
WIJ ZIJN TROTS OP DE GENOMINEERDEN!
Sinds 2004 wordt ieder jaar de IJmond Werkt! Award uitgereikt aan een bedrijf in de  
regio dat zich inzet voor mensen, die om wat voor redenen dan ook, steun nodig heb-
ben in het uitvoeren van hun werkzaamheden. De samenwerking tussen IJmond Werkt! 
en deze partners is van grote waarde, omdat op deze manier veel mensen bij  
reguliere werkgevers aan de slag kunnen!

De jury heeft dit jaar bij haar keuze op verschillende aspecten gelet 
zoals: bewust betrokken ondernemerschap, creativiteit in onder-
nemerschap en het geloof hebben in de kwaliteiten van de me-
dewerkers. Wij stellen de genomineerden van 2021 (uitreiking 
uitgesteld naar 2022 i.v.m. Corona-maatregelen) hierbij graag 
aan u voor. De winnaar wordt uiteindelijk door de aanwezigen 
van het ondernemersevent Fris Kijken & Anders Denken op  
7 april 2022 gekozen. Meer info en aanmelden? 

BOURGONDISCH LIFESTYLE

“Ga uit die comfortzone en doe het gewoon”,  
dat is de tip die René Koelman, de eigenaar van 
Bourgondisch Lifestyle en Kaasfort Amsterdam, 
heeft voor andere ondernemers. “Het heeft ons 
zoveel plezier en verdieping gebracht, dat had  
ik van tevoren niet kunnen bedenken.”

Al gewonnen
“Ik had niet verwacht dat het sociaal ondernemen 
zoveel goeds met zich mee zou brengen. Het is een 
win-win situatie, voor Yasser, voor onze organisatie, 
maar ook voor alle medewerkers op persoonlijk 
vlak. Iedereen krijgt veel energie van Yasser, die 
iedere werkdag weer met die enorme glimlach  
binnenstapt. Of wij de IJmond Werkt! Award nu  
wel of niet winnen, wij hebben al gewonnen.  
Wij hebben Yasser!”

NATURAL COSMETICS

“Sociaal ondernemen is de toekomst, je moet  
de wereld met elkaar een beetje beter maken”, 
aldus Hanna Middeljans, mede-eigenaar van  
Natural Cosmetics Holland. Al sinds de oprichting 
in 2018 staan duurzaamheid en sociaal onder-
nemen centraal in de bedrijfsvoering. 

Teruggeven
Van de zonnecellen op het dak tot het afval,  
van de medewerkers aan de productiekant tot de 
kantinedienst; alles is ingericht om de wereld iets 
terug te geven. Hanna: “Je kunt niet blijven  
hangen in het plaatje om maar zoveel mogelijk 
geld te verdienen. Als de omgeving er beter van 
wordt, dan heb je pas echt succes. We merken dat 
klanten het enorm waarderen hoe wij het bedrijf 
runnen en daarom graag aan ons verbonden zijn.”

CYCLOON POST & FIETSKOERIERS

Cycloon bezorgt door heel Nederland post  
en pakketten, bij voorkeur op de fiets.  
Duurzaam én sociaal. Postbezorgers, chauffeurs, 
sorteerders, voormannen en -vrouwen; in vele 
functies heeft de organisatie medewerkers  
met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. 

Open en eerlijk
“Het is prachtig om te zien dat medewerkers met 
weinig werkervaring, waarvan sommige zelfs in een 
behoorlijk diep dal zitten, opbloeien in een leuke 
werkplek die wij voor ze hebben. De medewerkers 
kunnen zich hier op hun eigen niveau ontwikkelen 
waarbij wij altijd in mogelijkheden denken en niet 
in beperkingen. In ruil daarvoor krijgen wij fantasti-
sche collega’s”, aldus de enthousiaste bedrijfsleider 
Maaike Kistemaker. 

DE IJMOND WERKT! AWARD

ONZE KERNWAARDEN: OPRECHTE AANDACHT · SAMENWERKEN · ONDERNEMEND · POSITIEF · VERTROUWEN 

Kijk op: ijmondwerkt.com/event2022

Meer weten over de IJmond Werkt! award en 
de genomineerden? Kijk dan op onze website:  

ijmondwerkt.com/event2022

“Het doet me echt wat als ik zie hoe mede
werkers hier hun plekje hebben gevonden”

“Het is prachtig om te zien dat ze opbloeien 
in een leuke werkplek die wij voor ze hebben.”

“De IJmond Werkt! Award wel of niet winnen,  
wij hebben al gewonnen. Wij hebben Yasser!”

Lees hier het volledige interview 
met René over zijn samenwerking 
met IJmond Werkt! en medewerker 
Yasser.

Lees hier het volledige interview 
met Hanna over hun samenwerking 
met IJmond Werkt! en hun vier 
medewerkers 

Lees hier het volledige interview 
met Maaike over de samen werking 
met IJmond Werkt! en het hele 
team medewerkers

Onze visie: 
Onze overtuiging is dat 

ieder mens van waarde is en 
met zijn of haar talenten een  

passende plek verdient om een  
bijdrage te kunnen leveren. Samen 
doen we er alles aan om mensen 

die plek te laten vinden, vanuit 
eigen motivatie, kracht en 

mogelijkheden

Onze missie:
Wij werken  

aan een wereld  
waarin iedereen  

vanuit eigen 
kracht meedoet

U kunt zelf ook uw stem uitbrengen!  
Welke genomineerde verdient volgens  
u de hoofdprijs? 

 Scan de QR-code 
 en breng uw stem uit!


