
Relatiemagazine MTB #2 Mei 2021

Het pure spul – 
liefst zonder de suiker
Op bezoek bij Blanche Dael 
in Maastricht

Inclusiviteit verankerd 
in de genen
Envida’s bestuurder is wars 
van rangen en standen

Jan Haazen laat zich kennen
Ambitieuze rvc-president toont 
groot MTB-hart



De afgelopen maanden had de redactie van Enne Magazine het 
voorrecht om zich onder te dompelen in de wereld van inclusiviteit. 
Het is de wereld waarin iedereen – ongeacht leeftijd, gender, afkomst, 
levensfase, leeftijd of herkomst, zoals wij tijdens een interview voor dit 
blad mochten optekenen - naar vermogen bijdraagt om deze beter te 
maken.

De wereld die zich sappel maakt om inclusiviteit, waar je een ander helpt 
met dat laatste zetje zodat hij zich prettig voelt in een baan, is niet altijd 
even zichtbaar. Maar tjonge jonge, wat zijn daar veel ontwikkelingen 
gaande! Wat zijn er veel organisaties en bedrijven die graag hun huis 
openstellen voor hen die voor hun baan afhankelijk zijn van wat extra 
aandacht en scholing.

Kijk, daar is de kartonspecialist die vanachter zijn kartonnen (!) tafel 
vertelt over de MTB’ers die hij als een soort extra schil inzet, als de nood 
dat verlangt. Beetje technisch verhaal hier, dus: lezen op pagina 10! En 
er is de directeur van het koffie-imperium. Die gaat over de wereld en 
investeert in onderwijsprojecten in arme landen waar, zoals je weet, nu 
eenmaal de strafste bonen vandaan komen. Dan is er de baas van het 
groenbedrijf. Voor hem is inclusief ondernemen als suiker in de koffie. Hij 
weet niet beter en dat siert hem bijzonder.

Dus jij dacht dat je ‘best inclusief’ bent ingesteld? Jammer dan dat je 
niet meedeed aan ‘De inclusiefste mens’. Had je kunnen shinen, en jezelf 
tegelijkertijd kunnen meten met andere ‘inclusieve’ ondernemers. Niet dat 
jouw licht niet zou verbleken bij dat van raadspresident Jan Haazen. Van 
hem leren we hoe belangrijk een ‘stip aan de horizon’ kan zijn om samen 
het verschil te (gaan) maken.

Ook de mensen van ketenpartners MTB en Podium24 vertellen. Over 
projecten die zij uitvoeren waarbij de hulp van het bedrijfsleven een 
voorwaarde is voor welslagen. En er is de zorgbestuurder die niet beter 
weet dan dat ieder mens van betekenis is. Zijn verhaal bewijst hoe zinvol, 
bevredigend, kansrijk maar vooral: hoe gewoon het kan zijn om te kiezen 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus laat je informeren.  
Bel, mail, doe het nu!  

Ronald Frencken

Voorwoord | Ronald Frencken

Ieder mens is van 
betekenis
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Samenwerking | Blanche Dael 

De gerestaureerde brikkenoven op het 
Sphinxterrein ademt van nok tot kelder koffie, thee 
en delicatessen. Een deel van het koffiehuis wordt 
toegankelijk voor het publiek. En mocht tijdens je 
bezoek het liedje Eén kopje koffie van VOF de Kunst zich 
in je hoofd vastzetten, dan kun je daar waarschijnlijk 
niets aan veranderen. Want wie Maastricht zegt, zegt nu 
eenmaal koffie. En zeg je koffie, dan zeg je Blanche Dael.

Het grote gelijk van Blanche Dael (en VOF de Kunst)

Het verschil maken met 
de allerbeste koffie

Alchemisten
Touché in 1987, toen VOF De kunst de plank raakte met 
een ode aan koffie en aan de koffiegebruiker. De band kan 
geen genoeg krijgen van ‘het zwarte goud’, en daar is niet 
veel aan veranderd, weet ook Albert Berghof, directeur 
van familiebedrijf Blanche Dael. “Goede koffie maken is 
een vak op zich. Het geheim zit hem in de samenstelling 
van de bonen, de maling en het aantal grammen.” Het is 
waar de alchemisten van Blanche Dael, de koffie-experts, 
de beste in zijn. Hun kennis delen ze graag met de wereld. 
Hun eindproduct óók: koffie gemaakt van de allerbeste 
één tot twee procent van de wereldwijde verhandelde 
bonensoorten.

Een stukje geschiedenis
Winkel ‘G. Dael, in Koloniale waren’ wordt in 1878 opgericht 
door Gulpenaar Guillaume Dael. In 1923 verkoopt hij zijn 
bedrijf aan schoonzoon Louis Boesten, die het bedrijf de 
naam ‘Huis B. Dael’ geeft, naar zijn vrouw Blanche. Vanaf 
1928 heet het bedrijf voortaan ‘Maison Blanche Dael’. Louis 
en Blanche runnen het tot ze het in 1969 verkopen aan hun 
koffiebrander Jean Erkamp. Die zet het bedrijf voort met 
zijn zwager Huub Berghof. In 2001 draagt de koffiebrander 
zijn aandeel over aan Albert Berghof, de zoon van de 
compagnon.

In 2000 wordt Coffeelovers opgericht, een keten van 
flagstore espressobars die de kennis van Blanche Dael 
van het koffievak onderstrepen. Nu, bijna 150 jaar na 

de oprichting door Guillaume, staat er een bedrijf met 
twee winkels, een koffiebranderij, een theepakkerij, 
een pindabranderij, negen Coffeelovers-filialen en een 
uitgebreid verkoopkanaal naar consumenten, de horeca en 
het bedrijfsleven.

4.000 bessen voor 1 kilo koffie
Het Sphinxkwartier is nu nog rauw en ongepolijst. De 
komende jaren zal het transformeren tot place to be voor 
Maastrichtenaren en voor mensen van buiten. Tot die tijd 
doet Blanche Dael er waarin ze goed is: gebrand zijn op 
de beste bonensoorten, ze opsporen in alle uithoeken van 
de wereld, ze kopen, transporteren, opslaan, branden, 
verpakken, zetten en aanbieden - met cafeïne, aan 
koffieliefhebbers die erop lopen al was het benzine.
Het is wat het bedrijf al bijna 150 jaar doet en dat, 
vindt Albert, kan alleen als je maatschappelijk de 
verantwoordelijkheid neemt. “Lokaal in Maastricht door 
samen te werken met partijen zoals MTB, maar we zetten 
ons ook in voor de regio’s waar wij onze koffiebonen halen. 
Wij betalen koffieboeren een goede prijs en proberen bij 
te dragen aan hun toekomst. Voor één kilo koffie moeten 
ongeveer 4.000 (!) koffiebessen worden geplukt en geplet 
om er 8.000 pitten uit te halen. Dat is veel werk waar vaak 
weinig aan wordt verdiend, zul je begrijpen. Daarom zijn wij 
trots op onze stichting Escuela Blanche Dael, die zich richt 
op het vergroten van kansen voor kinderen in landen die 
koffiebessen verbouwen, door vijf procent van de winst af 
te staan en te investeren in onderwijsprojecten. 

“Wij zijn bijzonder  
trots op onze stichting 
Escuela Blanche Dael, 
die zich richt op het 
vergroten van kansen 
voor kinderen in landen  
die koffiebessen 
verbouwen”
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Albert Berghof: “Ons talent ligt bij goede koffie”

Blanche Dael maakt van koffie een heuse beleving
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Met de invoering van de Participatiewet in 2015 droogde de instroom in de 
bestaande Wsw (de sociale werkvoorziening) op. De nieuwe wet ondersteunde 
het beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden bij 
‘normale’ werkgevers, al dan niet met loonkostensubsidie. Op weg naar een 
inclusieve arbeidsmarkt.

Niet lang na de invoering zagen we vanuit onze sector dat velen, die voorheen 
instroomden bij onder andere MTB, nu werkloos thuis zitten. Ondanks 
inspanningen van betrokken werkgevers worden de beoogde aantallen niet 
gehaald. Tegelijkertijd lopen de sociale werkbedrijven langzaam leeg. Ook bij 
MTB, waar het werknemersbestand jaarlijks met vijftig tot zeventig medewerkers 
daalt wegens pensioen, overlijden of gezondheidsproblemen. 

