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Samen met wethouders Peter Lucassen 
uit Gennep en Karin Peters uit Mook 

en Middelaar zit ik in het bestuur van IWGM, dat 
staat voor Intergemeentelijke Werkvoorziening 
Gennep, Mook en Middelaar. Zelf ben ik on- 
afhankelijk voorzitter. Mijn taak is ervoor te 
zorgen dat alle belangen op tafel komen te lig-
gen en argumenten uitgewisseld worden. Op 
basis daarvan vindt besluitvorming plaats. IWGM 
is het bestuurlijk overkoepelend orgaan, waarin 
is vastgelegd hoe gemeenten deelnemen aan 
INTOS. Wij vergaderen drie tot vier keer per 
jaar; tussendoor heb ik vaker overleg met di-
recteur van INTOS Jan Noij. Deze maakt geen 
deel uit van het bestuur, maar is wel bij de ver-
gaderingen aanwezig als secretaris.

Door de veranderde wetgeving - en dus steeds 
minder instroom van mensen - wordt het voor 
INTOS een steeds grotere uitdaging om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Dat kost inspan-
ning en geld. Maar als je bereikt dat je men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt op 
een goede manier aan diezelfde arbeidsmarkt 
kunt laten deelnemen, dan is het wat mij be-
treft dat geld zeker waard. Onze focus moet er 
op blijven liggen om te proberen de mensen 

op deze manier aan het werk te houden. Wat 
mij ook opvalt is dat het INTOS nog steeds 
goed lukt om veel opdrachtgevers te hebben, 
waardoor er voldoende werk is. Mede door 
de groeiende economie weten de bedrijven 
steeds beter hun weg te vinden naar INTOS. 
Dat is fijn voor het bedrijf, maar vooral voor de 
mensen die er werken. Mooi is daarnaast te 
zien hoe goed BuitenWerk - een samenwer-
king tussen de vroegere gemeentelijke buiten-
dienst en INTOS - functioneert. Er wordt met 
toewijding gewerkt: dat is zeker te zien aan de 
kwaliteit van ons groen. 

INTOS is een mensenbedrijf. Het is niet alleen 
puur wat daar gebeurt, ook de mensen die er 
werken zijn heel puur. Ze doen dit met een 
enorm enthousiasme en zijn erg tevreden. Daar 
mogen we met z’n allen best trots op zijn. Ik vind 
INTOS een mooie exponent van hoe Gennep 
en Mook en Middelaar op een volwaardige en 
positieve manier omgaan met de mede- 
inwoners die daar behoefte aan hebben.

voorwoord

Burgemeester Peter de Koning 
is voorzitter van de IWGM

”

“

De mensen die bij INTOS 
werken zijn heel puur

JANUARI 2018 
Start nieuw 

GIDS-project
(Gezond In De Stad)
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Op de middelbare school zat ik al niet zo lekker in mijn vel. Dat ging 
beter toen ik een MBO-koksopleiding deed. Met het stagelopen had ik 

echter problemen; dat is altijd al zo geweest. Ik was heel onzeker en het contact 
met anderen liep niet zo goed. Ik werd angstig en kreeg een depressie. De oplei-
ding heb ik dus niet afgemaakt. Daarna heb ik twee jaar thuisgezeten. In die tijd 
werd ik begeleid door de GGZ. Ik voelde me heel nutteloos. Ook omdat ik een uit-
kering had, ging ik dagbesteding doen bij De Looierij in Cuijk, waar onder andere 
een bakkerij is. Dat werd mijn werkplek. Ik wist dat dit tijdelijk was en een opstapje 
om verder te komen. Na een jaar voelde ik me top en had weer zin in dingen. 

De gemeente stuurde me door naar INTOS. Daar werd een traject voor me in-
gezet. Ik heb er bijvoorbeeld jobhunting en sollicitatietraining gehad. Wat betreft 
werk begon ik met het inpakken van spuiten. Vervolgens ben ik de opleiding tot 
rijinstructrice B gaan doen, echt hartstikke leuk. Momenteel zit ik in de theorie- 
fase. Vier uur per week heb ik les; daarnaast is het thuis serieus ‘bikkelen’. Na 
de theorie-examens volgt de praktijk. Ik bleef ook werken bij INTOS. Op een 
gegeven moment kon ik dat echter niet meer opbrengen en ben ik in over-
leg gegaan met mijn consulent. Sinds kort loop ik drie ochtenden stage - ik 
noem het liever vrijwilligerswerk - bij de Biologische Stadstuin ‘Down To Earth’ in  
Ottersum. Ik voel me hier echt op mijn plek.

