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Elke dag opnieuw stappen maken
2021: het jaar waarin we hoopten dat het coronavirus meer onder
controle zou zijn. Helaas was het gedurende het jaar nog haast elke
dag het gesprek van de dag. Hierbij stond de gezondheid van onze
medewerkers voorop.
Gelukkig konden we ook in 2021 weer rekenen op de inzet van al onze
medewerkers en was er vertrouwen en begrip bij onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Dank voor deze goede samenwerking, namens het voltallige managementteam van MidZuid.

Oog voor de mens
Dit jaar werd ik op 1 juli directeur van MidZuid. Een geweldig bedrijf,
waar een hoop mooie kansen liggen. Zoals de organisatie verder
ontwikkelen, een huisvestingsvraagstuk en meer innovatieve projecten.
Veel onderwerpen vroegen gelijk mijn aandacht. Toch heb ik ervoor
gekozen om eerst het bedrijf te leren kennen. De collega’s, gemeenten,
werkgevers, onderwijspartners en maatschappelijke instanties waar
we mee samenwerken te ontmoeten; en om mee te werken. Zo mooi
om te zien hoeveel oog we met elkaar hebben voor de mens. En dat het
steeds beter lukt om samen toe te werken naar een maatschappij waar
iedereen mee kan doen.

Werkstap®
We zijn altijd op zoek naar, en staan open, voor nieuwe samenwerkingen binnen en buiten MidZuid. Hoe we dat deden in 2021 laten we zien
in dit magazine. We tonen je met trots de kansen die we benutten en
de resultaten die we haalden in 2021. Opnieuw wisten we samen met
medewerkers en werkgevers in de regio flinke stappen te maken. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van de ontwikkelmethode Werkstap.
Lees bijvoorbeeld het verhaal van Kevin op pagina 8 die zijn heftruckcertificaat wist te behalen en nu groots durft te dromen. Kortom: blader
vooral verder voor meer inspirerende verhalen.

Jos Rooijmans
Algemeen Directeur
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Duurzaam werk voor
iedereen mogelijk maken
Iedereen heeft recht op passend werk. Maar het lukt niet iedereen om dat zelf te

54
54 medewerkers zijn gestart in
leerwerktrajecten bij MidZuid
of een werkgever; 16 daarvan
betroffen duale inburgering.

256

vinden. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door langdurige werkloosheid.
MidZuid biedt met ontwikkeling en begeleiding die steun in de rug die nodig is om
te kunnen werken.
Bij MidZuid of bij werkgevers in de buurt krijgen mensen de kans om in een eigen
tempo te leren en te werken. Om daarna de stap naar passend werk bij een
werkgever in de buurt te maken. Om dit mogelijk te maken, werken we samen
in een netwerk met werkgevers, scholen en maatschappelijke organisaties. Met
het WerkgeversServicepunt West-Brabant als verbindende schakel. Werk voor

256 medewerkers zijn bij
werkgevers geplaatst.

iedereen mogelijk maken. Dat is wat MidZuid doet. Maar hoe ziet dat eruit in de
dagelijkse praktijk? Vier mensen vertellen er kort over.
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Vier mensen vertellen kort over hun werk en drijfveren om werk voor iedereen mogelijk te maken.

“Klaarstomen voor de echte wereld. Zo vat ik mijn rol als leermeester in de catering samen.
Als leermeester breng ik mijn mensen de kneepjes van het vak bij. Dat gebeurt met vallen en
opstaan. Want van het maken van fouten, daar leer je van. Maar niet alleen de vakvaardigheden zijn belangrijk. Dit werk vraagt ook om flexibiliteit, vooruit denken en kunnen anticiperen. Dat is soms best een uitdaging. Maar wat ik zie is dat veel collega’s sterker worden en
groeien in zelfstandigheid. Met onder andere de methode Werkstap® hebben we dit bereikt.”
Ben Verweij
Leermeester