Zonder nieuwe instroom rijst de vraag naar ons bestaansrecht op langere 
termijn. De infrastructuur van een sociaal werkbedrijf is gericht op mensen 
activeren in het arbeidsproces, hen vaardigheden te leren en hun competenties 
te ontwikkelen. Dat doen we al zolang we bestaan. Je kunt een samenleving niet 
veranderen. Mensen die extra aandacht nodig hebben blijven bestaan.

Bij MTB startten we enkele jaren geleden met het ontwikkelen van een 
leerwerkfunctie voor deze doelgroep. De ombouw naar een breed leerwerkbedrijf 
loopt door. De diversiteit aan werksoorten waarborgt een plek voor mensen met 
uiteenlopende behoeften. Tot aan je pensioen in een beschutte omgeving wordt 
nu een gericht leertraject van een half tot maximaal twee jaar, met als doel om 
uit te stromen naar een geschikte baan.

Daarbij sluiten we vooral aan bij sectoren met krapte. Vacatures worden 
geworven via Podium24. Instroom komt vooral uit de sociale diensten. De 
arbeidsdiagnose aan de voorkant doet Annex BV, voor advies over een passend 
traject richting arbeid. Ketensamenwerking noemen we dat: aanmelding, 
diagnose, ontwikkeling en plaatsing in één naadloos proces van vier organisaties. 
MTB is dus de schakel in de ontwikkeling van mensen. Inmiddels doen we dat 
samen met het onderwijs. Het resultaat is dat medewerkers een traject afronden 
met een erkende praktijkverklaring of een deelcertificaat mbo. 

Terwijl wij werken aan een nieuwe toekomst, drong ook in Den Haag het besef 
door dat de Participatiewet onvoldoende slaagt en dat veel mensen begeleiding 
nodig hebben. Uiteindelijk mondde dit uit in een nota van twee politieke partijen 
om van de sociale werkbedrijven sociale ontwikkelbedrijven te maken. Vanaf 
het moment dat deze door de Tweede Kamer werd aangenomen, wachten wij in 
spanning af of er nieuwe regelgeving komt. Doorpakken nu; MTB is er klaar voor! 

Marcel Jöris
directeur-bestuurder a.i.

Column | Marcel Jöris

 
Sociaal ontwikkelbedrijf 

‘avant la lettre’

Intussen bij MTB…
Schoenmaker blijf bij je leest, zullen ze bij Blanche 
Dael gedacht hebben toen ze besloten speciale 
inpakwerkzaamheden uit te besteden aan MTB. Sinds 
een tijdje werken ze daar op de foodafdeling aan het 
inpakken van typische Blanche Dael delicatessen 
(‘comestibles’ zoals ze vroeger zeiden), zoals bonbons, 
nougat, chocolaatjes en koekjes, kortom al het lekkers dat 
het goed doet op de zoete tafel. “Alles arriveert op pallets, 
en onze mensen verwerken de producten tot verkoopklare 
luxe verpakkingen”, legt teamleider Ruud Lousberg van 
MTB uit. “De inhoud wordt afgeteld of gewogen, waar nodig 
met de pincet in de zakjes gedaan waarna de verpakking 
netjes wordt afgewerkt. Hygiëne staat voorop, maar dat 
hoef je onze medewerkers niet te vertellen. Ze voelen zich 
verbonden met MTB, maar nog meer met Blanche Dael. We 
krijgen goede signalen terug van onze opdrachtgever en we 
kijken of meer samenwerking mogelijk is.”

Fruitella-achtig
Ben je bij Blanche Dael, laat je dan eens informeren door 
de kenners aldaar. Bijvoorbeeld door ‘smaakprofessor’ 
Marcel. Hij heeft van cupping – koffieproeven waarbij je 
een slokje opslurpt waardoor er smaak en geur in de mond 
ontstaan en het vervolgens uitspuwt – zijn metier gemaakt. 
“Wij werken met min of meer uniforme ‘descriptors’. Dit 
zijn levendige, maar ook persoonlijke beschrijvingen 
van smaken en gewaarwordingen: kers, goede balans, 
fruitella-achtig, honing, zacht op de tong, lange nasmaak, 
een beetje zoals de beschrijvingen die je kent van de 
wijn. Het is zaak dat proevers, ondanks het persoonlijke 

karakter van het proeven, toch uniforme beschrijvingen 
aanhouden. Zo werken we aan het verbeteren van smaken 
van koffiesoorten en melanges, koffies die zijn gemaakt 
van verschillende bonensoorten.”

Hartjes niet interessant
Bij Blanche Dael ben je heus bij de Hogeschool der 
Koffie. Het hele koffieproces komt er aan bod, dus ook de 
laatste fase vóór het nuttigen: het zetten van de koffie. 
Onder auspiciën van de internationale Specialty Coffee 
Association leidt Blanche Dael de eigen barista’s voor de 
filialen van Coffeelovers op, maar ook mensen die hun 
geluk als barista willen proberen. Zij leren bijvoorbeeld hoe 
je door de koffiemolen goed in te stellen de beste extractie 
krijgt. “Ze komen soms ook voor de hartjes”, verklapt Albert, 
“maar dat vinden wij niet zo interessant.”

Paaskoffie
Via de eigen verkoopkanalen, de winkels en de webshop 
verkoopt Blanche Dael een breed assortiment aan koffies 
voor alle bekende soorten koffie. Voor speciale dagen zijn 
er zelfs speciale smaken, zoals paaskoffie, een melange 
van bonen uit de Peruaanse Amazone en de Sidamo-regio 
in Ethiopië. Je vindt er koffie uit allerlei landen die je nog 
kent van de vakantiebeurs of de aardrijkskundeles: Costa 
Rica, Nicaragua, Rwanda, Ethiopië, en natuurlijk is er die 
ene Angolees of Braziliaan; ook die levert ’t aan.

Niet alleen Blanche Dael, maar heel de wereld prijst 
zich gelukkig met onze koffielanden en hun boeren die 
voor ons genot koffiebessen telen. Je weet immers: over 
alle verzuiling heen, is er troost voor iedereen. Wil je nog 
eens horen hoe de wakkere jongens van VOF de Kunst 
over koffie denken, kijk dan hier: www.youtube.com/
watch?v=IljhjzocWkI 
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Dolmans is hét toonbeeld van een organisatie die samen 
met sociale werkbedrijven, waarmee het bedrijf joint 
ventures aangaat, de klus klaart en een mooie tuin of 
een lommerrijk park op de wereld zet. “Maar al lang voor 
onze eerste joint venture in 2007 brachten wij reguliere 
medewerkers en medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in groenprojecten samen”, memoreert Erwin. 
“Dat gebeurde op allerlei locaties waar wij extra handen 
goed konden gebruiken, met hulp van de plaatselijke 
sociale werkbedrijven. De tijdelijke medewerkers zetten wij 
toen vaak nog in voor eenvoudig groenwerk.”

Dolmans en Monsdal
Bij Dolmans Landscaping Group werken in totaal zo’n 1.000 
medewerkers. 400 ervan zijn er ooit beland vanuit een 
sociaal werkbedrijf. Bij Monsdal Limburg Zuid, een van 
Dolmans’ vele ‘groene’ joint ventures met in dit geval MTB, 
werken 130 mensen, waarvan 100 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De afspraak tussen Dolmans en MTB 
luidt: 65 procent behoort toe aan Dolmans, en 35 procent is 
van MTB.

Samenhangend
Bij Monsdal zit het inclusieve werken in het bloed. Al sinds 
de oprichting negen jaar geleden is samenwerking tussen 
‘reguliere’ en ‘bijzondere’ medewerkers er dagelijkse 
praktijk. Dat onbevooroordeelde maakt de organisatie en 
zijn management inclusiever dan het zelf denkt, en dat 
is mooi om te constateren. “Het is inderdaad de praktijk 
bij ons”, zegt Erwin. “Onze mensen voelen zich regulier 
noch MTB. Wat hen verbindt is het groen. Zij voelen zich 
Monsdal, en dragen onze bedrijfskleding fier.”

Ideale mix
De joint venture tussen Dolmans en Alescon uit Assen 
was de allereerste in Nederland op groengebied, waarbij 
Dolmans een toekomstgerichte samenwerking aanging 
met medewerkers uit de sociale werkvoorziening. In 2012 
volgde de joint venture met MTB. Ook die is gebaseerd 
op de door Erwin bedachte ‘ideale’ mix. “Die bestaat voor 
30 procent uit reguliere medewerkers, en 70 procent 
medewerkers vanuit MTB”, zegt de directeur. “Ze geeft ons 
voldoende ruimte voor onze professionele ambitie richting 
onze opdrachtgevers. Maar ze biedt ons ook een gezond 
businessmodel, waarbij wij onze medewerkers de ruimte 
kunnen bieden om zich te ontwikkelen.”

