Flexpools: aanpakkers die snel ontzorgen!

Bent u op zoek naar werkkrachten die snel bij u aan
de slag gaan? Om werkzaamheden bij u op locatie te
verrichten? Wij bieden met onze Flexpools tijdelijke
extra capaciteit bij uw productie.
Flexibel
Wij stellen in overleg met u een groep samen die geheel is
afgestemd op uw personeelsbehoefte. Zij gaan op uw locatie
- tegen een tevoren met u afgesproken tarief - aan de slag.

Goed geregeld
Het inhuren van medewerkers kan voor een korte of langere
periode zijn en met of zonder begeleiding vanuit de Inclusief
Groep. Omdat de werkzaamheden op uw locatie plaatsvinden
houdt u zicht op de voortgang. Mocht u de wens hebben om het
werk bij de Inclusief Groep in Nunspeet te laten plaatsvinden,
dan kan dat ook.

Onze begeleiding
Onze jobcoaches screenen voor u de juiste medewerkers bij
uw opdracht. Zij zorgen voor het inregelen op de werkvloer en
eventuele aanpassingen. Mocht er iemand ziek worden, dan
regelen zij vervanging. Ook regelen zij desgewenst begeleiding
op de werkvloer en vervoer. Kortom, u wordt echt ontzorgd!

De voordelen van onze Flexpools:
• Gemotiveerde mensen in uw bedrijf
• Aanvulling op uw huidige capaciteit
• Geen vast dienstverband/geen risico als werkgever
•	U heeft de dagelijkse leiding of u kunt een
leidinggevende van ons inhuren
• Wij kunnen voor vervoer zorgen
•	Van 1 – 50 personen en voor korte of langere duur

Enkele ondernemers over hun ervaringen met
onze Flexpools:
Het Nijkerkse bedrijf Confed is een belangrijke speler op de
internationale markt voor elektronische apparatuur. Een groep
van 20 Flexpolers assembleert de producten op de Confedvestigingen in Nunspeet en Nijkerk: meet- en regelkasten,
schakelunits en draadbomen van afzetmarkten in Europa, Azië
en de Verenigde Staten.
“De samenwerking heeft ons beide veel gebracht”, vertelt
Roel van de Beld, manager operations van Confed. “Een
aantal medewerkers is bij uitstek geschikt voor dit werk, denk
bijvoorbeeld aan mensen met autisme. Ze leren hier een mooi
vak en zijn echt goed in hun werk. Wij hebben er trouw en
gemotiveerd personeel bij gekregen én we geven invulling aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

kracht gezet en er is een goede begeleider die deze mensen op
de werkvloer aanstuurt. Daarom heb ik er nauwelijks omkijken
naar, en dat is wel zo prettig!”.
Culinaire groenteman Johan van Marle heeft een passie voor
zijn vak: een culinaire maaltijdbezorging met verse, lekkere en
gezonde ingrediënten. Omdat hij zijn activiteiten naar Nunspeet
wilde uitbreiden zocht hij een chauffeur om de maaltijden rond
te brengen. Van Marle: “Bij Gresbo hadden ze de juiste persoon
snel voor mij gevonden. Daarbij zorgen ze voor een uitstekende
begeleiding. Zo zijn ze bijvoorbeeld tevoren even met de
chauffeur meegereden om de route uit te leggen. Ook regelen
ze vervanging als dat nodig is. Het past bij onze filosofie om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar het werkt
ook gewoon goed”.

Shimano Benelux is gevestigd in Nunspeet en levert
hoge kwaliteit fietsonderdelen en fietsaccessoires voor de
internationale markt. Regelmatig doet Shimano een beroep op
onze Flexpools voor korte of lange klussen. Een groep van 6
mensen is een week aan het werk geweest bij Shimano. Hier
moesten 13.500 fietshandschoenen worden omgepakt, liefst
met spoed. Een dag later gingen ze al aan het werk. ”De klus
is uitstekend uitgevoerd. Fantastisch dat je altijd op hen kunt
rekenen”, aldus Walter Bosman, manager bij Shimano.
Bij Kersten Revalidatietechniek in Nijkerk worden rolstoelen
geschikt gemaakt voor hergebruik. Kersten heeft verschillende
vestigingen en afspraken met alle grote zorgverzekeraars in
Nederland. Hiermee is de afgelopen acht jaar een besparing van
100 miljoen euro bereikt voor de maatschappij.
Inclusief Gresbo levert een Flexpoolteam, negen mensen die
worden aangestuurd door een voorman. Zij zorgen voor het
demonteren en schoonmaken van de onderdelen. ”Dat het om
mensen met een beperking gaat merken we eigenlijk niet, zegt
Jack van Roy, manager Kersten. “Nu is de samenwerking met
Inclusief Gresbo vanaf het begin ook goed verlopen. Ze weten
precies wat deze mensen aankunnen, iedereen wordt in z’n

Veelzijdig dienstverlener
Gresbo Flexpools is één van de diensten van Inclusief Gresbo.
Wij bieden een gevarieerd en complementair dienstenpakket,
waarbij wij u als klant maximaal willen ontzorgen voor een
eerlijke prijs.
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Flexpools
Schoonmaak
Groenvoorziening
Schilderwerken
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• Verpakken/Montage
• Technische montage
•	Post, Pakket, Mailings &
Digitalisering