“Als je een tijdje niet werkt, dan moet je als het ware opnieuw ontdekken wat werken inhoudt. De
klantmanagers van de vier gemeenten weten dat MidZuid de werkomgeving biedt die dat mogelijk
maakt. In een leerwerktraject bij MidZuid krijgen mensen de kans om in hun eigen tempo in het
werkritme te komen. Onder begeleiding wordt zo regelmaat en structuur opgebouwd. Samen
bekijken we dan of er een geschikte werkplek bij MidZuid of bij een werkgever in de buurt is.
Zo ontdekken we snel genoeg welk werk past en of meer uren mogelijk zijn. Niets is mooier
dan mensen te zien opbloeien, dat ze weer onderdeel zijn van de maatschappij en de eigen
boterham verdienen. Daar zet ik mij elke dag weer voor in.”
Dorien Damen
Consulent (trajectbegeleider)

“Als je weer aan het werk mag, dan is het belangrijk dat de werkgever en werkzaamheden bij je
passen. Daar kom ik als matcher om de hoek kijken. Ik zorg voor de juiste plek bij een bedrijf die het
belangrijk vindt om sociaal te ondernemen. Samen met de kandidaat ga ik op zoek naar passende
branches en bedrijven. Ik ondersteun bij dit zoekproces kandidaten voor in mijn optiek de juiste
bedrijven. Bij kennismakingsgesprekken tussen beiden, zorg ik dat ik aanwezig ben. Vaak wordt er
gestart met een proefdag of proefperiode. Als het aan beide kanten klikt komt hier een contract
uit voort. Samen met de gemeenten, mijn collega matcher en werkgeversadviseurs van
WerkgeversServicepunt West-Brabant verzorgen we de dienstverlening voor werkgevers in de
regio Dongemond. We hebben al ontzettend veel successen behaald. Daar word ik nou vrolijk van!
Ellen Weeland
Matcher

“Ik werk al 30 bij MidZuid. Eerst in de werkplaats in Oosterhout en later bij onder andere Van de
Lande, De Kroes, Welzorg en Kuehne + Nagel. Het werk buiten de muren van MidZuid bevalt mij
erg goed. Bij andere bedrijven kom je nieuwe mensen tegen, dat vind ik leuk. Ik moedig andere
collega’s ook aan om dit te doen, individueel of in een groep. Ik weet dat er best veel zijn die dat
kunnen. Maar ze hebben misschien moeite om de veilige werkomgeving los te laten. Gelukkig krijg
je daar goede begeleiding voor bij MidZuid. Zij weten wat je kan en wat bij je past. Daardoor is het
mij gelukt om een hele fijne werkplek te vinden, waar ik niet meer weg wil.”
Angelique van Gils
Medewerker
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Samen groeien in werk
MidZuid is er voor de inwoners van de gemeenten Altena,

Samen met betrokken bestuurders als Adriaan de Jongh

Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout die een steun

(wethouder gemeente Geertruidenberg en voorzitter be-

in de rug nodig hebben op hun weg naar werk. De vier ge-

stuur MidZuid) en Lieke Schuitmaker (wethouder gemeente

meenten zijn gezamenlijk eigenaar van MidZuid. Zij vinden

Drimmelen en bestuurslid MidZuid) geven we uitvoering en

net als wij dat iedereen een eerlijke kans verdient op werk.

betekenis aan samen groeien in werk!

“Met de komst van de Participatiewet is het takenpakket bij gemeenten uitgebreid. Sinds 2015
bemiddelen, begeleiden en bieden we, indien nodig
ook, inkomensondersteuning aan mensen met
een arbeidsbeperking. Hierdoor zijn we intensiever gaan samenwerken met het ontwikkelbedrijf
MidZuid. Logisch, omdat MidZuid al ruim 65 jaar
ervaring heeft met het werkfit maken van mensen
in leer- en ontwikkelplekken. Eerder vond dit vooral
plaats binnen de eigen muren van MidZuid. Maar er
is een grote verschuiving. Er wordt intensief samengewerkt met werkgevers om werkplekken, dicht bij
de woonplaats van onze inwoners te organiseren.
Het afgelopen jaar hebben we flink ingezet op het
verder verbeteren van de samenwerking. Dit heeft

