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Als voorzitter van Gem¡ni wil ik u een nieuw project in Geldrop-Mierlo van harte aanbevelen: het
Darraq project. ln de huidige krappe arbe¡dsmarkt blijft namelijk een belangrijke bron van arbeid
onbenut: de 50+ werknemer komt lastig aan een nleuwe baan. Onbekend maakt onbemind, dus
hebben ¡nitiatiefnemer Alexander Steegh en Yvonne Kruizinga (Stichting Samen voor Geldrop-Mierlo)
iets unieks bedacht.

ln een explosief groeiende arbeidsmarkt kunnen 50+ers extra waardevol zijn. De DMW Groep uit
Geldrop heeft een grote ervaring bij het begeleiden van 50+ers naar werk en biedt nu het unieke
programma DARRAQ aan. Dit programma staat in principe open voor alle 50+ers zonder werk (met of
zonder uitkering) en voor mensen die parttime werken maar daar bovenop meer uren willen werken.
Ook ZZP-ers met onvoldoende opdrachten nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan dit
project.

De werkzoekende kan zonder kosten of verdere verplichtíngen meedoen aan dit individueel
loopbaanbegeleidingstraject, waarin ze maximaal bijgestaan worden door een ervaren
loopbaanadviseur. ln dit traject wordt samen met de coach het zoekprofiel verder aangescherpt en
wordt hij/zij geholpen bij het opstellen van zijn CV en Linkedln-profiel. Bovendien krijgt de
werkzoekende een eigen persoonlijke webpagina waar hij/ij zich goed kan laten presenteren.
Tijdens dit traject gaat de werkzoekende, als chauffeur, op pad met een directeur (voorzitter,
burgemeester of andere eindbeslisser). ln deze informele setting leren deze twee personen elkaar
beter kennen en vragen wij aan de directeur om zijn/haar netwerk aan te spreken en te helpen om
die éne persoon aan betaald werk te helpen.
Van deze ontmoeting wordt een kort filmpje gemaakt. Dit filmpje kan gebruik worden als middel om
de werkzoekende via social media te introduceren bij potentiële werkgevers. Bovendien worden de
filmpjes vertoont binnen de DARRAQ-serie op YouTube.

Yvonne Kruizinga zal binnenkort met een aantal van u contact opnemen om te kijken wat u kunt
betekenen in dit project.

Meer info: www.darraq.nl of het Communique-Darraq-Geldrop-Mierlo (zie hieronder)

Adri Geerts,
voorzitter Gemini
05-11-201.8
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Beste ondernemer,

De economie leeft op, het consumentenvertrouwen is gestegen en de arbeidsmarkt trekt flink aan. Wellicht
merkt u dat ook in uw organisatie. ln sommige gevallen is het tekort aan gekwalificeerd personeel nijpend.
Men heeft regulier werk dat blijft liggen of heeft plannen op de plank liggen die men graag wil oppakken om
ook in de toekomst voorop te bliiven.

Het opmerkelijke is echter, dat ondanks de geschetste situatie, de 50+markt niet in gelijke tred meebeweegt.
Het aantal werkende 50 en zeker 55+ers blijft achter. ln het kader van het stimuleren van de
werkgelegenheid voor deze doelgroep in deze regio, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid de in Geldrop gevestigde organisatie De Mens Werkt Groep (DMW Groep) recentelijk
beloond voor haar innovatieve 50+ arbeidsmarktaanpak. Dit heeft geleid tot een uniek programma

"DARRAQ". Doel van dit programma is om maximale participatie van 50+ers te realiseren.

Diverse maatschappelijke betrokken organisaties in Geldrop, Mierlo, Heeze-Leende en Nuenen hebben de

schouders eronder gezet om hierin regionaal het voortouw te nemen.
DMW Groep, Sticht¡ng Samen voor Geldrop-Mierlo, Rabobank Dommelstreek en WAT-Offices werken zij aan

zij om eenmalig een stempel te drukken op de arbeidsmarkt, ten faveure van zowel werkgevers als

werkzoekenden..Op de achterzijde {pagina 2) ziet u wíe de betrokkenen zijn.

