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TOURNEE Platform voor bedrijven in Midden-Limburg die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden

Konnekt’os wil uitbreiden richting Roermond
door Leon Janssen
– Konnekt’os,
een platform van bedrijven die onder meer in de regio Weert samen
met werkvoorzieningschap De Risse bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen, wil haar
vleugels uitslaan naar geheel Midden-Limburg.
Henriëtte Maas, interim-directeur
van
werkvoorzieningschap

ROERMOND/WEERT

Westrom in Roermond, en Erik
Rosier, projectleider Konnekt’os,
gaan in januari en februari komend
jaar samen op tournee om een tiental kartrekkers, founding fathers,
voor Konnekt’os in de regio Roermond te interesseren. Het startschot voor Konnekt’os Midden-Limburg zou dan in maart komend jaar vallen.
De nieuwe kartrekkers moeten
samen met de huidige founding fat-

hers uit de regio Weert de nieuwe
harde kern gaan vormen van Konnekt’os Midden-Limburg.
In Weert is Konnekt’os, waarbij
ruim negentig bedrijven zijn aangesloten, een groot succes. Zij komen
regelmatig bij elkaar voor workshops en om zich te laten informeren over zaken die met arbeid en
wetgeving te maken hebben, om
onderling ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Belangrijk is verder dat ze bewust worden van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en daardoor eerder geneigd zullen zijn
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Daarmee dragen ze bij aan de landelijke
doelstelling om tot 2026 125.000
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Een aantal van van hen wordt
bemiddeld door De Risse en

Westrom. Of Konnekt’os Midden-Limburg een bijdrage gaat leveren voor een hoger rendement van
Westrom, is volgens Maas nog niet
duidelijk. „Risse en Westrom hebben procentueel ongeveer hetzelfde aantal mensen aan het werk bij
externe bedrijven. Maar er zijn desondanks een groot verschil aan opbrengsten bij ons en De Risse.
Waar ’m dat precies in zit, zoeken
we momenteel uit.”