Samen
sterker

geleid tot een gezamenlijk perspectief dat we voor
het volgende bestuur hebben vastgelegd in een
overdrachtsdocument. Als de nieuwe wethouders
zijn geïnstalleerd start een nieuw bestuur dat werk
maakt van de ambitie om samen duurzaam werk
voor iedereen mogelijk te maken. ”

Adriaan de Jongh
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“In de gemeente Drimmelen hebben we oog
voor elkaar. Ik zie dit ook terug in de uitvoering
van de Participatiewet en mogelijkheden die
we hierin hebben als gemeente. Door samen te
werken in een gemeenschappelijke regeling als
MidZuid bundelen we onze krachten. Zo hebben
we als Dongemond gemeenten veel meer impact
en leer je onderweg van elkaar. En dat is nodig
want we hebben als gemeente wat te doen op
het gebied van inclusie. Uiteindelijk willen we dat
er zoveel mogelijk mensen écht meedoen en het
gevoel hebben dat ze er toe doen. Werkgevers
kan je niet dwingen om inclusief te ondernemen,
maar door goede informatie te verstrekken en
de juiste dienstverlening te bieden, ontstaat meer
bereidheid. Waardoor er voor onze inwoners
nieuwe werkplekken beschikbaar komen waar ze
mee kúnnen doen. Je ziet mooie voorbeelden in
onze gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar
Permanento en MondzorgPlus in dit jaarverslag.
Als bestuur hebben we ons in te zetten voor
nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden
voor onze inwoners die bijdragen aan inclusie.”

Lieke Schuitmaker

Elkaar
helpen
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Ik vind het fijn
hier, want ik
word gezien

“Ik werk inmiddels alweer vier jaar bij MidZuid op de afdeling productie en ben nu verantwoordelijk voor
de logistiek. Ik vind het fijn hier, want ik word gezien. Doordat ik op mijn eigen tempo mag leren ben
ik echt gegroeid. Ik zie nu beter wat er in de productiehal gebeurt. Dat is belangrijk, want ik zorg voor
voldoende voorraad aan de lopende band en neem de dozen mee die klaar zijn. Zo kunnen mijn collega’s
doorwerken. Sinds kort mag ik ook op de vorkheftruck rijden in het magazijn. Want ik heb mijn certificaat
gehaald! Dat is gelukt met de opdrachten van Werkstap en met de juiste begeleiding door mijn leidinggevende Jeroen en praktijkbegeleider Joyce. En ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik wil vrachtwagens uit
kunnen laden en grote hoeveelheden kunnen sorteren in een magazijn. Daar heb ik mbo-niveau 2 voor
nodig. Daarom start ik binnenkort met het halen van mijn logistieke-vakvaardigheden als stap om mijn
doel te halen.”

Kevin, medewerker logistiek en deelnemer Werkstap
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Werkstap®: Ontwikkelen
krijgt vorm in de praktijk
134
In 2021 voerden we 134
loonwaardebepalingen uit
(bij werkgevers).

Vraag aan jonge kinderen wat ze later willen worden. Dan
krijg je de mooiste beroepen te horen. Maar niet voor
iedereen is het de gewoonste zaak om deze dromen waar te
maken. Bij MidZuid hebben we het afgelopen jaar gemerkt

Femke Filott,
projectleider
arbeidsontwikkeling

dat ontwikkelmethode Werkstap medewerkers helpt om
weer zelf de touwtjes in handen te krijgen. En waarbij ze
enthousiast worden als ze nadenken over hun toekomst. Een
toekomst waarin ze hun eigen boterham verdienen met leuk
en passend werk.

