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Verhuizing Werk-lokaal Nijkerk
Eind november heeft Werk-lokaal haar nieuwe kantoor in Nijkerk op feestelijke wijze
geopend. Werk-lokaal is in 2006 opgericht en ontstaan uit Covebo Uitzendburo. Werk-lokaal
richt zich op uitzenden, detachering en werving & selectie van personeel in voornamelijk
de bouw, techniek, industrie en logistiek. Omdat Covebo gespecialiseerd is in internationale
arbeidsbemiddeling en Werk-lokaal haar focus heeft op de Nederlandse arbeidsmarkt, is
Werk-lokaal een goede aanvulling op de dienstverlening van Covebo. Dit blijkt onder
andere uit de groei die Werk-lokaal in Nijkerk en ook op andere locaties doormaakt. Naast
het kantoor in Nijkerk heeft Werk-lokaal vorig jaar ook vestigingen geopend in Harderwijk,
Bunschoten-Spakenburg, Hasselt en Zeist. In Nijkerk is Werk-lokaal op de oude locatie aan
de Kolkstraat in korte tijd uit haar spreekwoordelijke jasje gegroeid. Sinds enkele weken is
Werk-lokaal gehuisvest aan de Ambachtsstraat in Nijkerk. Het nieuwe kantoor is officieel
geopend in aanwezigheid van bekenden, collega’s en vele (lokale) relaties. Werk-lokaal richt zich sterk op de lokale markt en hoopt met het nieuwe kantoor in Nijkerk,
werkzoekenden en opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn. De twee oprichters van Covebo, Gert Bouw (links) en John van de Veen hebben de nieuwe vestiging
van Werk-lokaal officieel geopend.<

Harderwijk en Zeewolde
gaan het water in
Harderwijk en Zeewolde bereiden
zich met ondersteuning van het
bedrijfsleven voor op de traditionele
nieuwjaarsduik in het Wolderwijd.
Tal van ondernemingen in beide
gemeenten sponsoren het evenement. In Zeewolde waar de duik op
zaterdagmiddag 1 januari plaatsvindt zorgt Commplot voor de communicatie. Kaap Flevo en Troost
Catering nemen de nieuwjaarsborrel voor hun rekening. In Harderwijk
staan op zaterdag 8 januari de duikers van Zandokhan paraat, eventueel ook om voor de derde achtereenvolgende keer eerst het ijs weg
te hakken. Transportbedrijf Elgersma levert vrachtauto’s waarin de
deelnemers zich om kunnen kleden. Struik Foods en hotel Monopole verzorgen
gezamenlijk de erwtensoep. Mede dankzij de hoofdsponsor, stichting HaRT, zijn
er weer prijzen voor de best verklede deelnemers. De prijzen van de verloting
zijn bijeengebracht door de winkeliers in de binnenstad. <

Afscheid Govert van der Boom
Met een feestelijke receptie in de raadszaal heeft Govert van der Boom afgelopen maand afscheid genomen van de gemeente Harderwijk en is hij met vervroegd pensioen gegaan. Vanaf 1977 vervulde hij met verve de rol van communicatieadviseur. Govert van der Boom was destijds de eerste voorlichter die
Harderwijk in dienst nam. In zijn functie onderhield hij onder meer de perscontacten en was hij eindredacteur van de wekelijkse gemeentepagina. Met zijn
journalistieke achtergrond wist hij vele gemeentelijke onderwerpen over te
brengen op de inwoners via zelf geschreven nieuwsbrieven en folders. Hoewel
hij de laatste jaren al gebruik maakte van de deeltijd FPU bleef hij nauw betrokken bij alle werkzaamheden. De landelijke intocht van Sinterklaas was het enige
dat hij tot voor kort nog niet had meegemaakt. Nu ook deze activiteit succesvol
afgerond is, neemt hij afscheid van de gemeente Harderwijk.<

Het Nieuwe Werken
nu ook in Nunspeet
Broodje Kok geopend
De maatschappij verandert
voortdurend en ook de
werkmethoden
wijzigen
navenant. Door de invloed
van ICT op het arbeidsproces ontstaat er een cultuur
waarbij men plaatsonafhankelijk zijn werk kan doen. Laptops en mobiele telefoons staan hierbij aan de basis van het werkproces. In het kort betekent Het
Nieuwe Werken dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe je werkt en samenwerkt. Je krijgt en neemt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en een gezonde
balans te vinden tussen werk en privé. Een vaste werkplek in een kantoor heb je
dan niet. Het Nieuwe werken gebeurt veelal thuis of op een tijdelijke werkplek
onderweg. Ook Nunspeet kent sinds kort een plek die geschikt is voor Het
Nieuwe Werken. Bedrijfsverzamelgebouw CasBorgh aan de Galvaniweg 7 in
Nunspeet biedt de mogelijkheid om tijdelijk in een rustige en representatieve
omgeving te werken of te vergaderen. Het gebouw beschikt op alle werkplekken over moderne communicatiefaciliteiten en diensten zoals een kantine, vergaderruimten en een representatieve receptie. Gebruik van werkplekken
geschiedt op basis van beschikbaarheid. Han van Egdom van CasBorgh: ‘De
faciliteiten in ons gebouw lenen zich uitstekend voor een tijdelijke werkplek in
het kader van Het Nieuwe Werken. De rustige atmosfeer binnen CasBorgh zorgt
er voor dat men zich prima kan concentreren op de klus die moet worden
gedaan.’<

Gedurende de gehele maand december kan de klant heel veel acties verwachten in het vernieuwde en uitgebreide Broodje Kok aan de Hoofdweg in
Harderwijk. Na een forse verbouwing is de zaak eind vorige maand geopend en
Johan en Thea Kok krijgen alleen maar positieve reacties over bijvoorbeeld de
uitbreiding van het assortiment, de productverlichting en de zitgelegenheden.
De medewerkers hebben veel meer ruimte gekregen en kunnen de klant daardoor nog sneller en efficiënter bedienen. Johan en Thea Kok verwachten veel
van het verantwoord frituren met een vetpercentage van slechts 25 procent. Op
een nader te bepalen datum volgt nog een officiële opening van Broodje Kok.<