Voormannen van MTB
Monsdal is de door Dolmans en MTB bedachte manier om  
mensen in een professionele werkomgeving vakinhoudelijk 
en persoonlijk te laten groeien. “Wij streven naar 
afwisselend werk voor onze mensen en zien graag dat ze 
op meer projecten kunnen worden ingezet”, legt Erwin uit. 
“MTB’ers stromen bij ons in met een VCA-certificaat en 
een certificaat Veilig werken langs de weg. Aanvullende 
opleidingen dragen eraan bij dat ze het groenvak ook echt 
onder de knie krijgen, zodat ze voor ons nog waardevoller 
worden. Het is mooi om te constateren dat veel MTB’ers al 
sinds de start van Monsdal bij ons werken, en het zelfs tot 
voorman hebben geschopt. Daarvoor is het belangrijk dat je 
kijkt waar kansen en ontwikkelmogelijkheden liggen en het 
traject ook echt samen ingaat.”

De Monsdal-manier
Erwin hoort het met regelmaat: dat Monsdal goedkoper 
zou kunnen werken vanwege de gesubsidieerde arbeid. 
Het is een vertekend beeld, weet hij. “Een onderneming 
rendabel houden die drijft op mensen die extra begeleiding 
nodig hebben, brengt hoe dan ook kosten met zich mee. 
Wel willen wij bij Monsdal altijd gemotiveerde krachten 
die onze kwaliteitsstandaard kunnen waarmaken, en 
dat is voor veel groenbedrijven vaak praktisch een 
uitdaging. Bij MTB’ers zit dat wel goed. Wij hebben goed 
geluisterd naar de overheid. Die wil meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk hebben. Dat lukt op onze 
manier.”

Mens bij Monsdal
Al vanaf de oprichting in 2012 – en zelfs die van het 
moederbedrijf in de jaren 60 – draait het bij Monsdal om 
motivatie en betrokkenheid. “Onze mensgerichte aanpak 
maakt het verschil”, zegt Erwin. “Wij zijn volop bezig met 
het binnenhalen van het internationale certificaat Great 
Place to Work. Dat gaat veel verder dan ISO. Je haalt 
het alleen als je kunt aantonen dat alle medewerkers 
zich gewaardeerd voelen en dat de samenwerking naar 
tevredenheid verloopt. Zo krijgen mensen energie in 
hun werk. Behaal je het, dan is dat een teken dat je van 
inclusiviteit, wat soms klinkt als een modewoord en ook 
zo wordt gebruikt, ook echt iets hebt weten te maken. Dat 
gaat ons lukken. Niet omdat we zo nodig moeten, maar om 
te laten zien wie wij nu eenmaal zijn.” 

Interview | Monsdal

Om zich heen ziet directeur Erwin Janssen 
steeds vaker organisaties die hun maatschappelijke 
betrokkenheid etaleren. Maar bij zijn groenbedrijf, 
Dolmans Landscaping Group, het moederbedrijf van 
Monsdal Limburg Zuid, klopt het sociale hart al sinds de 
oprichting. Mensen een kans bieden die een extra zetje 
kunnen gebruiken is de gewoonste zaak van de wereld, 
in een bedrijf dat opereert in een sector waar ‘sociaal’ en 
‘groen’ elkaar traditioneel goed verstaan.

Regulier en bijzonder gaan ‘natuurlijk’ samen

De Monsdal-jas 
zit MTB’ers als gegoten

“Onze mensen voelen 
zich regulier noch MTB. 
Zij voelen zich Monsdal, 
en zijn verbonden door 
het groen”

8 Projectlocatie Kruisherenhotel in Maastricht

Erwin Janssen: “Wij kijken individueel waar 
kansen en ontwikkelmogelijkheden liggen”



MTB’ers als ‘flexibele schil’ 
rondom Endless Branding

Bij het bedrijf in Beek kunnen ze met allerlei 
basismaterialen uit de voeten. Maar één 
materiaal trekt er ontegenzeggelijk de aandacht: 
karton. “Wij kunnen haast alles met karton” 
zegt directeur Peter Janssen, die al meer dan 
twintig jaar het bedrijf runt. “We bedenken 
en ontwerpen de items, die natuurlijk moeten 
aansluiten bij de actie van de opdrachtgever, 
vaak een retailer of een merk. Soms komt de 
opdrachtgever ook met een eigen ontwerp. Het 
karton gaat door de kleurenprinters, waarna we 
de vormen erin snijden en ze uitbreken. Als de 
klant het wil, lijmen we de vormen ook in elkaar 
voordat het eindproduct op transport gaat. Het 
in elkaar zetten laten we vaak ook over aan de 
vaardige handen van MTB’ers in Hal B. MTB is een 
betrouwbare partner die afspraken nakomt. Voor 
ons is dat erg belangrijk.”

Alles van karton
Binnen lijkt het hele interieur opgetrokken 
uit bedrukt ribbeltjeskarton. Niet alleen in 
de showroom, waar vrolijk gekleurde items 
in alle kleuren, voorzien van het logo van de 
opdrachtgever, smaakmakers zijn. Ook in Peters 
kantoor is het karton dat de klok slaat. Je zit 
op een stevige kartonnen stoel aan een sterke 
kartonnen tafel, en aan de wand staan kartonnen 
kasten. Lampen zijn van karton, de koffiekopjes 
gewoon van porselein. Waarmee Endless Branding 
maar wil zeggen: nagenoeg elke vorm die je maar 
kunt bedenken is in karton tot leven te wekken, en 
helpt je om je product op een indringende manier 
onder de aandacht te brengen bij de klant. De 
mogelijkheden zijn ‘endless’.

FSC-gecertificeerd
Endless Branding gaat ver met verantwoord 
ondernemen. Het basismateriaal leent zich 
sowieso uitstekend voor een circulair 

productieproces, waarbij materialen aan het 
eind van hun levenscyclus worden verwerkt voor 
hergebruik. “We gebruiken uitsluitend FSC-
gecertificeerd karton. Opdrachtgevers weten dat 
voor de bomen die in ons karton gaan nieuwe 
exemplaren worden gekweekt. We gebruiken ook 
milieuvriendelijke inkt, waarvan maar heel weinig 
overblijft. Ons materiaal is ook nog eens sterk en 
slijtvast. Het kan langdurig worden gebruikt.”

Opdrachtgevers ontzorgen
Peter werkt graag samen met mensen die enige 
begeleiding nodig hebben op de arbeidsmarkt, 
om zo bij te dragen aan hun werk- en levensgeluk. 
De wereld van Endless Branding biedt volop 
mogelijkheden voor MTB’ers. Oplages hoeven 
vaak niet meer zo groot, waardoor ze ook lokaal 
geproduceerd en in elkaar gezet kunnen worden 
– in Hal B dus in plaats van in goedkope, verre 
landen. “Onze opdrachtgevers willen vooral 
worden ontzorgd. Ze kijken meestal niet op 
de laatste euro. Daarnaast zijn het vaak ook 
nog eens grote organisaties, die MVO vast op 
de agenda hebben staan. Zij gaan graag in zee 
met leveranciers die zich maatschappelijk 
verantwoord inzetten.”

Tapen, lijmen, nieten
Bij Endless Branding zijn ze trots op de ‘flexibele 
schil’ van vaardige MTB’ers die in staat zijn om 
snel in te springen om grotere oplages in elkaar te 
zetten, met behulp van tape, lijm- of nietpistool. 
Dat gebeurt aan de hand van de werkinstructie, 
en onder begeleiding van de copack-coördinator, 
wiens taak het is ervoor te zorgen dat al het 
uitbestede werk goed wordt uitgevoerd. Typisch 
voor een bedrijf als Endless Branding is dat het 
holt of stilstaat. “In tijden van hollen komen 
MTB’ers goed van pas. Ze dragen eraan bij dat wij 
tegemoet kunnen komen aan de verwachting van 
de opdrachtgever. Leggen wij werkzaamheden 

Niet alleen in de showroom maar in het 
hele pand van Endless Branding kijk je je 
ogen uit. Je vindt er displays in alle kleuren 
en vormen, van klein tot groter dan groot. 
Opdrachtgevers gebruiken deze point of 
sale-materialen (POS) om hun producten op 
het moment van aankoop extra onder de 
aandacht te brengen. Zit de opdrachtgever 
echt te wachten om zijn POS-item, of is er 
gewoon veel werk aan de winkel, dan springen 
MTB’ers bij. 

bij MTB neer, dan weten we dat het goedkomt, 
van het karton uitbreken en opbouwen, tot het 
verlijmen en klaarmaken voor transport op 
pallets. Door MTB zijn wij ook nog eens in staat 
om ons personeelsbestand beperkt te houden.”