“Het ontwikkelen met Werkstap start
met een diagnose, een nulmeting

Aan het roer van je eigen ontwikkeling

die een goed beeld geeft van de ontwik-

Werkstap is een concrete manier om mensen te ontwik-

kelmogelijkheden van de deelnemer.

kelen in werk. Voordat kandidaten bij MidZuid starten om

Samen bepaal je daarna het ontwikkel-

werkfit te worden, staan we stil bij de doelen die ze willen

doel waarna kan worden gewerkt aan

behalen. Samen brengen we in kaart welke competenties

het ontwikkelen van ontbrekende com-

of vakvaardigheden nog ontwikkeld moeten worden. Door

petenties of vakvaardigheden. Werkstap

werkopdrachten uit te voeren die aansluiten op het doel,

genereert automatisch een werkplan. En

worden precies dié (arbeids)competenties ontwikkeld die

de werkopdrachten die de deelnemers

de volgende stap naar werk mogelijk maakt. Deze flexibele

uitvoeren sluiten, samen met de leermid-

en doelmatige leermethode met werkopdrachten is binnen

delen, naadloos aan op de behoefte van

MidZuid geïntegreerd in één proces waarbij medewerkers,

werkgevers en het onderwijssysteem.

praktijkopleiders, werkgevers en onderwijsinstellingen

Zo bereik je twee belangrijke doelen:

betrokken zijn.

de deelnemers worden werkfit en ze
voltooien in stappen hun weg naar
een startkwalificatie. Bijvoorbeeld een
erkende praktijkverklaring of zelfs een
mbo-diploma.”
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Peter Beljaars,
uitvoerder
Groenvoorziening
“Ik zie dat de werkopdrachten van
Werkstap echt bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers richting
het hoveniersvak. De opdrachten geven
structuur en houvast aan de medewerker én aan mijzelf en de voormannen
die de praktijkbegeleiding doen. Steeds
meer medewerkers maken kennis met
de ontwikkelmethode en ervaren de
meerwaarde ervan. Ze zien zelf welke
ontwikkeling ze doormaken en dat
motiveert.”
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Met technologie de afstand tot
de arbeidsmarkt verkleinen
MidZuid profileert zich als innovatiepartner van de arbeidsmarkt. Wij onderzoeken de mogelijkheden om
met technologie op de werkvloer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te brengen en te houden. Zo gingen we samen met TNO en MondzorgPlus aan de slag om te onderzoeken of technologie het
antwoord is voor de inpakwerkzaamheden. Het idee werd door de Coalitie voor Technologie en Inclusie
(CTI), door een deskundige jury onder leiding van hoogleraar Ton Wilthagen, verkozen tot één van de winnende concepten. En het zal hier zeker niet bij blijven. De betrokkenen vertellen je er graag meer over.

“MondzorgPlus verzorgt mobiele mondzorg in instellingen aan zorgafhankelijke ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die zelf niet in staat zijn de tandarts te
bezoeken. In heel Nederland werken dagelijks ruim dertig teams om mondzorg aan hen te
verlenen. Zij nemen koffers mee met alle materialen die ze op locatie nodig hebben.
Dagelijks worden er ongeveer 600 mondzorgkoffers ingepakt, met in elke koffer ruim
honderd elementen. Deze koffers zijn ons belangrijkste goed. Om onze kwaliteit te garanderen, worden ze gevuld door professioneel opgeleide tandartsassistenten. Met Marleen
bespraken wij de kans die wij zien om de werkzaamheden voor het inpakken van de koffers
te herzien en daarin samen te werken met MidZuid. Wij willen namelijk niet alleen zorg
verlenen aan mensen met een beperking, maar in de toekomst ook hun werkgever zijn.
In feite is deze pilot daarmee gestart.”
Natasja Drewes,
Manager tandheelkundige
kwaliteit, veiligheid en opleidingen MondZorgPlus

“In 2022 zijn we gestart met de onderzoeksfase. Wij hebben al veel kennis en ervaring met
technologie en de inzet op de werkvloer. Door een canvassessie te organiseren ontdek je
welke technologie het beste past bij het werkproces van MondzorgPlus. Ook stellen we in
deze sessie de werkinstructie op en koppelen we die aan de technologie.”
Ellen Wilschut,
research scientist TNO
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“De vraag van MondzorgPlus aan