De studie tot rijinstructrice is super. Ik had nooit gedacht dat ik weer een op-
leiding zou aandurven. Het biedt me toekomst, want er zit een baangarantie 
aan vast van drie jaar. En bij de stadstuin ben ik helemaal in mijn element. De 
mensen zijn aardig en er is een klik. Dat vind ik het allerbelangrijkste op een 
werkplek. Ik heb nu veel meer positieve energie. Het is fijn dat ik hier vrijheid heb 
en dat er niks echt móét. Toch ben ik nog altijd een beetje zenuwachtig 
als ik naar de stadstuin toega. Maar als ik er eenmaal ben, is het goed.

Laura Noij 
zit in een leerwerktraject tot rijinstructrice
en loopt stage bij een biologische stadstuin

medewerker aan het woord

Ik heb nu veel meer 
positieve energie

”

“

JANUARI 2018
Door zware storm 

dak van
 het magazijn
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Na het VMBO ben ik naar het MBO gegaan in Boxmeer. Omdat die 
opleiding te moeilijk voor me was, ben ik daarmee gestopt. Ik heb 

toen een paar jaar thuisgezeten; wel heb ik wat vakantiebaantjes gehad via 
uitzendbureaus. Toen ik met mijn jongere zus ter ondersteuning meeging 
naar de gemeente Gennep vroeg de ambtenaar: ‘Zijn er nog vragen?’ Ik zei 
gelijk: ‘Ja, ik wil ook graag aan het werk.’ En zo is het balletje gaan rollen. 
Kort daarop kreeg ik een rondleiding bij INTOS. Ik was niet meteen enthou-
siast, maar met twee meisjes had ik direct een klik. Daar was ik wel blij mee. 

In 2011 ben ik via INTOS begonnen bij een wasserette; toen die stopte kwam 
ik op de productieafdeling. Eerst stond ik aan de kettinglijn en de trolleytafel. 
Ook heb ik onderdelen van glasvezelkabels in elkaar gezet. Dat vond ik mooi 
werk. Momenteel doe ik verschillende dingen: servetten sorteren, haken in 
elkaar zetten en als het nodig is spring ik ergens anders bij. Die afwisseling 
vind ik fijn. Ik doe dit meestal samen met een andere collega. Wij werken 
hard en zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze noemen ons wel Het Turboteam. 

Via INTOS heb ik diverse cursussen gevolgd; vooral de assertiviteitstraining 
was heel goed voor mij. Ik kan namelijk niet altijd tegen prikkels. Daarom ben 
ik blij dat ik op een rustige afdeling geplaatst ben. Als het me soms toch teveel 
wordt, zeg ik dat of ga ik naar mijn time-out plekje. Bij mijn werkleider kan ik 
ook altijd mijn ei kwijt, waardoor het al snel weer goed met me gaat. Wat ik 
heel erg leuk vind is samen met twee anderen zingen en gitaar-
spelen tijdens onze jaarlijkse barbecue; dat geeft me echt een kick.

Patty Sanders 
heeft een fulltime 
Wsw beschutte werkplek bij INTOS

medewerker aan het woord

”

“

Ze noemen ons wel 
Het Turboteam

FEBRUARI 2018
BuitenWerk ruimt 

Markt op 
na Mè.rtzitting
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HOG BV is opgesplitst in drie BV‘s: HOG Transport BV, HOG 
Logistics BV en HOG Trade BV. Naast transport zorgen wij voor 

opslag van goederen en hebben een handel in bedrijfsvoertuigen, zoals 
vrachtwagens, bussen en elektrovoertuigen/golfkarren. Het bijzondere 
aan ons bedrijf is dat we ‘toegewijd’ werken: wij hebben altijd maar twee 
of drie klanten als opdrachtgevers. Dat betekent dat je heel servicege-
richt bezig kunt zijn, korte lijnen hebt en snel kunt schakelen. Dat wordt 
heel erg gewaardeerd. Ons motto is dat we nooit ‘nee’ zeggen. Binnen 
de bv’s werken twaalf mensen: hier op locatie of onderweg.

Op een gegeven moment vroeg een vriend me of ik geen plek had voor 
iemand die in het groen werkte, maar graag naar de logistiek wilde. 
Het mooie was dat een jobcoach van INTOS mij ook vroeg of er bij ons 
ruimte was. En wat bleek? Het ging over dezelfde man. Wij zijn toen met 
hem in zee gegaan: vanuit INTOS is hij hier gedetacheerd voor 20 uur 
per week. Al heel snel bleek dat hij erg leergierig was en direct zijn drive 
vond in de logistiek. Zijn werk bestaat uit het laden en lossen van auto’s 
en het klaarzetten van ritten.

