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   7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

 

….Elise Duinkerken, corporate recruiter binnen Careander! 

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of 

ontwikkelingsachterstand. We werken ontwikkelingsgericht, 

persoonsgericht en vinden het belangrijk dat onze cliënten 

onderdeel zijn van de samenleving. 

Medewerkers bieden wij de ruimte om eigen regie te nemen. 

Hierdoor geeft iedereen binnen professionele kaders invulling aan 

zijn of haar functie. We werken vanuit een professionele 

beroepshouding: wij gaan met elkaar in gesprek, houden ons vak bij 

en vinden het belangrijk om te ontwikkelen. Bij ons hoort iedereen 

erbij. Word je serieus genomen. Altijd. Wij respecteren jouw 

mening. Bij ons mag je jezelf zijn. 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie georganiseerd? 

 

Onze afdeling heet M&O, medewerker en organisatie. Binnen Careander houden wij ervan om 

Nederlandse benamingen te gebruiken.  

Binnen ons M&O team hebben wij op dit moment; 3 adviseurs, 1 adviseur verzuim en duurzame 

Inzetbaarheid,  en 1 corporate recruiter. Ook vallen onze 3 collega’s van L&O, leren en 

ontwikkelen, onder M&O. Hier hebben wij een adviseur, een coördinator en een praktijkopleider. 

Daarnaast hebben we 2 backoffice medewerkers. 

 

2. Welke HR-thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

 

De werkgevers en de bonden zijn tot een akkoord gekomen over de nieuwe cao-

gehandicaptenzorg. Hierin zitten thema’s die achter de schermen verwerkt moeten worden, denk 

hierbij aan het nieuwe balansverlof maar ook de wijzigingen in de jaarurensystematiek.  

Daarnaast wordt er onder andere gewerkt aan thema’s zoals strategische personeelsplanning en 

het vernieuwen van ons functiehuis.   

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

 

Als eerste recruiter ooit binnen Careander mag ik mij bezighouden met verschillende 

overstijgende thema's, wat echt super leuk is om te doen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen 

van het wervingsproces, het schrijven en uitzetten van vacatures voor alle voorkomende functies, 

de naamsbekendheid van Careander vergroten via o.a. sociale media, de interne mobiliteit van 

medewerkers bevorderen en het indiensttredingsproces optimaliseren. 
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4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

Netwerken in de Veluwe vinden we heel belangrijk. We wisselen graag onderling kennis en 

ervaring uit en zoeken de samenwerking op waar dit mogelijk is.  

 

5.     Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

 

Nog niet zo lang geleden mocht ik namens Careander een Voucher ontvangen ter waarde van 

€4.000,- euro om in te zetten als advies-uren. Veluwe Portaal zorgde hier voor de bemiddeling 

met de provincie.  

Met deze voucher wordt door WeCreate een analyse gemaakt hoe het indiensttredingsproces 

verloopt binnen Careander en hoe het verbeterd kan worden.  

 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

Als mensen eens wisten hoe leuk het is om in de gehandicaptenzorg te werken dan stonden ze 

vast rijen dik voor onze deur. Helaas komt niet iedereen in aanraking met het mooie vak en de 

prachtige mensen waar wij mee mogen werken. Daardoor vrees ik dat het in de toekomst 

moeilijker zal worden om aan goede mensen te komen. Onze uitdaging is om een goede 

naamsbekendheid te hebben en te houden zodat medewerkers bij ons willen werken.    

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

 

Praat met de medewerkers waarvoor je aan het werk bent. Zorg dat je weet wat er speelt, niet 

alleen via eventuele managers. Wees toegankelijk en open en durf je kwetsbaar op te stellen. Ik 

denk dat als je dat doet binnen een organisatie dat je het goed doet! 

 

Wie zijn Careander? 

Wie zijn wij? Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of 
ontwikkelingsachterstand. Dit doen wij vanuit 
een christelijke visie. Deze is dat ieder mens en 
waardevol is. Vandaar dat wij mensen helpen 
om het beste uit zichzelf te halen. Een veilige 
en stimulerende omgeving bieden, staat hierin 
ook centraal. Hierdoor kunnen zij dus het leven 
leiden dat past bij hun talenten en ambities. 
Het bieden van ondersteuning bij hulpvragen 
doen we onder andere vanuit meer dan 30 
locaties in diverse plaatsen in Gelderland. 
Wat doet Careander? 
Het leven is een ontdekkingsreis, waarin we altijd onderweg zijn. Wij ondersteunen onze cliënten 
én medewerkers tijdens deze reis. Bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten en dromen. 
Vanuit een veilige, stimulerende omgeving bieden wij perspectief om te groeien. Wij helpen 
dromen en talenten bij elkaar te brengen. Zodat onze cliënten het leven kunnen leiden dat bij 
hen past en onze medewerkers uitgedaagd worden in hun werk. www.careander.nl 

https://www.careander.nl/careander/gehandicaptenzorg/