“Om aan de vraag van het werkveld te

MidZuid om mee te denken over een nieuwe

voldoen als sociaal ontwikkelbedrijf moet

werkwijze bood ons de perfecte uitdaging.

je innoveren. MidZuid biedt de perfecte

Zo kunnen we toetsen of technologie kan

proeftuin om te ontdekken of technologie

ondersteunen om de gewenste kwaliteit

de oplossing is om de afstand die mensen

te waarborgen. In de pilot richten we ons

ervaren tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

specifiek op mensen met een psychosociale

Gaaf dat we het komend jaar mogen onder-

belemmering, die een grote afstand hebben

zoeken of het werkt. Daarbij richten we ons

tot de arbeidsmarkt. Zij worden in het werk

niet alleen op de pilot met MondzorgPlus en

ondersteund door een beamer. De beamer

TNO, maar hebben we voor de ontwikkeling

projecteert werkinstructies op een werktafel.

van onze medewerkers ook VR-brillen in

Zo worden medewerkers stap voor stap door

huis. In het ontwikkelplan van onze mede-

het inpakproces van de koffers geleid én er is

werkers spelen deze brillen een belangrijke

een kwaliteitscontrole ingebouwd. Met deze

rol. Zij bieden medewerkers op een hele

pilot krijgen we meer inzicht in het toegan-

toegankelijke manier de mogelijkheid om te

kelijk maken van complex werk en in de

leren in de praktijk. Nu we die technologie

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

in huis hebben, biedt dat werkgevers ook

Eind 2022 hopen we de resultaten te kunnen

mogelijkheden in de samenwerking met ons.

delen.”

En veel belangrijker: we bieden samen meer
mogelijkheden aan mensen die nu nog langs

Marleen Braakhuis,

de zijlijn staan.”

projectleider pilot inclusieve technologie
Dianne Bekker,
Programmamanager Innovatie
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Samen naar een
gezonde levensstijl
Gezond eten en leven is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet

1%
Ruim 1% daling in
het ziekteverzuim
t.o.v. vorig jaar

voor huishoudens met een lager inkomen. Zij geven een belangrijk
deel van hun inkomen uit aan snel stijgende vaste lasten zoals gas en
elektriciteit. Er blijft dan nog maar weinig geld over voor gezonde
voeding. Bovendien stijgen ook de prijzen van gezond eten harder
dan van ongezonder eten (CBS, 2021). Dat maakt de keuze voor
gezond nog moeilijker.
MidZuid ziet het als een belangrijke taak om medewerkers te helpen
bij gezondere keuzes. Door beweging, informatie en gezonde voeding
aan te bieden, willen we bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Omdenken
“Ik vind het belangrijk dat we gezonde voeding op tafel zetten. Ik ben niet van het opdringen. Ik probeer mensen
aan te moedigen om nieuwe dingen te proberen. We maken bijvoorbeeld zelf allerlei sandwiches en hanteren
een wisselend ‘broodje van de maand’ met bruin desembrood. Steeds als er een nieuw product bijkomt, gaan we
voor de gezondste optie. Onze gezonde producten zijn in onze kantine goedkoper dan andere, minder gezonde
producten. De meer ongezonde producten in ons assortiment, bieden we steeds minder aan. Dat doen we stap
voor stap. Zo verkopen we nu al geen suikerhoudende dranken meer. En we gaan nog een stapje verder. Zo zijn
we gestart met het aanbieden van luxe gevulde soepen. Om mee te nemen naar huis als avondeten.”
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Fit met MidZuid
“Medewerkers die lekker in hun vel zitten, presteren beter op hun werk. Gezond eten,
voldoende slaap en voldoende beweging zijn belangrijk om fit te worden én te blijven.
Bij MidZuid is er speciaal hiervoor een actiegroep genaamd Fit met MidZuid. Vitaliteit staat
hiermee áltijd op de agenda, want dat zijn we verplicht aan onze medewerkers en partners!
We organiseren in samenwerking met MOOVE bijvoorbeeld elk jaar een sportdag en elke
maandag kan er in groepen op ons terrein gebootcampt worden. In samenwerking met
Surplus organiseren we een cursus ‘voel je goed’ om de bewustwording te vergroten.”
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Geef jongeren
een aanpak die werkt
De overgang van speciaal onderwijs naar werk
moet makkelijker worden. Alleen zo lukt het om de
kansen voor jongeren op een zelfstandige toekomst
te vergroten. Dat zien ook de collega sociaal werkontwikkelbedrijven uit de regio en het praktijk- en
voortgezet speciaal onderwijs. Daarom slaan we
de handen ineen. Consulent Joyce Meerdink maakt
zich hard voor een sluitende aanpak. En dat levert
mooie resultaten op.