Narrowcasting
Peter ziet een kartonnen toekomst met 
vertrouwen tegemoet. “Wat je in je hoofd 
bedenkt is vaak tot leven te wekken in kartonnen 
displays. Dat is met moderne digitale point of 
sale-mogelijkheden – denk aan narrowcasting, 
waarbij producten ‘plat’ via beeldschermen 
worden aangeboden – onmogelijk. Daar ontbreekt 
vaak de emotie. Wij maken een van de weinige 
promotionele producten die de drie belangrijkste 
aspecten van aankoop combineren en daardoor 
verleiden: de aanbieding, de in aankoop 
geïnteresseerde klant en het te verkopen product. 
Dat geeft ons voorsprong.”  

“MTB is onze betrouwbare partner 
die afspraken nakomt. Voor ons is dat 
erg belangrijk”

Peter Janssen: “Door MTB in te schakelen 
weten wij dat het goedkomt”
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Klant in beeld | Endless BrandingKlant in beeld | Endless Branding
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Inclusiviteit: je hoort het woord steeds vaker. Vaak 
wordt het gebruikt om aan te geven dat een organisatie 
er een ‘inclusieve’ gedachtegang op nahoudt, waarbij 
voor alles en iedereen een plekje is. Wat maakt een 
organisatie nu écht inclusief? We stellen de vraag aan 
bestuursvoorzitter Roger Ruijters van zorginstelling 
Envida, aanbieder van intramurale zorg en thuiszorg aan 
cliënten. Roger was altijd al gericht op mensen die hulp 
kunnen gebruiken. “Dat was al toen ik als achttienjarige 
de verpleging inging”, zegt de zorgbaas. “Nu, 43 jaar later, 
is mijn DNA geen spat veranderd.”

“Maak van inclusiviteit 
geen kunstje, daar prikken 

mensen doorheen”

Voor liefhebbers van groen om het huis - én voor de mensen 
van Kwekerij de Bongerd uit Bunde - komen er weer mooie 
tijden aan! Langzaamaan krijgt de natuur weer kleur en zie 
je onze medewerkers overal weer bezig met snoeischaar, 
plantenschep en spade. De passie voor het groen is nooit 
ver weg: oppotten, verzorgen, onkruid wieden, doen groeien 
én zien groeien, snoeien, scheuren en opruimen. Wat ze bij 
Kwekerij de Bongerd ook doen: ze doen het met liefde voor 
het groen!

Wil jij zien hoe bij Kwekerij de Bongerd mensen met groene 
vingers werken aan hun eigen toekomst en aan die van 
de bloemen en planten die ze verzorgen. Kom dan langs 
aan de Bonaertsweg 22 in Bunde. Bel vooraf even voor de 
zekerheid: 043 364 11 07. 

Diensten | Kwekerij de Bongerd

Alles met liefde 
voor het groen

12

Interview | Envida

Het hoofdkantoor van Envida in Maastricht
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Roger kiest voor inclusiviteit, deed dat al lang voordat 
het woord bon ton werd, en werd omarmd door het 
bedrijfsleven. Inclusief denken past bij de zorgsector, waar 
professionals van hulpvaardigheid hun beroep hebben 
gemaakt en hun diensten aanbieden aan doelgroepen 
die voor hulp bij hen aankloppen. Maar er is een andere 
ontwikkeling die inclusiviteit in de zorg stimuleert: de sterk 
veranderde zorgvraag.

Andere focus
In de zorg is er steeds meer aandacht voor kwaliteit 
van leven bij cliënten. Roger: “Enkele jaren geleden 
lag de focus vooral op adequate medische begeleiding 
en het binnenhalen van hoogopgeleid personeel zoals 
verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici om die 
begeleiding mogelijk te maken. Dat is veranderd. De 
zorg richt zich nu ook op zogenaamde laagcomplexe 
zorgondersteuning. Die zorgt ervoor dat cliënten ook 
gewoon een zo fijn mogelijk leven kunnen leiden. Hier 
kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
goed bij helpen. Tegelijkertijd heb je ook competente 
professionals aan het bed.”

Laagcomplexe zorgondersteuning
Gemotiveerde mensen zijn bij Envida van harte welkom. Ze 
leren er cliënten ‘laagcomplex’ te ondersteunen. “Zij leren 
hoe ze het leven van onze cliënten kunnen veraangenamen 
met wat ik het meer professionele huis-, tuin- en 
keukenwerk noem”, verduidelijkt Roger. “Denk aan hulp 
bij eten en drinken, samen een spelletje doen, een boek 
voorlezen, een ommetje doen, een goed gesprek voeren, 
naar muziek luisteren of een tv-programma kijken. Het gaat 
dus om de dingen uit het dagelijkse leven, waarbij ze ook 
leren om aan te sluiten bij het dagritme bij ouderen. Het zijn 
vaak niet de moeilijkste taken, wat niet wegneemt dat ze 
professioneel moeten worden uitgevoerd, en dus ook door 
oefening eigen moeten worden gemaakt. Dat gebeurt onder 
toezicht van leermeesters.”

Iedereen is van betekenis
Envida ondersteunt 3.500 cliënten in Maastricht en het 
Heuvelland. MTB’ers helpen er momenteel in het groen, 
en meer samenwerking ligt in het verschiet. Ze denken 
er niet meer zozeer in termen van opleiding en ervaring. 
Roger: “Ik denk namelijk dat iedereen voor de samenleving 
van betekenis kan zijn, ongeacht geslacht, leeftijd of 

levensfase, voorkeur, achtergrond of afkomst. Heb je 
het hart op de goede plaats, heb je twee rechterhanden 
én bepaalde fatsoensnormen, dan ben je waardevol bij 
organisaties die werk maken van inclusiviteit. Wat dat 
betreft zijn er paralellen met MTB. Daar gaan ze ook uit van 
de kracht van de medewerker.” De samenwerking tussen 
beide is nu nog beperkt en de meeste werkzaamheden 
worden opgepikt door eigen medewerkers. Maar Roger 
ziet samenwerkingskansen. “Bijvoorbeeld bij hospitality: 
bijdragen aan restauratieve voorzieningen, aan 
gebouwonderhoud of meehelpen bij verhuizingen.”

Opleidingsniveaus
Envida leidt medewerkers op van niveau nul tot en met zes. 
“Op het laagste niveau leren wij onze medewerkers om 
hulp te bieden in de huishouding en gasten te begeleiden, 
terwijl je op het hoogste niveau op dat van verpleegkundig 
specialist zit. Wat niet wegneemt dat opleiding naar gelang 
het niveau natuurlijk meer gaat meetellen.” Inclusief 
werken behoudt medewerkers ook voor de organisatie. Er 
is immers taakdeling, doordat taken worden toegewezen 
aan medewerkers die hiervoor het juiste opleidingsniveau 
hebben. “Het werk houdt dus uitdaging”, zegt Roger.

Melkertbaan
De term inclusiviteit is in opkomst, maar het concept is 
dat niet. Roger kwam het halverwege de jaren 90 al tegen, 
toen inclusief werkgeverschap nog was voorbehouden 
aan werkgevers die melkertbanen aanboden, naar de 
toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Ad Melkert, om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring 
te laten opdoen. “Ik was toen verpleeghuisdirecteur”, 
herinnert Roger zich. “De melkertbaan was toen nog niet 
zo sexy als het inclusieve werken nu. De meesten van mijn 
collega-bestuurders boden een of twee melkertbanen, ik 
had er 25 en zag overal mogelijkheden: in de beveiliging, 
bij de receptie, bij de linnendienst, in de keuken of bij de 
gastenservice. Van die 25 kregen de meesten ook nog eens 
een vaste baan.”