Het concrete streven is om 50 werkzoekenden aan de slag te laten gaan met een minimum van 16 uren per

week. De wijze waarop? Laat u verrassen door Yvonne Kruizinga-Meier. Zij legt het u graag u¡t. Gaat het geld

kosten? Nee, er zijn geen kosten voor deelname aan dit traject. Wel streven wij naar een commitment met
de stichting Samen voor Geldrop-Mierlo.

Mocht u toch nog de vraag hebben 'ì/l/aarom meedoen?' Natuurlijk voor werk & omzet & maatschappelijke
betrokkenheid, maar ook voor het volgende: in maart 2019 organiseren wij een slotmanifestatie voor alle

deelnemende bedrijven en werkzoekenden in het ontmoetingscentrum aan de Laan der Vier
Heemskinderen. U wordt in de watten gelegd met aansprekende Keynote presentat¡es, ¡nzicht in
arbeidsmarktontwikkelingen en gastronomische verwennerijen Kortom dit wilt u toch niet missen?

Binnenkort neemt Yvonne contact met u op om met ons het verschil te maken voor de inclusieve, regionale
50+arbeidsmarkt.

Hartelijke groet namens het pro¡ectteam,

Yvonne Kruizinga-Meier Ton van den Boomen

Tel:06-13783963

Email: wonne@samenvoorFeldropmielo.nl
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Tel:06-53863254

Email: t.vanderboomen@dmwgroep.nl
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Nadere uitleg samenwerkingspartners.

De Mens Werkt Groep

DMW Groep is een organisatie die gespecialiseerd is in arbeidsmarketing,

coaching en training. De groep vindt haar oorsprong in 2000 en één van haar
pijlers zijn diverse 50+ arbeidsmarketing campagnes. Wij werken daarbij nauw

samen met gemeenten, werkgevers en uitkeringsinstanties.

Contactpersoon: Ton van den Boomen

SAMEN VOOR GETDROP-MIERIO

Sinds 2016 zet de stichting zich in voor een hechtere samenleving. Dat doet
SvGM door lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar te
verbinden. Zij inspireert, adviseert en organ¡seert verbindende activite¡ten voor
haar partners, zoals maatschappelijke teamdagen, een jaarlijkse Beursvloer of
ander matchevent en overige maatschappelijke activiteiten. Deze leveren
medewerkers én de lokale samenleving betekenisvolle ervar¡ngen op en

betrokkenheid bij de lokale omgeving waarin bedrijven gevestigd zijn.

Contactpersoon: Yvonne Kruizinga-Meier

Rabobank - Samen Vitaal
Rabobank ¡s een toonaangevende bank voor en door klanten, een coöperatieve
bank met betrokken leden. Rabobank Dommelstreek is een lokaal betrokken
bank met een rijke historie (eerste boerenleenbank werd opgericht in 1897 in

Geldrop). Vanuit Samen Vitaal Community en de marktteams verbinden we

mensen en delen we kennis om de vitaliteit lokaal regionaal te versterken .

Rabobank draagt bij aan het mede oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in de samenleving Samen bereik je meer dan alleen.

Contactpersoon: Frank van der Zanden

WAT Offices

WAT Offíces fac¡liteert, zelfstandige professionals en 'kleine'ondernemers, met
een optimale werkplek in een stimulerende en ondernemende omgeving. Of je

nu op zoek bent naar een flexibele werkplek, een eigen kantoor of alleen een

ruimte waar je comfortabel en efficiënt wilt vergaderen, WAT Offices biedt de

oplossing. www.watoff ices. nl

',Alleen ga je harder, samen kom je verderl"

Contactpersoon: lngrid van Mierlo
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