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VOORWOORD
De vakanties zijn weer voorbij
en iedereen is weer fris aan de
slag…
Voor de 3e editie van de
nieuwsbrief laten we wederom
een medewerker aan het
woord, maar dit keer ook een
mededeling vanuit Acsens!
Daarnaast geven we een aantal
opties om de gezondheid in het
bedrijf
en
onder
jouw
medewerkers te vergroten.

Arbeidsmarkt
Wat zijn de cijfers van de
huidige arbeidsmarkt en hoe
gaat dat er de komende jaren
uit zien in de Kop van NoordHolland?

Lees het op pagina 3!

Veel leesplezier

Nieuwe collega’s
Het team van Acsens is
uitgebreid met Wendy en
Marleen. Wij stellen ze kort aan
je voor…

Lees het op pagina 2!

Medewerker uitgelicht
Wie werken er via Acsens? Bas
Steenwinkel gaat vanaf oktober
aan de slag bij Ammeraal
Beltech
als
Medewerker
Intercompany Services

Lees het op pagina 2!

Regio nieuws
Zitten is het nieuwe roken zegt
men ook wel. West-Friesland
heeft bewegen op de agenda
staan! Hoe?

Lees het op pagina 3!

Medewerker uitgelicht – Bas Steenwinkel
Inmiddels ben ik alweer vier jaar woonachtig in Heerhugowaard en heb altijd
gewerkt rond Amsterdam. Recent als logistiek planner voor de wegtransport
bij een Amerikaans bedrijf op Schiphol.
Zo’n anderhalve maand geleden klopte ik op de deur bij Acsens. Ik was toe aan
een nieuwe uitdaging dichterbij huis. Na vijf jaren werken op Schiphol was ik
het 45 min rijden enkele reis (zonder files) meer dan zat. Deze tijd wil ik liever
in mijn gezin steken.
Kasia nam al snel contact met me op dat ze een mooie functie voor me had als
Medewerker Intercompany Services. Een rol die mij op het lijf geschreven leek
en dan ook nog in Heerhugowaard. Direct maakte we de eerste afspraak. Vanaf
dat moment ging het snel. Binnen twee weken had ik alle gesprekken bij de
klant doorstaan en een zeer goed gevoel over gehouden aan Ammeraal
Beltech.
Gelukkig hadden zij hetzelfde gevoel en werd er door Erik de verlossende
woorden uitgesproken, gefeliciteerd met je nieuwe baan! Iets wat begin die
maand nog zo ver weg leek was in twee weken beklonken.
Kasia en Erik, mijn dank is groot!

Nieuwe collega’s
Wij zien de markt en daarmee Acsens groeien. Hierdoor hebben wij
besloten om het team te versterken met vers bloed. Op 10 september
jl. is Wendy gestart en maandag 1 oktober start Marleen. Hieronder
een korte introductie.
Wendy heeft ruime ervaring in de recruitmentwereld. Zij heeft
jarenlang bij de Redactie gewerkt als recruiter en heeft ze Inhouse
gezeten bij een zadenbedrijf. Vanaf september versterkt zij ons team.
Meer over Wendy vind je op haar LinkedIn pagina.
Marleen heeft in 2011 haar studie HRM afgerond en is direct de
uitzendwereld ingerold. Hier heeft ze de afgelopen zeven jaar veel
geleerd als (senior) intercedent. Doordat ze al jarenlang actief is in
onze regio weet ze goed wat er speelt. Check haar LinkedIn voor meer
informatie!
Het team van Acsens is nu 10 man groot en wij staan voor je klaar om
jullie te helpen met alle personele vraagstukken!

Arbeidsmarktinformatie

Cijfers van de arbeidsmarkt in Noord-Holland van nu en voor de komende jaren
De Provincie Noord-Holland heeft een onderzoek verricht over de arbeidsmarkt en de verwachtingen. Daaruit kunnen we
een aantal dingen concluderen. De bevolking van Noord-Holland groeit van 2017 tot 2040 van 2,8 miljoen naar 3,2miljoen
inwoners, maar zal tegelijkertijd vergrijzen. De bevolking groeit in alle deelregio’s, behalve in de Kop van Noord-Holland.
Als we kijken naar de beroepsbevolking voor de komende jaren zien we daarin een toename, en neemt het in de Kop van
Noord-Holland juist af (zie figuur 5). Daarnaast is ‘slechts’ 71% van de beroepsbevolking actief, dat betekent dat er nog
veel te winnen valt.
Sterke clusters in de Kop van Noord-Holland zijn de agrarische sector, de industrie en de bouw. Met speciale verwijzingen
naar de offshore en de zaadveredeling. In deze regio hebben ze ook de drie grootste vestigingen benoemd. De Koninklijke
Marine (6000 banen), het Westfriesgasthuis (2100 banen) en Action (1700 banen).
Bron: Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers

Nieuws uit de regio

West-Friesland laat mensen wandelen.
Zitten is volgens meerdere onderzoeken het nieuwe roken. De Amerikaanse arts James Levine, die zich in zijn werk bezig
houdt met overgewicht, is de bedenker van de term 'zitten is het nieuwe roken'. In 2014 zei hij tegen de Los Angeles Times:
"Zitten is gevaarlijker dan roken, doodt meer mensen dan HIV en is verraderlijker dan parachute springen. We zitten onszelf
dood”.
Uiteraard zijn er voldoende opties om dit tegen te gaan. Zo kan je ‘staand overleggen’ introduceren en in plaats van een
mail sturen naar een collega daar langs lopen. Zo pak je op een dag toch zomaar je extra beweging mee. Of je loopt voor,
tijdens of na je werk een rondje buiten. Recreatieschap West-Friesland heeft van de provincie recentelijk een flink bedrag
gekregen om te investeren in wandelroutes. Dankzij deze subsidie kunnen bestaande wandelroutes aan elkaar gekoppeld
worden en nieuwe routes worden toegevoegd waardoor een regio-dekkend wandelnetwerk ontstaat. De verwachting is dat
het netwerk in juni 2020 klaar zal zijn.
Tot die tijd kan je uiteraard al genieten van de huidige wandelroutes. Wil je meer bewegen? Kijk dan eens of er een mooie
route bij jou in de buurt ligt of plan je eigen route.

Wil je weten wat Acsens voor jouw organisatie kan betekenen? Bel 0228-712380!

