Miranda
in haar element!
Boos wordt ze nog weleens om die vooroordelen van mensen over Wezo. ‘
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Ik hou van tuinieren, van lezen, van reizen.’
Karin heeft veel ervaring in arbeidsbemiddeling. ‘

Zit jij bij Wezo, wat moet jij daar dan?’ vragen ze haar. Alsof je gehandicapt hoort

Het werken bij Wezo, een sociale arbeidsbemiddelaar, is voor mij betekenisvol. We werken met en voor

te zijn of zo. ‘Dit ben ik en daar moet je het mee doen’ zegt Miranda Scheepers zelf-

mensen. Ik ben resultaatgericht en wil graag samen
met anderen iets bereiken. Ik ben een netwerker, ik

verzekerd. Bij Odeon De Spiegel zijn ze maar wat gek met Miranda. En andersom!

wil verbinden. Wij kunnen bedrijven helpen invulling
te geven aan hun MVO-doelen. Of helpen bij de
afspraak uit het Sociaal Akkoord om 125.000 mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen

Element

durf te vragen, durf je verwachtingen uit te spreken.

bij bedrijven en instellingen.’ Karin en haar team

Naast groepsdetachering, waarbij groepen van

Dat helpt mij bij mijn werk.’ Over Odeon De Spiegel:

hebben een doel en dat is het aantal detacheringen

Wezo-medewerkers op locatie aan het werk zijn,

‘Ik voel me een van hen, het voelt als familiewarmte,

uitbreiden. Ik denk terug aan Miranda: met zo’n

plaatst Wezo in overleg met werkgevers ook mensen

waanzinnig.’ Tijdens haar werk ontmoet ze vele

ambassadrice moet dat zeker lukken!

op individuele basis, zoals Miranda. Miranda werkt

BN’ers. Op haar computer thuis staan de foto’s als

al weer twee jaar als interieurverzorgster bij Odeon

bewijs. Ze noemt Brigitte Kaandorp, Kim Lian van

De Spiegel en is daar in haar element. ‘Ze doet

der Meij, Ron Brandsteder, Roel van Velzen, Spike.

schoonmaakwerkzaamheden en ondersteunende

‘Je verwacht kapsones, maar het blijken toch ook

taken, zeg maar huismeesterachtige taken’ licht

gewone mensen.’ Ze sprak met Toni Neef na een

Dennis Bouwhuis, hoofd techniek & facilitair van

optreden. Andre van Duin wilde haar fiets kopen.

De Spiegel, toe. Dennis: ‘Het gaat heel goed,

‘Zijn bod was te laag dus de koop ging niet door’

Miranda redt zichzelf, ziet zelf het werk liggen.

lacht ze. ‘Het was leuk om Holland Got Talent van

Ze kan met iedereen goed opschieten, maakt graag

dichtbij mee te maken. Wat is die Gordon druk zeg’.

een praatje’. Miranda draait haar hand niet om voor

Per ongeluk is ze weleens een kleedkamer in gelopen

een flinke schoonmaakbeurt. Dat treft. Tijdens onze

zonder te kloppen. Door de drukte vergeten. Dat is

kennismaking gaat het carnavalsconcert 2014 naar

dan een beetje ongemakkelijk. Met een lach doet ze

een climax. En als de laatste klanken van Jeroen van

haar werk, gemotiveerd en enthousiast.

der Boom vervagen weet Miranda wat haar te doen
staat: de grote zaal, vol met slingers en confetti,

Detachering

moet opgeruimd worden. Ze lacht erbij.

Karin Kranendonk is sinds 1 januari 2014 commer
cieel manager bij Wezo. Samen met haar team is zij

Enthousiast

verantwoordelijk voor de detacheringen, zowel

Miranda is erg enthousiast over haar werk. ‘Ik

groepsgewijs als individueel. Karin is een duizend-

verplaats me in de bezoeker en denk dan hoe die

poot. Naast genoemde functie is zij actief in

het zou willen hebben. Het hoort netjes en schoon te

verschillende maatschappelijke functies. Een bezige

zijn! Ik ben heel blij dat ik via Wezo hier ben

bij. ‘Ik let wel op de balans. Rust vind ik in de

gekomen. Bij Wezo heb ik veel geleerd, zaken als

landelijke omgeving waar ik woon, in de natuur.
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