NOVON AMBASSADEUR IN SOCIALE INNOVATIE

‘DE MEDEWERKER ALS
KOSTENPOST KERNWAARDE’
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<tk>Verantwoordelijkheid vrijlaten

Meer weten? Kijk op www.jijenoverijssel.nl/

Aandacht, geborgenheid, waardering, motivatie

depioniers

‘Sociale innovatie is voor
ons een morele plicht en
een investering’
MENSELIJK GEVOEL
OPROEPEN

PERSOONLIJK
Elbert Jan Hesse (51) is sociaal op meerdere vlakken betrokken. ‘Ik ben in mijn
woonplaats Steenwijk bestuurslid van theater De Meenthe en van voetbalvereniging
d’Olde Veste. Vooral omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de
leefbaarheid in je woonomgeving.’
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om vraag en aanbod van werk en medewerkers
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te matchen. Een medewerker die bij de een
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