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Duurzaam, modern en sociaal. Dat 
zijn de kernwoorden waar Rijnvicus 
voor staat. Jaarlijks begeleidt het 
Werkgeversservicepunt van Rijnvi-
cus honderden werkzoekenden naar 
een passende baan. Momenteel is de 
mismatch tussen vraag en aanbod 
erg groot. Werkzoekenden die in be-
geleiding zijn bij Rijnvicus raken zo 
nog verder van de arbeidsmarkt. In 
de ontwikkeling van deze mensen 
wil Rijnvicus een belangrijke rol 
spelen. Ontwikkelen naar werk door 
werk, wat aansluit op de kansen in 
de arbeidsmarkt. 

Commercieel Team
Begin dit jaar startte binnen Rijnvicus 
een nieuw team, het Commercieel Team. 
Het team bestaat uit 7 enthousiaste me-
dewerkers, aangestuurd door teamleider 
Chantal Ekkel, voormalig teamleider van 
het Werkgeversservicepunt.

Chantal: ‘De behoefte aan een centrale 
commerciële afdeling bestond al een 
tijdje. Het Commercieel Team houdt zich 
bezig met alle verkoopactiviteiten van 
Rijnvicus die bijdragen aan onze missie: 
een modern en duurzaam sociaal ont-
wikkelbedrijf zijn en blijven. Mooie pro-
ducten maken, het aannemen van werk 
waardoor onze medewerkers zich ont-
wikkelen, maar ook het realiseren van 
groepsplaatsingen -en detacheringen bij 
werkgevers.’ 

Mooie projecten
Een goed voorbeeld van een duurzaam 
project wat het Commercieel Team heeft 
opgestart dit jaar is de circulaire hub, 
waarover eerder in deze krant een stuk 
verscheen. Medewerkers van Rijnvicus 
halen koffiedrab en koffiebekers (dat 
noemen we reststromen) op bij onderne-
mers in Alphen aan den Rijn en omstre-
ken. Vervolgens wordt dit samen met 
onze partners verwerkt tot nieuwe pro-
ducten. 

‘Zo creëren wij zinvol, eerlijk werk voor 
onze mensen en brengen duurzaamheid 
en duurzame inzetbaarheid bij elkaar. 
Een ander project wat in de planning zit 
is de doorontwikkeling van het leerwerk-
traject Logistiek. In de logistieke sector 
is veel werk en steeds meer bedrijven 
kiezen voor een totaaloplossing in logis-
tiek (dit noemen ze fulfilment). Vooral 
groeiende startups - bedrijven met een 

innovatief idee, die gebruik maken van 
moderne technologie - hebben behoefte 
aan het uitbesteden van het hele proces. 
Van het ontvangen van de bestelling tot 
het verzenden naar de consument. Sa-
men met deze startups stellen wij een 
mooi leerwerktraject samen wat aansluit 
op de toekomstige behoefte in de 
markt. 

Samenwerken met ondernemers 
Voor alle projecten geldt dat wij zoveel 
mogelijk de samenwerking opzoeken 
met ondernemers en waar mogelijk een 
publiek-private samenwerking starten. 
Een publiek-private samenwerking is een 
vorm van samenwerking tussen de over-
heid en bedrijven. Er is een heldere ver-
deling van taken en risico’s, waarbij de 
regie en het eindresultaat, in dit geval, in 
handen blijft van Rijnvicus. En de bedrij-
ven doen zo veel mogelijk de uitvoe-
ring. 

Samen met ondernemers creëren we een 
waardevol partnerschap. Denk hierbij 
aan opleidingstrajecten bij werkgevers 
die met personeelstekorten te maken 

‘Rijnvicus staat en gaat 
voor ontwikkeling’

hebben, bijvoorbeeld in de bouw, tech-
niek en logistiek. Meedenken met deze 
ondernemers en uiteindelijk een mooi 
project of product neerzetten met een 
gezamenlijk voordeel, dat is onze mis-
sie!’

Lastige arbeidsmarkt
De markt voor werkgevers is op dit mo-
ment behoorlijk lastig. Je kunt als werk-
gever eigenlijk niet meer ‘achteroverleu-
nen’ en wachten tot de perfecte kan-  
didaat zich aandient. ‘Wij werken inmid-
dels met veel enthousiaste werkgevers 
samen die het roer al omgooiden. Zij ver-
tellen andere ondernemers hier graag 
meer over. Het Commercieel Team kan 
deze verbindingen tot stand brengen en 
adviseren. Wij geloven namelijk in het de-
len van successen en ervaringen. Graag 
gaan wij met ondernemers in gesprek 
over sociaal ondernemen en wat dit voor 
jou en jouw bedrijf op kan leveren.’

Jaarwisseling 2022-2023
Als op 31 december de kurken knallen 
dan kijken wij terug op een jaar waarin 
wij vooral veel gezaaid hebben. Met ge-
paste trots vertellen wij dat het Com-
mercieel Team niet meer weg te denken 
is binnen Rijnvicus en bij ondernemers 
in de regio. We kunnen namelijk niet 
wachten om nu te gaan oogsten.’

“Edwin Langejans (werkleider Logistiek) en Chantal Ekkel (teamleider Commercieel Team) zien veel kansen voor werken 
in de logistiek”

Medewerkster Rijnvicus laadt 
vrachtwagen in