28
In 2021 zijn 28 jongeren
gestart met een individuele
stage bij MidZuid.

“Via een stage, kwam ik bij MidZuid terecht. Vanwege mijn diploma’s als keuken- en bedieningsassistent voor de horeca startte ik in de catering. Dat beviel goed en zo heb ik MidZuid leren kennen.
Toen ik klaar was met school, was er niet direct werk voor mij. Daar baalde ik van. Ik heb even in een
groentezaak gewerkt, maar dat vond ik heel spannend en uiteindelijk ging dat niet goed. Ik wilde
graag weer terug naar MidZuid. Maar dat ging niet omdat ik toen nog in de gemeente Dongen
woonde. Gelukkig heeft Joyce mij toen geholpen. Ik ben gestart in de productie. Het eerste jaar heb
ik alleen bij MidZuid gewerkt. Daarna ben ik gestart met een groepsdetachering. Dit kwam nog niet
op het juiste moment voor mij, gelukkig kon ik toen weer terug naar MidZuid. Hier heb ik mezelf het
afgelopen jaar verder ontwikkeld en ben ik toe aan de volgende stap. Met een groep collega’s werk
ik nu bij een andere werkgever. Vooral de combinatie van werken bij MidZuid en bij een werkgever
bevalt mij erg goed. En wat ik heel belangrijk vind: ik verdien mijn eigen geld.”

Esmeralda van der Velden
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“Het doel is om voor leerlingen een duidelijk ontwikkelplan te creëren. Dit ontwikkelperspectief moet
aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Dat lukt heel goed met de ontwikkelmethode Werkstap die we al op de stageplekken en de leer- en ontwikkelplekken toepassen. In
het ontwikkelplan maakt de leerling samen met de praktijkbegeleider van MidZuid zichtbaar wat
nog aandacht verdient om uit te stromen naar dagbesteding, beschut werk of vervolgonderwijs.
Neem nu de stappen die Esmeralda heeft gezet. Ze heeft de afgelopen jaren veel voor haar kiezen
gehad. Dat doet wat met je. Maar door elke stap op het juiste moment te zetten, passend bij haar
kunnen, ben ik ervan overtuigd dat het in de toekomst lukt om een passende en veilige werkplek te
vinden buiten MidZuid.”

Joyce Meerdink
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Inclusief ondernemen:
steeds meer de norm
MidZuid werkt samen met het WerkgeversServicepunt West-Brabant om vraag en aanbod

120
In 2021 verzorgden we
(bij werkgevers) voor 120
mensen jobcoaching en
trajectbegeleiding.

bij elkaar te brengen. 2021 was geen makkelijk jaar maar toch lukte het om 256 duurzame
plaatsingen te realiseren bij werkgevers in Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en
Oosterhout. Dat zijn er elke week bijna 5!