Niet inzetten op rangen en standen
Je ziet ze steeds vaker: organisaties die om allerlei redenen 
‘inclusief’ worden. De redenen zijn niet altijd legitiem, 
signaleert de bestuurder. “Inclusiviteit is een begrip 
met wervingskracht, dat het goed doet in jaarverslagen 
en power points. Maar een lege huls heeft visie nodig. 
Inclusiviteit moet op een authentieke manier gebeuren. 
Maak je er een kunstje van omdat iedereen het doet, dan 
prikken mensen erdoorheen. Practice what you preach, 
hoor je wel eens. Het is de waarheid. Medewerkers sturen 
mij regelmatig mailtjes met allerlei vragen van praktische 
aard, waarmee ze eigenlijk beter naar hun leidinggevende 
kunnen gaan. Soms weet ik het antwoord op hun vraag 
niet, een zorgbestuurder is ook maar mens, maar ik stuur 
hun vragen wel door naar de persoon die het kan weten. Zij 
weten dat Roger Ruijters er altijd voor hen is. Ik denk dat 
dat kenmerkend moet zijn voor een inclusieve organisatie: 
samenwerken zonder in te zetten op rangen en standen.”

Verantwoordelijkheid nemen
“Of ik inclusief denken en werken kan aanbevelen? Zeker, 
maar er is geen keuze”, erkent Roger. “Het moet passen 
bij de cultuur van het bedrijf en zijn medewerkers. Ik ben 
van nature zeer gericht op mensen die hulp nodig hebben. 
Dat draag ik uit naar medewerkers. Bij mij zit inclusiviteit 
verknoopt met mijn DNA, terwijl andere bestuurders 
het weer moeten hebben van andere kwaliteiten. 
Dat is niet anders: je brein is immers je belangrijkste 
werktuig. Wel denk ik dat iedereen die in staat is om zijn 
verantwoordelijkheid jegens de maatschappij te laten 
spreken, dat ook echt moet doen. Inclusiviteit moet passen 
bij de bedrijfscultuur, omdat het een integraal onderdeel 
is van het bedrijf. Maar ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen of streven naar inclusiviteit of diversiteit zijn 
mooie stappen waarmee je veel verschil maakt.” 

“Ik ben ervan overtuigd 
dat iedereen voor 
de samenleving van 
betekenis kan zijn”

Interview | Envida

Roger Ruijters: “Ik ben voorstander van inclusiviteit. 
Maar er is geen keuze”
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Tijdens de quiz, een variant op de tv-spelshow ‘De slimste 
mens’, werd in drie spelronden beslist wie zich aan het 
einde de ‘inclusiefst denkende mens’ mocht noemen. De 
kandidaten waren Léon Janssen (accountmanager bij 
Business Post Limburg), Carmen Mélotte (HR-manager bij 
Stork) en Pascal Starren (eigenaar van de Maastrichtse 
supermarkt PLUS Starren). Presentatrice Vivian Lataster 
leidde de spelshow in goede banen.

Juryvoorzitter
De show pakte vrolijk en optimistisch uit. Niet op de 
laatste plaats dankzij cabaretier, columnist en tonprater 
Rob Scheepers, de Sterkselnaar die het in 2019 zelf tot 
finalist schopte bij De slimste mens. Gewapend met de 
bel gaf Rob als juryvoorzitter de nodige toelichting bij de 
vragen, en hield ondertussen de stand bij.

In het dna
Hoewel zij het belang erkennen van een ‘inclusieve’ 
organisatie, waarin medewerkers zich met elkaar 
identificeren zodat ieder tot zijn recht komt - “Ondanks 
afkomst, levensfase, leeftijd, functie, verblijfsduur, 
geslacht of herkomst”, zoals Vivian aangaf – verschilt 
de mate van inclusiviteit bij de deelnemende bedrijven 

behoorlijk. Pascal, de eigenaar van PLUS Starren die 
twee jaar geleden ook de MVO-award won: “Bij mij is 
inclusiviteit aardig ingebakken. De supermarkt is geschikt 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij 
hebben veel repeterend werk op verschillende afdelingen. 
Het maakt dat wij veel werkplekken hebben.”

Veel voldoening
Bij Stork, het bedrijf van HR-manager Carmen, denken 
ze tot op heden minder inclusief, hoewel het tij er keert. 
“De metaalsector kent grote commerciële belangen 
en het werk is er doorgaans fysiek zwaar. Inclusiviteit 
is gewoon nog niet zo aan de orde, maar het verschijnt 
langzaamaan wel op de agenda. Wij maken al wel veel 
werk van duurzaamheid, en kijken voortdurend hoe het 
beter kan.” Dan was er nog Léon, die namens Business 
Post Limburg, MTB’s ‘postdochter’, meedeed. “Wij zijn in 
Limburg de vleesgeworden MVO-club, waar alleen maar 
mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met 
hen samenwerken geeft mij veel voldoening.”

Inclusief bedrijfsadvies
In drie ronden namen de kandidaten het met hun kennis 
over inclusiviteit en inclusief ondernemerschap tegen 

Op 6 april vond ‘De inclusiefste mens’ plaats, een 
online spelshow van de Limburgse MVO-platformen 
IMMENS, Kom’mit en Sprinc. Met de ludieke show 
brachten zij inclusief ondernemerschap onder de 
aandacht bij het publiek. Dat kreeg en passant 
informatie en tips om inclusiviteit in de praktijk  
te brengen.

Slimme spelshow van MVO-platformen IMMENS, 
Kom’mit en Sprinc

Op zoek naar ‘de inclusiefste mens’

elkaar op. Tussendoor schoven ‘gasten’ op het grote 
beeldscherm aan, die toelichting gaven en daarbij ook 
nog eens met goede raad kwamen. Zoals Lotte Pierik 
van Podium24. Zij attendeerde de kijker op het ‘inclusief 
bedrijfsadvies’. “Veel ondernemers zijn geïnteresseerd 
in inclusief ondernemen, maar weten niet goed waar te 
beginnen. Een inclusief bedrijfsadvies biedt handvatten 
over hoe je bedrijfsprocessen optimaal op inclusiviteit 
kunt inrichten. Het draagt eraan bij dat professionals 
beter hun kerntaken kunnen doen en het is een goede 
oplossing om met werkdruk om te gaan.” Online gast Mark 
Kostongs van Perspectief op Werk, een samenwerking 
tussen organisaties in het sociale werkveld, spoorde 
ondernemers aan contact op te nemen als zij mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt willen plaatsen. “Wij 
werken over gemeentegrenzen samen en hebben zicht op 
het regionale aanbod. Zie je mogelijkheden voor plaatsing 
binnen jouw organisatie, laat het dan weten.”

Geef ze een kans!
Op het beeldscherm verscheen ook een stralende  
Nancy Theunissen van RVS Paleis. Deze Geleense 
webshop voor bevestigingsmaterialen won in 2019 de 
Kom’mit MVO-prijs. “Wij geven alle mensen een kans, 

uit welke doelgroep ook”, hield ze het publiek voor. “Het 
kost soms wat tijd en investering maar: ga ervoor! Het is 
een win-win situatie waar iedereen blij van wordt, jij als 
ondernemer ook.”

Verrassend einde
Na drie spannende spelronden wisten zowel Léon en 
Pascal, beide met 13 punten, nipt Carmen te verslaan. 
De eerste editie van De inclusiefste mens eindigde 
daarom met twee winnaars. Presentatrice Vivian opperde 
dan ook het idee om de eindprijs, een maatschappelijk 
verantwoord DOEGOODS-cadeaupakket, onderling 
te verdelen. Het was een verrassend einde van een 
succesvolle eerste editie van De inclusiefste mens, 
waarvan er wellicht een tweede zal volgen.

Heb je De inclusiefste mens gemist? Op de websites van 
IMMENS, Kom’mit en Sprinc kun je de show terugkijken. 

IMMENS Evenement in beeld | Online spelshow ‘De inclusiefste mens’

De drie hoofdrolspelers Léon, Carmen en Pascal zijn 
er klaar voor: wie wordt de inclusiefste mens?
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De horecasector en Podium24 weten elkaar goed te vinden. 
Samen met de andere ketenpartners werkt Podium24 nu 
aan het opleiden van mensen voor een baan in de horeca. 
Dat gebeurde al langer met horeca BBL-opleidingen die 
kandidaten afsloten met een mbo-diploma. Sinds kort is 
er ook een korte, intensieve horecatraining van vijf dagen 
waar gemotiveerde kandidaten in het bedrijfsrestaurant 
en de keuken van HalR van MTB onder begeleiding van 
een trainer met de horeca kennismaken. “Voor de een is 
de training een opstap naar de BBL-opleiding waar je het 
horeca-vak echt in de vingers krijgt, terwijl ze voor de ander 
de deuren opent naar een eerste ‘echte’ baan in de horeca; 
in het hotellerie, bij vakantieparken, op de versafdeling, 
in een broodjeszaak of in een café of restaurant”, zegt 
Ingrid Mulkens. Zij is bij MTB verantwoordelijk voor het 
leerwerkconcept.

