FROM HOORN, WITH LOVE

FROM HOORN, WITH LOVE
Leerwerkbedrijf in Hoorn produceert voor Claudia Sträter
Claudia Sträter zocht naar een Nederlandse opdrachtnemer om een deel van de kledinglijn in eigen land te produceren. Die is gevonden! We kwamen in contact met WerkSaam Westfriesland en Leviaan Participatie. Deze organisaties
startten gezamenlijk een naaiatelier in Hoorn, mede voor Claudia Sträter. In het naaiatelier, met de status van een
erkend leerwerkbedrijf, doen werkzoekenden met een uitkering arbeidsritme en werkervaring op. Claudia Sträter
creëert met dit project werkgelegenheid voor deze groep. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van talent en het
vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.
Frits Helmstrijd, onder andere directeur van Claudia Sträter, licht toe: ‘Waarom zouden we alleen ver weg produceren als
het ook dicht bij huis kan? Naast het positieve effect op het milieu kunnen we op deze manier mensen motiveren en ondersteunen om weer in het arbeidsproces te komen. We zijn rustig gestart, hebben geen druk op de doorlooptijd gezet en
focussen op het bijbrengen van kennis en vaardigheden. We hopen dat deelnemers trots zijn op hun herstel, wij zijn dat zeker.’
WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland en voert sinds januari 2015 de Participatiewet uit.
WerkSaam was na het eerste contact met Claudia Sträter meteen enthousiast en wilde het samen met een ervaren partner oppakken. Zo ontstond de verbinding met Leviaan Participatie. Deze organisatie motiveert mensen met
psychosociale kwetsbaarheden om naar vermogen deel te nemen en heeft al langer ervaring met het maken van kleding in
een productie-omgeving.
Marcel Koomen, hoofd Centraal Bedrijfsbureau WerkSaam vertelt: ‘Het reshoren van productie naar Nederland is heel
mooi en past in veel gevallen goed bij onze mensen en werkwijze. Dit is echt een prachtige publiek-private samenwerking
en een voorbeeld voor andere branches.’ Tom Stobbe, hoofd Leviaan Participatie, vult aan: ‘De gemene deler is dat wij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen willen bieden om op een zinvolle en passende manier te participeren.
Deze samenwerking maakt werken aan het herstel nog betekenisvoller.’

Youssef aan het werk in het naaiatelier. Hij kreeg er na een leerwerkperiode een betaalde baan.

WE CARE ABOUT THE WORLD, WE CARE ABOUT YOU
Claudia Sträter wil graag bijdragen aan een meer duurzame wereld. We nemen verantwoordelijkheid voor
de sociale en ecologische impact van onze producten. Dit doen wij samen met ons MVO-team. MVO staat
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We beseffen dat het creëren van een bewuste wereld een
voortdurend proces is en het prachtige einddoel een bijna onmogelijke opgave, maar we laten ons hierdoor niet
weerhouden. Integendeel. We blijven vol energie verbeteringen doorvoeren om op die manier vooruitgang te
boeken. meer informatie over ons MVO-beleid op www.claudiastrater.com/mvo
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Daphne Siebenlist communicatieadviseur WerkSaam | tel: 0628029450
Daphne.Siebenlist@Werksaamwf.nl | Sylvia Padmos communicatieadviseur Leviaan | tel: 0610130603 | s.padmos@leviaan.nl
Whitney Vaars, Claudia Sträter | whitney.vaars@claudiastrater.com

