Met een brede lach aan de poort staan
Opleidingstraject 1e groep nieuwe beveiligers in Noordoost-Brabant succesvol afgerond
Er zijn in Nederland zo’n 120.000 mensen werkzaam in de beveiligingsbranche. Twee van hen zijn Hisham
Hasan en Paul Sanders die sinds een paar maanden in dienst zijn bij HSG in Uden. Zij doorliepen het
opleidingstraject voor beveiliger gegeven door de vakopleider Werkvloer en in opdracht van gemeente
Uden, Meijerijstad, Cuijk, Oss, Grave en Mill. Met de woorden van Paul, ‘Ik wil nooit meer anders!’, wordt
duidelijk dat we hier met een succesverhaal te maken hebben. Ook dit traject werd mede mogelijk gemaakt
door het Sectorplan Noordoost-Brabant.
Projectleider Ria Swinkels geeft aan dat deze projecten met vakopleiding tevens een goed instrument zijn voor
een specifieke groep voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van hen is de Syriër Hisham Hasan die
zes jaar geleden naar Nederland kwam. Zo initiatiefrijk als hij is, startte hij onmiddellijk met de inburgering om
uiteindelijk als vrijwilliger nieuwe immigranten te ondersteunen bij hun inburgering. De opleiding Beveiliger
was voor hem een aangename nieuwe stap in de Nederlandse maatschappij. “Vooral de flexibiliteit en de
verantwoordelijkheid die ik krijg zijn voor mij een pluspunt om in de beveiligingsbranche te mogen werken”,
vertelt hij. Ondanks dat Hisham erg blij is met zijn aanname bij HSG hoopt hij ooit als politieagent zijn carrière
te kunnen vervolgen, “Dat zou voor mij het ultieme doel zijn.”.
Een andere kandidaat is de tweeënvijftigjarige Paul Sanders.
Hij kwam, na jaren werkzaam te zijn geweest in de bouw en
de varkensslachterij, enkele jaren geleden thuis te zitten in
een uitkeringssituatie. Paul is erg verguld met de kans die hij
kreeg voor de opleiding en het daaropvolgend
dienstverband bij HSG. “Vooral de collegialiteit en de ‘open
deur’ cultuur vind ik fantastisch. Ik zit op één vaste locatie
als objectbeveiliger met een hecht team van HSG. We
helpen elkaar waar mogelijk.”, legt hij uit, “Mijn ambities? Ik
hoop te kunnen blijven bij HSG en me verder te kunnen
ontwikkelen in de beveiligingsbranche. Er hoeft wat mij
betreft niks te veranderen. Gewoon laten zoals het is.”.
Holland Security Group is een van de samenwerkende
bedrijven aan dit project. Zij zijn actief in de beveiliging voor
zakelijke en particuliere objecten en evenementen en
namen beide heren in dienst. “Een volgende stap is om
meer kandidaten vooraf stage te laten lopen. Dit zorgt voor
een zachte landing en zodoende maken ze alvast kennis met
de grote diversiteit van werkzaamheden binnen ons
bedrijf”, aldus Paul Gerrits, Operationeel Manager bij HSG.
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Dit opleidingsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het Sectorplan NoordoostBrabant. Door de vraag naar en aanbod van goed geschoold personeel beter met elkaar in balans te brengen,
draagt het Sectorplan bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Voor meer
informatie: www.sectorplan-nob.nl of via Ria Swinkels ria.swinkels@leijgraaf.nl.