Koudwatervrees
Tijdens de training ervaren kandidaten of werken in de 
horeca wel echt iets voor ze is. Je moet je bijvoorbeeld 
bewust zijn van het belang van hygiëne, maar ook dat de 
horeca een wereld is waar je soms ook op onregelmatige 
tijden werkt. De training is relatief kort en biedt 
opdrachtgevers veel voordelen. “Horecaondernemers 
weten dat kandidaten die de training hebben afgerond 
ook echt gemotiveerd zijn en al over basale horeca-
vaardigheden beschikken”, zegt projectleider Joselle 
Pieters van Podium24. “Dat is waardevol voor ze; de kans 
dat deze kandidaat binnen het bedrijf blijft werken, is 
aanzienlijk. Zo nemen wij een stukje koudwatervrees weg 
om met onze kandidaten in zee te gaan.”

Startticket voor horeca-opleiding
De horeca is een sector waar klappen vielen. Al vóór 
corona had de horeca landelijk te kampen met een tekort 
van 30.000 mensen. Nu langzaam maar zeker een uitweg 
is gevonden uit de pandemie lijkt dat tekort alleen maar 
gegroeid. Met het heropenen van de horeca zie je dat 
veel oudgedienden niet zullen terugkeren in hun oude 
horecabaan. Het is een situatie die leidt tot een enorm 
personeelstekort. “Ons streven is om de horeca vanuit 
ons specialisme met een urgent probleem te helpen” legt 
Joselle uit. “Met deze training laten wij gemotiveerde 
mensen kennismaken met de horeca, en helpen wij 
om dat tekort regionaal op te vangen. Voor de een is de 
training een startticket voor de horeca BBL-opleiding en 
in het verlengde daarvan een duurzame plaatsing in het 
horecawezen. Voor de ander, die wellicht minder breed 
ontwikkelbaar is, is ze een rechtstreekse opstap naar een 
baan.”

Ingrediënten snijden
De training laat zich misschien het beste vergelijken met 
een algemene EHBO-training. “Kandidaten maken kennis 
met de basisregels van de horeca: hoe het bijvoorbeeld 
zit met hygiëne en schoonmaken. Maar ze leren ook heel 

praktisch hoe je groenten en fruit veilig kunt snijden terwijl 
je je werkplek overzichtelijk houdt en hoe ingrediënten zo 
lang mogelijk vers blijven”, zegt Joselle. “Ze leren ook over 
de etiquette bij het dekken van tafels en uitserveren, maar 
ook hoe je een lekker kopje koffie maakt en aantrekkelijk 
serveert. Maar het belangrijkste dat ze leren is over 
zichzelf: is de horeca iets voor mij en wil ik hier mijn 
werk van maken zodat ik mijn werkgever ook echt kan 
ontlasten?”

Op de loonlijst
Behalve hen uitzicht bieden op een vaste baan, streven 
Podium24 en MTB er ook naar om kandidaten een 
arbeidscontract te bieden. “Ze komen straks op de loonlijst 
bij Podium24 of bij de opdrachtgever”, zegt Joselle. “Wij 
zien het liefst dat ze de eerste zeven maanden bij ons 
worden ondergebracht. Dat biedt meer mogelijkheden om 
te begeleiden en eventueel bij te sturen. Blijkt de plaatsing 
succesvol, dan kan de werknemer op de loonlijst bij de 
opdrachtgever. Ook zo proberen wij hem te ontzorgen. En 
wij zijn altijd bereid om mee te denken over een andere 
oplossing voor een personele vraag. Het is wat Podium24 
en MTB en de andere ketenpartners nu al doen en waarvoor 
zij zich, door diensten verder te integreren in de toekomst, 
nog meer zullen gaan inzetten.” 

Podium24 en MTB ontzorgen horecaondernemers

Proeven van de horeca

Maastricht-Heuvelland laat het steeds weer 
zien: bij het ontwikkelen van mensen om ze beter te 
laten aansluiten bij de vraag uit de arbeidsmarkt zijn 
de mogelijkheden haast onbeperkt. Niet op de laatste 
plaats omdat de ketenpartners Sociale Zaken Maastricht-
Heuvelland, Annex, MTB en Podium24, die de inwoners 
begeleiden bij het vinden van een baan, steeds gerichter 
samenwerken om hen én de opdrachtgevers te helpen. 
Waarmee de partners willen zeggen: ben je op zoek 
naar personeel of heb je vragen of wensen? Er is meer 
mogelijk dan je denkt!

Samenwerking | Podium24 en MTB
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Joselle Pieters, projectleider arbeidsmarktprojecten 
Leisure Z.L. met cursisten in HalR

Trainer Raphael Klinkert geeft het goede voorbeeld



Wij stellen ons 
graag aan je voor

Ninon
Hallo, ik ben Ninon. Even over mij: mensen zeggen wel eens 
dat ik communicatief sterk ben en dat ik representatief 
op hen overkom. Ik kan goed zelfstandig werken, maar 
ik werk ook graag in een team. Het liefst dan wel in een 
kleiner team. Ik ben sociaal ingesteld en ik heb een 
gezonde dosis humor. Op dit moment werk ik op het 
productiebureau afdeling Diensten bij MTB. Maar ik sta 
open voor een nieuwe uitdaging! Ik heb de opleiding 
Afdelingssecretaresse en Bedrijfsadministratie met succes 
afgerond. Ik zou graag mijn administratief/secretariële 
ervaring of mijn receptie-ervaring verder willen benutten. 
Mijn hobby’s? Musiceren, reizen, bakken, sporten en 
lezen, om maar wat te noemen. Zet je mij in een fijne 
omgeving, dan ga ik lekker voor je aan de slag. Ik ben direct 
beschikbaar voor een parttimebaan in de ochtend. 

Anita
Aangenaam, ik ben Anita. Ik ben 53 en ik heb behoorlijk 
wat werkervaring binnen en buiten MTB. Ik ben 
montagemedewerker geweest, bijvoorbeeld bij de afdeling 
rijwielassemblage. Ook werkte ik als groepshulp en als 
bewonersassistent. Het waren leuke banen, en dat geldt 
ook voor mijn huidige functie in de catering. Toch zou ik 
best iets anders willen! Ik ben vrolijk en sociaal ingesteld 
en ik bied mijn omgeving graag een luisterend oor. Ik heb 
AKA-mbo1 techniek afgerond. Hobby’s? Tja die heb ik ook: 
ik hou van koken, liefst Italiaans of Chinees, en ook voor 
bakken draai ik mijn hand niet om. Ik hou van puzzelen 
en ik kijk graag televisie. Mijn wens is om met ouderen te 
werken, bijvoorbeeld als medewerker gastenservice – bij 
het Scharwyerveld Zorgcentrum lijkt me erg leuk – of bij 
het MUMC. 

Daniëlle
Hallo, Daniëlle hier! Ik ben 56 jaar geleden geboren 
in Eijsden. Ik heb twee volwassen kinderen en niet te 
vergeten hond Bowie. Ik heb al meer dan 32 jaar ervaring 
met administratieve functies, bij fijne organisaties zoals 
Stichting Phoenix, Deskservice (data-invoer), Stork, UTS en 
Business Post Limburg, waar ik nu werk. Mensen vinden mij 
behulpzaam en open. Ik kan goed samenwerken en ik werk 
secuur. Bij KMBO volgde ik de administratieve opleiding. 
Mijn hobby’s zijn winkelen, hardlopen, gezellig uit eten 
gaan en wandelen. Mijn wensberoep? Een administratieve 
afdeling trekt nog steeds. Baliewerk verrichten of werken 
als datatypiste: ook top! Je mag me ook neerzetten op de 
poli bij een ziekenhuis (aangepaste apparatuur op de balie 
= fijn!) of bij de stadspoli. 