Waardevolle
werkervaring opdoen
“We hebben vaak meer werk dan personeel. Daarom
waren we op zoek naar mogelijkheden. Groepsdetachering waarin medewerkers van MidZuid bij ons op locatie
werken met begeleiding, bleek een goede oplossing. Dat
werkt heel fijn. De afgestemde taken worden goed en
zelfstandig uitgevoerd. De medewerkers werken keurig
netjes en dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk als
producent van voeding. Het mooie is dat de medewerkers
uitgedaagd worden door de afwisseling. Ze werken
afwisselend bij MidZuid en bij ons op locatie. En op ons
bedrijf worden de mensen ingezet voor verschillende
werkzaamheden. Met de aanwezige voorman of voorvrouw, hebben ze een vast aanspreekpunt. Dat zorgt
voor rust. De samenwerking met MidZuid is bijzonder
prettig. Het gaat zelfs zo goed dat we er over nadenken
om meer taken bij MidZuid onder te brengen. Het zijn
volwaardige collega’s, die een waardevolle aanvulling zijn
in ons bedrijf. Duidelijk is dat we daar erg blij mee zijn.”

Manuela van Boxel
Manager Supply Chain Barry Callebaut Decorations
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Steeds meer werkgevers zien de meerwaarde

Kwaliteit leveren met
secure medewerkers

om mensen die langs de zijlijn staan een kans
te bieden. Maar wel binnen de mogelijkheden
en met de juiste begeleiding. Dat is logisch!

“Het merendeel van de producten maken wij
in eigen huis. Dat doen we om onze hoge
kwaliteitseisen te waarborgen. Kwaliteit staat
bij ons boven productiviteit. We zijn daarom
altijd op zoek naar mensen die secuur kunnen
werken. Ongeveer tien jaar geleden hadden
we voor het eerst contact met het WerkgeverServicepunt. Daaruit is een voortreffelijke
samenwerking voortgekomen. Een belangrijk
deel van ons personeel komt bij MidZuid vandaan. Daar zijn we oprecht blij mee. Als bedrijf
vinden we maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. We geven medewerkers
graag kansen. De samenwerking met MidZuid
helpt ons daarbij. MidZuid is goed geïnformeerd over diverse regelingen en wetgeving.
En als er iets is, dan hoef je maar te bellen en er
wordt een gesprek geregeld.”

Hoe dat werkt? Hans Ros (Permanento) en
Manuela van Boxel (Barry Callebaut
Decorations) vertellen erover!

Hans Ros
Directeur Permanento
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MetWerk: omdat iedereen
een kans op werk verdient
Kijk ook op de website
van MetWerk.
www.metwerk.net

Elke sociale ondernemer in West-Brabant heeft er inmiddels vast van gehoord. Of is zelfs
al op één van de bijeenkomsten geweest. We hebben het hier over stichting MetWerk: een
platform van en door werkgevers die laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel
goed samengaan. Henri Verhagen (De Kroes) is voorzitter van de club die inmiddels de vijftig
founders en partners is gepasseerd.
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“In deze krappe arbeidsmarkt moet je elk ta-

“Mede door de samenwerking met MidZuid

lent benutten. Helaas staan er simpelweg nog

weet ik dat inclusief ondernemen ook voor jou

te veel mensen langs de zijlijn. Een van de oor-

en je bedrijf meer oplevert. Dat is dan wel

zaken is dat nog niet alle werkgevers de kan-

mooi meegenomen toch? Daarom wil ik tegen

sen en mogelijkheden zien. MetWerk is daarin

werkgevers in de regio West-Brabant het

een versterkende factor. Ik vind het mooi dat

volgende zeggen: sluit je aan bij MetWerk.

werkgevers elkaar opzoeken om ervaringen

Als je enthousiast bent, maar zeker ook als

over inclusief ondernemen uit te wisselen. Zo

je sceptisch bent of niet weet wat er allemaal

maken we het samen mogelijk om iedereen te

mogelijk is op dit gebied. Werkgevers met po-

laten werken op een passende plek.”

sitieve ervaringen moeten die veel meer delen
met nog onervaren werkgevers. Ik weet zeker

Peter Volkers,

dat we er dan samen voor kunnen zorgen dat

partner MetWerk

er niemand meer aan de kant staat. ”

