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Naam:

Naam:

Karel van Rooy

Corina Breider

Werk:

Naam:

Werk:

Naam:

Directeur

Coen Willemsen

Allround medewerkster horeca

Frank Smeijers

Bedrijf:

Werk:

Bedrijf:

Werk:

Van den Broek Logistics

Facilitair medewerker

Natuurpoort Vennenhorst

Directeur,

Bedrijf:

Hobby:

horecaondernemer

Van den Broek Logistics

Eigen paard, paard rijden

Bedrijf:

Hobby:

en vossenjacht

Natuurpoort
Vennenhorst

GPS-spelletjes, ﬁetsen
en internetradio

Coen
grĳpt kansen
Karel
geeft toekomst
“Bij Van den Broek verlenen wij logistieke diensten aan veel
plaatselijke bedrijven. Mensen kansen bieden is voor ons een vanzelfsprekend iets. Zo’n 95% van onze medewerkers komt uit de
regio Helmond - De Peel. En hun achtergronden zijn heel divers.
Zo hebben we Wajongers in dienst. En ook mensen die in het
verleden veel problemen hebben gehad en nu moeite hebben
om weer terug te keren in het arbeidsproces. We zijn er voor
alle leeftijden. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en kijken vooruit. Door woorden om te zetten in daden
bieden we iedereen een passende werkomgeving.”

Coen Willemsen is best trots. Zijn werkgever heeft zojuist de
Senzer Award in de wacht gesleept. “Dat voelt alsof je zelf ook
een beetje winnaar bent.”
Als facilitair medewerker heeft Coen overal ogen en maakt hij
korte metten met stof, restmateriaal en splinters van pallets. Dat
levert een schoon en opgeruimd magazijn op. Ook buiten ligt alles
er spic en span bij nu hij alle bladeren bij elkaar geblazen heeft.
Veelzijdig als hij is, vind je Coen ook regelmatig op de heftruck.
“Helpen met laden en lossen. Wat hier zo ﬁjn is? Je kunt nog eens
een praatje maken tijdens het werk. Daar krijg je ruimte voor.”
In zijn vrije tijd maakt Coen vooral ruimte om GPS-spelletjes te
spelen. “Dat doe ik met vrienden, kennissen en collega’s. Het lijkt
een beetje op jacht naar de schat. Maar dan digitaal.”

Corina
toont lef
Een natuurtalent komt altijd op haar pootjes terecht. Neem
Corina Breider, medewerkster catering. In oktober werd zij
gevraagd voor Natuurpoort Vennenhorst in Someren. “Een
buitenkans om in de volle breedte met het horecavak bezig te
zijn. En een schitterende locatie. Aan de rand van het bos zien
we regelmatig reeën. Waar kun je beter gasten ontvangen?”
Corina is trots dat Vennenhorst een Senzer Award heeft
gewonnen. “Mijn baas, Frank Smeijers heeft het verdiend.
Hij durft ongebaande paden in te slaan.”
Corina zelf slaat regelmatig het ruiterpad in, buiten, in de vrije
natuur. Met haar eigen paard doet ze mee aan de vossenjacht
waarbij honden een uitgezet spoor volgen. “Je moet er een
neus voor hebben. Honden die het eindpunt halen, krijgen een
beloning: pens.”

Frank
ziet talent
“Bij Natuurpoort Vennenhorst staat de mens centraal. Niet
alleen de gast maar ook de medewerker. Krapte op de arbeidsmarkt maakt dat wij verder kijken dan alleen het standaardaanbod van personeel. Dat betekent dat wij ook de meer
kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt een kans bieden om
hun talenten te ontplooien.
Wij kijken naar de kwaliteiten en de persoonlijke omstandigheden van een persoon. Dat wil zeggen dat we tijd steken in
het aanleren van speciﬁeke vakvaardigheden. Ook passen we
het werkproces waar nodig aan. Zo bieden wij iedereen de
kans om zich te bewijzen en te ontwikkelen in het horecavak.”