Meer weten over Ninon, Anita of Daniëlle?
Bel met Aimee Theelen, +31 6 26 24 21 36
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Onze mensen in beeld Onze mensen in beeld

MTB helpt mensen aan het werk. Dat kan op 
allerlei manieren. Jij kunt ze daarbij helpen. Veel van 
onze medewerkers zijn tijdelijk bij ons werkzaam in 
het kader van hun ontwikkeling en groei naar een 
nieuwe baan op de arbeidsmarkt. Een deel van hen heeft 
een arbeidsovereenkomst bij MTB en is op zoek naar 
een detacheringsplek. Werkgevers die hen in dienst 
nemen betalen een vergoeding voor het geleverde 
werk; de medewerkers zelf blijven in dienst van MTB. 
Sommigen van onze medewerkers zoeken een baan mét 
arbeidsovereenkomst. Wij hebben ook medewerkers 
die meedoen aan een leerwerktraject en die graag een 
stageplek willen. Volop mogelijkheden dus!

Wij stellen enkele van onze enthousiaste collega’s aan je 
voor. Zij staan in de startblokken om aan de slag te gaan. 
Misschien wel in jouw bedrijf?
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Update
In de vorige uitgave van Enne Magazine maakte je kennis 
met zes gemotiveerde MTB’ers. Zij stelden zich toen aan de 
lezer voor. Inmiddels hebben vijf van hen met succes een 
nieuwe baan gevonden.
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Inmiddels zijn we zes jaar verder. Geconcludeerd mag 
worden dat het plan niet het wondermiddel is gebleken, 
en dat verwachtingen overall niet zijn uitgekomen. Van 
degenen voor wie de wet is bedoeld, en die voorheen 
instroomden bij sociale werkbedrijven zoals MTB, zitten er 
meer dan ooit inmiddels thuis zonder werk. De reden? In de 
samenleving zijn mensen die extra hulp kunnen gebruiken 
van alle tijden. Daar verandert een pakket aan wetgeving, 
subsidies en oprechte inspanningen van reguliere 
werkgevers niets aan. Gelukkig is niet alleen de politiek 
maar ook MTB niet bij de pakken gaan neerzitten.

Sociaal ontwikkelbedrijf
“Wat de sociale werkbedrijven jaren geleden al zagen, 
is nu ook tot de politiek doorgedrongen”, zegt directeur/
bestuurder Marcel Jöris van MTB. “Begin dit jaar schaarde 
een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een 
initiatiefnota om de sociale werkvoorziening nieuw leven 
in te blazen. Concreet betekent dit dat ze de bedrijven in 
de sociale werkvoorziening, zoals MTB, willen omvormen 
tot sociale ontwikkelbedrijven. Van werkbedrijf naar 
ontwikkelbedrijf dus. In dit sociale ontwikkelbedrijf is 
het in principe niet mogelijk om tot je pensioen in een 
beschutte omgeving te werken. Er komen specifieke, op 
uitstroom gerichte leertrajecten die kandidaten, of ze nu 
meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt hebben, alle 
ruimte en tijd bieden met als doel om in het bedrijfsleven 
aan de slag te gaan.”

Creatief
Je kunt zeggen dat MTB de richting waar de overheid 
heen wil, al is ingeslagen. Een aantal stappen om sociaal 
ontwikkelbedrijf te worden is inmiddels gezet en de 
‘leerwerkfunctie’, die aan moet sluiten bij al die kandidaten 
met hun individuele kwaliteiten die een extra zetje 
kunnen gebruiken, krijgt vorm. “Met die leerwerkfunctie 
zijn wij vanaf het afsluiten van de oude wet op de 
sociale werkvoorziening, de Wsw, eigenlijk al bezig”, 
zegt Marcel. “Wij zagen immers al dat die behoefte er is, 
bij kandidaten, maar ook in het bedrijfsleven. Gelukkig 
hebben wij ervoor gekozen om onze infrastructuur, die 
erop is gericht om via allerlei werksoorten mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen, in stand te 
houden. Onze kennis en ervaring zitten er dus nog gewoon. 
Wij zijn inmiddels erg creatief geworden in het bedenken 

en inzetten van allerlei individuele en groepsgerichte 
leertrajecten om op te leiden voor een al dan niet 
gesubsidieerde baan in het bedrijfsleven, met de hulp van 
ondernemers die hiervoor graag de verantwoordelijkheid 
nemen. Dat doen wij ook nog eens vanuit de bestaande 
financiering.”

Bemoedigende successen
De routekaart naar sociaal ontwikkelbedrijf MTB is 
bemoedigend en er zijn successen, weet Ingrid Mulkens, 
die bij MTB verantwoordelijk is voor het leerwerkconcept. 
“In samenwerking met het Zuid-Limburgse VISTA 
college bieden wij als pilot nu bijvoorbeeld twee 
praktische BBL-leerwerklijnen: Assistent Logistiek en 
Assistent Procestechniek. Dit zijn gewilde opleidingen 
in het bedrijfsleven. Daarnaast lopen leerlingen uit het 
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs nu 
stage bij ons om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. 
Daarvoor ontvangen zij een praktijkverklaring. Die biedt 
werkgevers vertrouwen, zodat zij meer kans op een baan 
hebben. Ook hebben kandidaten onlangs bij ons in HalR 
de eerste horecatraining afgerond die hen een goede 
basis biedt voor een vaste baan in de horeca (lees hierover 
meer op pagina 18, red). Het zijn trajecten die illustratief 
zijn voor de leerwerkfunctie die MTB nu ontwikkelt. Om 
die functie te laten slagen is voortvarend samenwerken 
met het bedrijfsleven, met onze ketenpartners en met het 
onderwijs van belang.”

Taakintegratie
De expertise van MTB en ketenpartners Sociale Zaken 
Maastricht-Heuvelland, Annex en Podium24 biedt mensen 
een goed startpunt voor het vinden van een passende 
baan. In die samenwerking verwachten Marcel en Ingrid 
een verdere integratie van taken. “De afgelopen jaren 
zijn we meer naar elkaar toe gekropen”, zegt Marcel. 
“Bij het ontwikkelen van de leerwerkfunctie ligt nadruk 
op het effectief begeleiden van de kandidaat, vanaf het 
moment van binnenkomst bij SZMH, via Annex tot en met 
uitstroom in een baan via Podium24. Als partners is het 
belangrijk dat we dit hele proces samen ingaan, zodat de 
keuzes die wij de kandidaat helpen maken ook zo kansrijk 
mogelijk blijken. Zo werken we samen aan die inclusieve 
arbeidsmarkt, waarin iedereen van betekenis kan zijn.” 

Het leek in 2015 zo’n goed plan: beëindig de  
oude wet op de sociale werkvoorziening en zorg er 
via nieuwe wetgeving voor dat iedereen met afstand 
tot de arbeidsmarkt bij een reguliere werkgever aan 
de slag kan, door de inzet van loonkostensubsidies en 
jobcoaches.

MTB sleutelt voortvarend 
aan een nieuwe toekomst

 

“Wij zijn inmiddels erg creatief 
geworden in het bedenken en 
inzetten van allerlei individuele en 
groepsgerichte leertrajecten”
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Marcel Jöris en Ingrid Mulkens: “Bij MTB hebben wij 
ervoor gekozen onze infrastructuur in stand te houden”

Delen van successen | Kracht van een goed leerwerkbedrijf Delen van successen | Kracht van een goed leerwerkbedrijf
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Geen opzichter
Als je het sec zou willen omschrijven – maar wie zit daarop 
te wachten? – dan is het de taak van de RvC om intern 
en extern erop toe te zien dat het bestuur van MTB de 
geformuleerde doelstellingen realiseert en alle regels en 
reglementen naar behoren naleeft. “Maar de raad is graag 
veel meer dan de opzichter van MTB”, zegt Jan. “In onze 
vijfkoppige raad zitten afgevaardigden namens belangrijke 
stakeholders. Behalve toezicht houden, een taak waarbij 
de raad meer bóven dan náást het dagelijkse MTB-bestuur 
staat, besteden wij graag samen met het bestuur aandacht 
aan ambities die MTB verder brengen. Adviseren dus. Hier 
staan we juist veel meer naast dan boven MTB. Vanaf deze 
plek werken we aan het allermooiste deel van onze taak!”

Counterparts
“We kunnen in de raad goed met elkaar overweg”, beaamt 
Jan. “Gelukkig betekent dat ook dat het soms mag schuren. 
Soms zijn we als raadsleden regelrechte counterparts 
die juist vanwege tegengestelde karakters en deskundige 
meningen vanuit verschillende invalshoeken samen tot 
resultaten komen die MTB doen groeien. Dat is alleen maar 
goed. Want zonder wrijving kan nooit glans ontstaan. En 
MTB moet glanzen, vinden wij.”