Henri Verhagen,
voorzitter MetWerk

Drie keer per jaar organiseert MetWerk een groot evenement dat in het teken staat van inspireren. Zo bracht
onlangs voormalig topscheidsrechter Björn Kuipers een
bezoek aan het NAC stadion om er te vertellen over
teamwork. Hij legde de verbinding tussen zijn werk als
ondernemer – hij is eigenaar van twee Jumbo supermarkten
– en zijn voormalige werk als internationaal scheidsrechter.
Een aantal keer per jaar gaat MetWerk op bedrijfsbezoek.
Vaak bij founders en partners. Naast een kijkje in de keuken
is er aandacht voor hoe je aan de slag kunt met inclusiviteit
en wat dit oplevert. Op deze wijze worden ondernemers
uitgedaagd om ook zelf aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om voor iedereen, die dat wil en kan, een baan
in West-Brabant te vinden of te creëren. Het liefst zo snel
mogelijk, maar sowieso in 2026.
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Trots op
onze prestaties
Medewerkers van MidZuid zetten zich in voor nette en
schone bedrijven, in de catering en natuurlijk ook volop in
het groenonderhoud en de postbezorging. Ook maken en
verpakken we producten en artikelen voor verschillende
bedrijven in de regio Dongemond. We doen veel. Heel veel.
En daar zijn we met elkaar trots op. Die trots delen we graag
met jou door het zichtbaar maken - van maar een klein deel van al onze prestaties.
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Werken in productie

2.350

4.578.804

orders
uitgevoerd

producten
gemonteerd

4.298.000

165

buisklemmen
gemonteerd

design lampen
gemonteerd

645.500

2.900.000

geschenkverpakkingen
ingepakt

producten
ingepakt
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Werken
in groen
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1.328.985 m²

6.040.481 m²

88.867

hagen geknipt

plantenvakken
onkruidvrij gemaakt

afvalbakken
geleegd

2.427

11.328.319 m²

45.612

meldingen
opgelost voor
onze gemeenten

bestrating
geborsteld
en geveegd

gemeentelijke
brieven bezorgd
bij inwoners
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Werken
in catering
(ook bij de gemeente)

17.200 liter
koffie
geschonken
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2.750

broodjes
gesmeerd

2.800

snacks
gebakken

1.600 liter
soep
gekookt
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800

salades
bereid

Werken in
schoonmaak

9.444.267 m²

58.375 uur

316.400

64.000

schoongemaakt

per jaar

werkplekken
afgenomen

wc’s gereinigd
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Snuffelen aan
onze cijfers
Wie bij MidZuid werkt, kent vast Sheriff wel. Sheriff is de blindengeleidehond van Jaap uit de productiehal. Sheriff snuffelt graag rond. Dus
dachten we: laten we Sheriff maar eens rondsnuffelen in onze cijfers.

607

Sheriff ontdekt dat er totaal 607
medewerkers zijn die werken
en leren via MidZuid

238

133

93

groenvoorziening en
bij de post

productie en in het
magazijn bij MidZuid

bij bedrijven
individueel

74

64

5

productie bij bedrijven
in groepen

catering en
schoonmaak

in de bedrijfsvoering
bij MidZuid
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Sheriff kijkt in
welke gemeente de
medewerkers wonen

244

108

Geertruidenberg

124

(106,4 fte)

161

Oosterhout

Altena

67
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Drimmelen

Elders

En wie werken er nog meer?
Sheriff gaat op zoek.
En hij vindt werkleiders, jobcoaches en consulenten. Maar ook mensen voor de
administratie, personeelszaken en financiën. Mensen met kijk op communicatie
en weer anderen die zorgen voor de gebouwen. En natuurlijk een eindbaas.

De financiële kencijfers 2021
Omzet totale bedrijf (inclusief subsidies)

€ 24,9 miljoen

Rijkssubsidie doelgroepen		

€ 13,9 miljoen

Personeelskosten doelgroepen		

€ 14,3 miljoen

Gemeentelijke bijdrage			

€ 1,6 miljoen

Incidentele baten			

€ 289.000

Resultaat excl. incidentele baten en lasten € 922.000 verlies
Resultaat incl. incidentele baten en lasten € 633.000 verlies

Wie alles wil weten over cijfers en financiën kan terecht op onze website www.midzuid.nl
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