Dit is SWB
SWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en
arbeids re-integratie. Voor de regio Midden Twente
ondersteunt SWB mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt om aan de slag te komen.

SWB Midden Twente
SWB is samen met Gilderbor onderdeel van SWB
Midden Twente.

Vroeger werkten mensen -grotendeels letterlijk- binnen
de muren van de ‘sociale werkplaats’. De laatste
jaren worden mensen steeds vaker bij een reguliere
werkgever geplaatst.
Bedrijven profiteren van samenwerking met SWB. Dat
kan op verschillende manieren, van eenvoudige
detachering en het uitbesteden van werk tot intensieve
vormen van samenwerking. Veel ondernemers gingen
u al voor en ontdekten de mogelijkheden.

Al 50 jaar sociaal ondernemend

Marijke Agterbosch:
SWB-poëzie

Maurice Drenth:
perfecte grasmat

Nick Praster: Prinselijk
Carnaval!

Marijke Agterbosch, stadsdichter
en nachtburgemeester in Hengelo,
was vijftien jaar
directiesecretaresse bij SWB. Ze
volgt SWB nog altijd op de voet!

Locatiebeheerder Maurice
begeleidt medewerkers van SWB.
"Ze beginnen met kleine
werkzaamheden en leren
gaandeweg alles over het
onderhoud van de
(kunst)grasvelden. Ik vind het leuk
om kennis over te dragen."

Staat Nick Praster in de kantine
van SWB voor iedereen klaar met
koffie en thee, het komend
weekend is dat anders. 'Met een
biertje in de hand vieren we
carnaval door heel het land', is zijn
slogan als prins.
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Actueel

We zoeken een Zakelijk “Vertrouwen geven,
geduld hebben maar
Leider
ook plezier maken”
SWB verzorgt het werkgeverschap
voor werknemers die werkzaam
zijn bij de wijkcentra binnen de
Gemeente Hengelo. De wijkcentra
zijn ondergebracht in een tweetal
clusters.

Twee maal in de week schuiven in
het Open Leerhuis cursisten aan
bij Corry van der Meij om te
oefenen met de Nederlandse taal.

Bowlen op de Special
Olympics
Strikes en spares! Daar draait het
om voor Wim Rens, Pascal Albers
en Jesper Koops tijdens de Special
Olympics World Games in Abu
Dhabi.

Echte verhalen...

Omschakelen en
opschakelen bij Eaton

Strijken en dekken met
uiterste precisie

Jeroen Schuurhof (50) heeft de
afgelopen jaren gewerkt op de
technische helpdesk van
verschillende bedrijven.

Beckum Palace organiseert bruidsen verlovingsfeesten om nooit te
vergeten! Door te variëren qua
interieur, belichting en accessoires
kan elke gewenste ambiance
gecreëerd worden.
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Emine: “Ik hoop door
te groeien in de
schoonmaakbranche”
Emine Kartal is in februari 2017
begonnen als schoonmaakster bij
SWB Schoonmaakbedrijf.