Belastinggeld
De kracht van MTB’s raad van commissarissen zit hem 
in de motivatie om te werken aan een beter MTB. “Wij 
willen méér dan ‘alleen maar’ aantoonbaar maken dat 
MTB doet wat het geacht wordt te doen. Wij zien bij de 
aandeelhoudende gemeenten graag tevreden wethouders. 
Het is immers belastinggeld dat zij in MTB stoppen en 
waarover zij verantwoording aan de burgers moeten 
afleggen. Wij zijn pas tevreden als wij zien dat het 
geïnvesteerde geld goed wordt besteed. Daarom denken wij 
graag en actief met het bestuur mee.”

Meetbaar maken
Wat de maatschappij van sociale werkbedrijven zoals MTB 
verlangt is in grote lijnen duidelijk. “MTB ontwikkelt zich 
richting leerwerkbedrijf dat samen met de ketenpartners 

kandidaten zo goed en individueel mogelijk voorbereid op 
passend werk”, zegt Jan. “Wat je in Nederland nu helaas 
ziet is dat de groep mensen die hulp nodig heeft om een 
passende baan te vinden, te vaak thuis komt te zitten. 
Het is een tendens die MTB graag wil keren. Daarom 
werken wij als raad nu bijvoorbeeld aan meetbare sociaal 
maatschappelijke doelstellingen. Aan de hand van deze 
kpi’s kan MTB vooruitgang straks veel beter inzichtelijk 
maken en dus ook sneller bijsturen. Het zorgt ervoor 
dat mensen gelukkiger zijn, minder vaak ziek worden en 
minder snel thuis komen te zitten. Dat is iets wat onze 
aandeelhouders graag zien.”

Zelfstandiger en zelfbewuster
De raad kijkt ook hoe MTB in een bredere sociale context 
kan bijdragen om mensen zelfstandiger en zelfbewuster in 
het leven te laten staan. “Dat kan door samen met partners 
ook te kijken naar de woon- of dagbestedingssituatie. 
Zo ontstaat een keten van organisaties die werkt aan 
competentieverhoging en intrinsieke levenskwaliteit. 
Als raad praten we hier graag over. In het begin vaak 
vrijblijvend en abstract, maar gaandeweg concreter. 
Het zijn ideeën waarover wij met het bestuur graag van 
gedachten wisselen.”

Meer diversiteit
Praat met Jan en je zult merken dat je te maken hebt met 
een contente, uit Limburgs MTB-hout gesneden president-
commissaris die graag de klus klaart. Jan leidt een raad 
waarin het soms harmonieus schuurt. De gesprekken 
tussen de raad en de mensen van MTB zijn in balans en 
dienen hun opbouwende doel. Het zit, zoals Jan zegt, 
goed met de countervailing powers, een machtig woord 
dat zich door Jan – maar zeker ook door jou – heerlijk laat 
uitspreken. Probeer maar eens. Verder geen wensen meer, 
Jan? Toch wel: “Wat ik soms mis is meer diversiteit in de 
raad. Die bestaat nu alleen uit mannen. Gelukkig met sterk 
verschillende achtergronden, maar vaak ook met identieke 
maatschappelijke drijfveren. Meer diversiteit kan bijdragen 
aan andere, meer inclusieve inzichten. Dat is ook waar MTB 
voor staat.” 

MTB opereert in een dynamisch krachtenveld. 
Het is belangrijk om het maatschappelijk draagvlak te 
behouden, zeker met de wenselijke koersverandering 
waar het bedrijf zich voor geplaatst ziet. Gelukkig 
beschikt MTB op alle niveaus over veel deskundigheid 
en energie, wordt het gedragen door gemotiveerde 
medewerkers en heeft het een eigentijds management 
en bestuur. Zo nodig kan het terugvallen op de hulp van 
een ambitieuze raad van commissarissen onder leiding 
van een energieke president-commissaris Jan Haazen. 
Jan vertelt met plezier over het werk en de ambities van 
de raad.

President-commissaris Jan Haazen aan het woord

Gesneden uit het juiste 
Limburgse MTB-hout

MTB intern | Raad van commissarissenMTB intern | Leerwerkconcept MTB
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“Onze raad besteedt 
graag veel aandacht 
aan ambities die MTB 
verder brengen”

Jan Haazen voor de oude pastorie in zijn woonplaats Beek



wat vind jij?

Ben Theeuwen - Limburg Catering
‘Het inclusief willen of moeten maken van een organisatie 
is niet de issue. Inclusiviteit is meer dan window dressing. 
Wil het tot successen leiden, dan moet inclusiviteit in de 
genen van de organisatie zitten en aldus breder worden 
gedragen dan door leidinggevenden en begeleiders 
alleen. Ook de werkomgeving van de organisatie moet op 
inclusiviteit zijn ingericht. Dit vergt een langere adem.
De afgelopen dertien jaar heb ik mogen werken bij social 
firms. Mijn ervaringen met unieke talenten met afstand tot 
de arbeidsmarkt zijn positief. Ook in de pre-coronaperiode 
was er in Maastricht-Heuvelland een tekort aan 
medewerkers in dienstverlening en productie, bijvoorbeeld 
in de schoonmaak, catering/horeca en groenvoorziening. 
Tekorten noopten organisaties om alle mogelijke talenten 
in te zetten, ook die met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Mijn standpunt is dat iedereen talent én meerwaarde 
heeft. Maak bij het inzetten wel gebruik van de kennis van 
partners als MTB en Podium24.’

Bas Blezer - Next Step Talent
‘’Moeten’ is een slechte motivator, vind ik. Bedrijven doen 
zichzelf mijns inziens tekort als inclusiviteit niet op de 
agenda staat. Mijn definitie van inclusiviteit is het creëren 
van een veilige omgeving in een organisatie waarin elk 
individu, los van afkomst, opleiding, religie en geslacht 
erbij hoort en erkenning krijgt. Het wij-gevoel krijgt dan 
optimaal invulling.

Ik ben ervan overtuigd dat focus op inclusiviteit op 
termijn gaat leiden tot betere bedrijfsresultaten. Focus 
op talenten van mensen in een veilige omgeving geeft 
waardering en draagt eraan bij dat ieder op zijn eigen 
manier en naar eigen vermogen maximaal bijdraagt. Laat 
mensen meedoen, meepraten, meebeslissen! Ik raad 
organisaties en hun leiders aan om inclusiviteit hoge 
prioriteit te geven. Organiseer het vanuit het willen en niet 
vanuit het moeten.’

Serge Stijnen - SouthernHill
‘Inclusiviteit en ontwikkeling gaan hand in hand. Ik ben 
van mening dat de ontwikkeling van een organisatie alleen 
mogelijk is met de juiste persoon op de juiste plek. Mijn 
ervaring is dat veel organisaties wat dit betreft erg in 
beperkingen denken, terwijl de kracht juist in diversiteit 
zit. Dit maakt een succesvol team compleet. Door 
identieke mensen om je heen te verzamelen ontstaat een 
grijze massa die niet onderscheidend is.

Vanuit deze gedachte kijkt SouthernHill naar haar 
organisatie. Wij selecteren collega’s op hun DNA 
en talenten. Hun talenten maken hen bijzonder en 
complementair aan elkaar. Dat schept een sterk wij-
gevoel. Wij vinden het belangrijk om de focus te leggen 
op talenten. Dit schrijvende realiseer ik mij dat in 
deze zienswijze (uitgaan van talenten in plaats van 
beperkingen) inclusiviteit niet bestaat.’ 

Inclusiviteit is in toenemende mate een thema voor de arbeidsmarkt. 
Babyboomers gaan massaal met pensioen en het geboortecijfer in ons 
land blijft laag. Hierdoor zullen er gaten in de arbeidsmarkt ontstaan. 
Vérder kijken dan geslacht, leeftijd of culturele herkomst, luidt het parool. 
We dienen alle talenten te benutten, ook die van de mensen die een 
achterstand op de arbeidsmarkt hebben.

Mijn organisatie inclusief maken: willen of moeten? Wat vind jij?

De stelling
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Over MTB’s nieuwe rol als 
sociaal ontwikkelbedrijf:

‘Voorheen 
was MTB het 
eindstation, straks 
het tussenstation 
dat kandidaten 
aandoen om iets 
te leren’
Ingrid Mulkens
manager leerwerkconcept MTB
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