PERSBERICHT
Rabobank Regio Den Haag en Kans.work BV sluiten samenwerkingsovereenkomst
Maandag 4 december hebben de Rabobank Regio Den Haag en Kans! een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dat betekent dat de kandidaten van Kans! vanaf nu
met regelmaat opdrachten uitvoeren voor de bank. Naast de ondertekening werden ook
certificaten uitgereikt aan kandidaten die hun opleiding onlangs hebben afgesloten via Kans!
Henk Werlemann, directeur MKB bij Rabobank Regio Den Haag hierover: ”Soms geeft een
gebeurtenis aanleiding om een feestje te organiseren! Deze samenwerking is een feestje
waard. Sinds de zomer van 2017 heb ik goede contacten met Remco Engels en Chris Krijger
van Kans.Work BV. De kern van hun bedrijfsactiviteiten sluit mooi aan bij het gedachtengoed
van Rabobank dat we betekenisvol willen zijn en de maatschappij willen helpen en
ondersteunen”.
Over Kans!
Kans! helpt mensen met een uitkering op weg naar de arbeidsmarkt. Zij krijgen de
mogelijkheid een vakopleiding te volgen en daarna op een klantencontactcentrum te werken.
Kans! kan hierdoor gekwalificeerd personeel en werkzaamheden leveren zonder lange
inwerktrajecten. Tegelijkertijd helpt zij ondernemers met “maatschappelijk investeren”.
Inmiddels doen zij dit vanuit 6 locaties in het land.
Remco Engels over de samenwerking met Rabobank: “ Samen met Chris Krijger zijn wij in
augustus 2016 met dit concept begonnen. Behalve dat Rabobank Regio Den Haag ons helpt
aan opdrachten, zetten zij hun netwerk in om ons een platform te bieden, waardoor hopelijk
meer ondernemers zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid als het gaat om “Social
Return on Investment”. Hier kunnen wij ondernemingen goed bij helpen en ook ontzorgen,
want wij helpen in de volle breedte van MVO”.
Chris Krijger vult aan: ”ongeveer 70% van de door ons aangetrokken medewerkers blijft
duurzaam uit een uitkeringssituatie. We helpen werkgevers bij het vinden van MVO-doelen
binnen hun organisatie. Maar bovenal helpen we mensen met een extra opleiding op zak,
aan een baan.
En er was nog iets speciaals tijdens het uitreiken van de certificaten. Erol Günes
kreeg zijn certificaat in Braille. Hij was namelijk de eerste gecertificeerde die als blinde de
opleiding aan Philipse Business School met goed gevolg heeft afgerond.
Meer informatie over Kans!: www.kanswork.nl
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rabobank Regio Den Haag: Henk Werlemann via telefoonnummer: 06-10 688 459 of email:
Henk.Werlemann@rabobank.nl
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