
26

Het Haarlemse bedrij f Fenicks van Jan-Hylke de 
Jong heeft de Participatieprij s werkgevers van 
de regio Zuid-Kennemerland 2022 gewonnen. 
De prij s is voor werkgevers die zich voorbeeldig 
inspannen om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te 
houden. Fenicks werkt structureel en succesvol 
aan inclusief werkgeven. De vakjury koos het 
bedrij f boven de andere fi nalisten Molano 
(Haarlem en Zwanenburg) en The Giftmakers 
(Haarlem en Cruquius). 

Eén op de drie

Op 13 medewerkers bij  Fenicks zij n er elk jaar drie 
kandidaten die de kans krij gen om functie, bedrij f 
en collega’s via een stage of proefplaatsing zelf te 
ervaren. De ervaring van de afgelopen jaren leert 
dat gemiddeld één op de drie een passende, vaste 
positie krij gt in het bedrij f. Er is binnen het bedrij f 
een positieve sfeer en samenwerking op basis van 
gelij ke kansen en individuele mogelij kheden. De 
jury meldt ook dat ze erg onder de indruk is van 

Fenicks wint 
werkgeversprij s 2022

Feest bij  de delegatie van het winnende Fenicks.
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de speciale inspanningen voor hoger opgeleiden. 
Er wordt echt alles aan gedaan om iedereen 
succesvol in te passen in het bedrij f. 

CBS-je

Fenicks is een bedrij f dat actief is in de zakelij ke 
dienstverlening rondom vastgoed en monumenten. 
Het houdt zich bezig met grootschalige foto-
opname, datamining, digitaal monitoren en 
aanverwante advisering door heel Nederland. 
Dat gebeurt met handcamera’s, camera-auto’s, 
drones, digitale verwerking en algoritmen. Het 
is specialistisch en uniek werk en het leidt tot 
de zelfgekozen geuzennaam “het CBS-je van de 
monumenten”. 

Vakjuryprij s

De Participatieprij s voor werkgevers is een 
vakjuryprij s, geen publieks- of populariteitsprij s. 
De vakjury neemt alle selectiebeslissingen in de 
wedstrij d tot en met de defi nitieve keuze van 
de winnaar. In deze jury zitten vij f deskundigen 
uit de vakgebieden hrm, arbeidsparticipatie en 
arbeidsmarkt. Na drie jaar juryvoorzitterschap van 
Gea Kuiper is ze opgevolgd door Edwin Teljeur.  

Steeds meer werkgevers

De prij s is dit jaar uitgereikt voor een publiek van 
130 gasten in Hotel Haarlem. Dat is weer meer 
dan voorgaande jaren, maar belangrij ker is dat 
steeds meer werkgevers naar de bij eenkomst 
komen. Ze zien het maatschappelij ke belang 
van inclusief werkgeven. Daarnaast dwingt de 
krappe arbeidsmarkt veel werkgevers om voor 
vacatures verder te kij ken dan in de gebruikelij ke 
doelgroepen. Het mes snij dt echt aan twee kanten.

Erelij st

De prij s is een initiatief van het regionale 
Werkgevers Servicepunt. Aan de wedstrij d kunnen 
deelnemen werkgevers uit bedrij fsleven en non-
profi t. Ze moeten voldoen aan deelnamecriteria. 
Tij dens de wedstrij d worden ze getoetst aan de 
selectiecriteria. Eerder wonnen Vos Supermarkten, 
MEO Haarlem en Secrid deze prij s. Fenicks voegt 
zich daar nu bij . Het volgende evenement is op 
donderdag 16 november 2023.  
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Vierde editie 
Participatieprij s werkgevers

Kij k op www.participatieprij swerkgevers.nl 
voor alle informatie over wedstrij d, prij s, 
fi nalisten, winnaar en evenement. 
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Met 130 gasten volle bak in Hotel Haarlem.

De vakjury 2022 met v.l.n.r. Edwin Teljeur (adviseur sociaal 
ondernemen), Birgitte Duij f (Overdie Metaalrecycling), 
Jeroen Coops (Spaarne Werkt), Ella Zander (Ruud Zander 
Schoonmaakbedrij f) en Linda Rodenhuis (Ons Tweede Thuis).




