.nl/cosie. Heeft u nog vragen?
Bel of mail Jessica Dijkman: 030- 63 92 611 of jessica.dijkman@houten.nl
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