PERSBERICHT
60 jaar PAUW: van sociaal werkvoorzieningsschap tot sociaal ondernemer
PAUW Bedrijven, het sociaal werkbedrijf in de regio Lekstroom, Stichtse Vecht en De Ronde Venen,
bestaat 60 jaar. Dinsdag 19 april was de feestelijke aftrap. Samen met de PAUW-medewerkers die
dit jaar ook 60 worden of geworden zijn werd de speciale jubileum-bus onthuld. Deze bus vormt
het startsein van de social media actie voor inwoners in deze regio.
60 jaar PAUW Bedrijven
Al 60 jaar levert PAUW Bedrijven een bijdrage aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. PAUW richt zich op die mensen die niet zelfstandig het Wettelijk Minimumloon
kunnen verdienen, maar wel kunnen werken. PAUW vormt de schakel tussen mens en bedrijfsleven
en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van inwoners naar werk. ‘Dát
wordt een van de grootste uitdagingen in de komende tijd, dat iedereen mee kan blijven doen’, aldus
Els Uijting, algemeen directeur. PAUW is een flexibele organisatie die maatwerk levert en anticipeert
op de tijdsgeest waardoor het bedrijf zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een sociaal
werkvoorzieningsschap tot sociaal ondernemer. Deze flexibiliteit in de afgelopen 60 jaar is het
fundament voor de toekomst.
Startsein social media actie
Dinsdag 19 april was de feestelijke aftrap van 60 jaar PAUW. Samen met de PAUW-medewerkers met
geboortejaar 1956 werd de speciale jubileum-bus onthuld. Deze bus is het startsein voor een social
media actie ‘Spot de bus’. Maak een mooie, bijzondere, leuke of originele foto van de PAUW
jubileum-bus en deel de foto via Twitter (@pauwbedrijven), Facebook
(www.facebook.com/pauwbedrijven) of email (info@pauwbedrijven.nl) en maak kans op een
weekendje weg. De actie loopt tot de eerste week van oktober. In die week, waarin we diverse
activiteiten voor medewerkers, relaties en klanten organiseren, wordt de winnaar bekend gemaakt.
Bovendien krijgt elke 60ste inzender een verrassing.
Lees meer over 60 jaar PAUW en de social media actie op www.pauwbedrijven.nl/60
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