
Interview met Gijs van Heijst
Directeur van Connexys en klant van het eerste uur



Deze man past in onze cultuur

Gijs van Heijst is één van de twee directeuren van Connexys
(www.connexys.nl) in Rotterdam dat webbased applicaties
ontwikkelt voor de instroom, doorstroom en ontwikkeling van
talentvolle werknemers: ‘Ik dacht al tijdens het
sollicitatiegesprek: deze man past in onze cultuur’.

Hoe kwam u bij Onbegrensd Talent terecht?
Gijs van Heijst: ‘Wij waren op zoek naar een IT Tester en die zijn
lastig te vinden in deze tijd. Toen ik tegen het
rekruteringsbureau zei dat ik wel iemand met een handicap wilde
– ik heb een vader met één been, dus ik weet van dichtbij wat
het betekent – verwezen ze me naar Onbegrensd Talent.
Die stonden binnen twee weken op de stoep om over de
mogelijkheden te praten’.

‘Bij het UWV duurt alles maanden dus dat was een goed begin.
Toen ze me twee weken daarna ook nog het profiel van een
geschikte kandidaat stuurden én we de week daarna een afspraak
konden plannen, was ik helemaal blij. Alleen, toen ze zeiden dat
het iemand met een geestelijke handicap was, schrok ik wel
even. Is het gedrag van zo iemand niet heel onvoorspelbaar?
Camiel heeft het syndroom van Asperger’.

Hebben ze het gesprek met u voorbereid?  Gijs van Heijst: ‘Ja, ze
hebben me verteld wat ik kon verwachten. Dat er zware en lichte
varianten van Asperger bestaan, wat de symptomen zijn en dat
Camiel een lichte variant had. Dat soort dingen. In het
sollicitatiegesprek zelf heb ik van dat hele Asperger trouwens
niks gemerkt’.

Hoe verliep het sollicitatiegesprek?
Gijs van Heijst: ‘Ja, goed dus. Camiel kwam hier samen met
Pieter van Onbegrensd Talent. Kijk, ik let ik in gesprekken op wat
voor persoonlijkheid iemand heeft en daarna op z’n skills. Skills
kun je leren, persoonlijkheid heb je. Het klikte met Camiel. Ik
dacht al tijdens het sollicitatiegesprek: deze man past in onze
cultuur. Dat gaf de doorslag. Gaandeweg het gesprek kreeg ik ook
respect voor Camiel: hoe hij zichzelf na vijf jaar WAO terug heeft
geknokt in de arbeidsmarkt. Petje af’.

Moet u rekening houden met wat Camiel wel en niet kan?
Gijs van Heijst: ‘Nauwelijks. Ik merk niks van zijn ziekte en
collega’s ook niet: ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen over
zijn inzet, kennis en kunde. Het scheelt ook dat hij uit de ICT
komt. We proberen wel te zorgen dat hij geen overuren maakt en
de laptop van kantoor blijft ‘s avonds hier. Maar verder? Ja, we
letten iets meer op de planning, denk ik’.

Krijgen hij en u voldoende begeleiding?
Gijs van Heijst (lachend): ‘Eerder te veel. Wij hebben al
aangegeven dat we niet elke week een gesprek hoeven; eenmaal
in de twee weken telefonisch overleg is genoeg. Het is wel een
goed gevoel dat mocht er wat zijn Onbegrensd Talent meteen op
de stoep staat. Ik wacht alleen nog op een gesprek met de coach
van Camiel die me kan vertellen waar we bij Camiel extra op
moeten letten. Wat de signalen zijn mocht het misgaan’.
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Zie je nog andere risico’s?
Gijs van Heijst: ‘Mwah. Het ziekte –en uitvalrisico wordt de
eerstkomende vijf jaar door het UWV gedicht. Dus waar hebben
we het over? Verder denk ik niet in risico’s maar in kansen.
Camiel heeft een halfjaar contract en als het goed bevalt – en ik
zou niet weten waarom niet – dan krijgt hij straks gewoon een
contact voor onbepaalde tijd’.

Zou je weer een Onbegrensd Talent plaatsen?
Gijs van Heijst: ‘Laat maar doorkomen. Iemand in een rolstoel
voor de telefonische acquisitie die ook de offertes schrijft? Zou ik
zo aannemen. Het gaat erom wat het voor iemand het is. Met
Camiel is het in elk geval goed bevallen’.

Over Onbegrensd Talent
Onbegrensd Talent is intermediair tussen mensen met een
arbeidshandicap en de arbeidsmarkt. Wij werven en selecteren,
leiden mensen op en begeleiden hen naar en op hun werk.

Onbegrensd Talent voert een constante dialoog met de ICT
bedrijven en de ICT afdelingen van grote organisaties.
Uitgangspunt is dat het aanbod van Onbegrensd Talent altijd is
afgestemd op de actuele vraag in de markt. Waar is welk
personeel nodig? Als we  functieprofielen in kaart hebben,
werven we kandidaten en selecteren opleidingspartners om
opleidingen te verzorgen. Daarna begint de selectie van de
geworven kandidaten. Komen deelnemers daar doorheen dan
stellen wij ze aan u voor en kunnen ze aan hun opleiding
beginnen.

Voor kandidaten betekent dit dat zij altijd aan een opleiding mét
baangarantie beginnen. Het voordeel voor werkgevers is dat zij
kandidaten tegemoet kunnen zien die voldoen aan actuele
functie-eisen.

Door de strenge selectie en kwalitatief goede opleidingen,
garandeert Onbegrensd Talent kwalitatief goede, gemotiveerde
en actueel opgeleide kandidaten.

Uit ervaring weten we dat mensen met een arbeidshandicap een
steuntje in de rug nodig hebben om te slagen in een baan. Dat
steuntje biedt Onbegrensd Talent in de vorm van begeleiding
naar én op het werk. We blijven kandidaten gedurende langere
tijd volgen en begeleiden in hun ontwikkeling.



Contact
Stuur een email naar info@onbegrensdtalent.nl
Wil je informatie bel dan naar Pieter Heiliegers
op 06-53670282 of Glenn van der Burg 06-
22692560

Meer informatie op www.onbegrensdtalent.nl Onbegrensd Talent wordt mede mogelijk
gemaakt door stichintg CA ICT

 