Wij zijn supertevreden over hem: hij komt altijd te vroeg, werkt keihard 
en als dat nodig is, is hij bereid een keertje terug te komen. Het is fijn 
voor hem dat niemand op zijn vingers kijkt en dat hij waardering krijgt. Als  
collega en mens wordt hij door iedereen geaccepteerd. Tegen zijn leiding-
gevende zei hij laatst dat hij hier nooit meer weggaat. Over de jobcoach 
van INTOS heb ik alleen maar lof: ze is echt een steun voor hem. Voor 
ons allemaal is dit een succes. Mocht ik door de groei van ons 
bedrijf meer mensen nodig hebben, zal ik deze stap weer zetten.

Ricardo van Hooft 
is directeur van HOG BV
en werkt samen met INTOS

bedrijf aan het woord

Voor ons allemaal 
is dit een succes

”

“

FEBRUARI 2018
Audit Blik op Werk
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In Iran heb ik mijn master Executive Management behaald en heb 
gewerkt als commercieel medewerker buitendienst, HR-specialist 

en marketing advisor. Mijn moeder was hier en ik vond het lastig om alleen te 
blijven. Daarnaast is het in Iran moeilijk voor een vrouw om je te kunnen ont-
wikkelen. Dat heeft niet met de denkwijze van de mensen te maken, maar 
met de overheid. Wat ik in Nederland heel lastig vond was de bureaucratie, 
de vele regels en de lange procedures. Ik wilde graag een goede baan vinden 
en hier een nieuw leven opbouwen. Daarom ben ik Nederlands gaan stude-
ren aan de Radbouduniversiteit en heb ook het Staatsexamen 2 behaald. 

De Participatiewet schrijft voor dat je ook werkt als je studeert. Daarom heb 
ik een klein halfjaar op de verpakkingsafdeling bij INTOS gewerkt. Toen de 
cursus intensiever werd, konden die twee dingen niet meer samen. Met 
de consulent heb ik besproken dat ik graag een stageplek wilde die paste 
bij mijn werkervaring en opleidingsniveau. Bij INTOS heb ik op de afde-
ling P&O een onderzoek mogen doen over verzuim. Omdat men tevreden 
over mij was, kreeg ik een betaalde baan als onderzoeksassistent. Mijn op-
drachtgevers zijn Noord-Limburgse gemeenten. Vanuit INTOS deed ik drie 
dagen in de week onderzoek naar de zorgen, behoeften en belemmeringen 
die mensen tegenkomen bij integratie. Mijn werkplek is nu de gemeente  
Gennep, waar ik met een nieuw onderzoek bezig ben. Dat is leuk om te doen; 
daarnaast vind ik het fijn dat ik uit de uitkering ben en dus zelfstandig ben.

Mijn contract is verlengd en daar ben ik heel blij om. In september ga ik 
een masterstudie doen aan de universiteit. Graag zou ik commercieel 
adviseur willen worden. Doorgaan met mijn leven, contacten heb-
ben met mensen, studeren en succesvol zijn: daar focus ik 
op. Ik wil een volwaardig lid van de maatschappij worden!

Shirin Jafari 
werkt parttime voor
zeven gemeenten in Noord-Limburg 

medewerker aan het woord

Ik wil een volwaardig lid 
van de maatschappij worden!

”

“

MAART 2018
Start ONA 

(Oriëntatie op  
de Nederlandse 
Arbeidsmarkt) 

voor statushouders
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professional aan het woord

Sinds de invoering van de Participatie-
wet is er veel veranderd’, vertelt Paul, 

‘er is geen Wsw-instroom meer; de mensen die 
nu in het traject zitten, komen via andere rege-
lingen of constructies binnen. Het betreft men-
sen die, om welke reden dan ook, meer begelei-
ding nodig hebben. De meesten komen via de 
afdeling Arbeidsontwikkeling binnen. Wij stellen 
de diagnose; dat doen we aan de hand van de 
praktijk. Naast reguliere werkplekken helpt hier-
bij de productieomgeving die we bij INTOS heb-
ben: er is altijd een plek voor iedereen. Werken 
is daardoor ook steeds ons uitgangspunt. Het 
helpt de re-integratieconsulenten dat ze dat niet 
alleen hoeven te doen. De begeleiding op de 
werkvloer - intern en regulier - vangt veel op; het 
is een mooi gezamenlijk proces.’

‘Daarnaast hebben we te maken met een gro-
te groep nieuwkomers’, laat Marcel weten, ‘en 
dan heb ik het over de statushouders. Daar is 
een grote diversiteit in. Voor hen hebben we 
werkzaamheden aangepast. Statushouders die 
net hier zijn, kun je niet in een bedrijf plaatsen. 
Maar zodra ze de Nederlandse taal beheersen 
en verder zijn met inburgeren, wordt al geke-
ken of ze buiten INTOS stage kunnen lopen. 

Het einddoel is dat ze er uiteindelijk regulier aan 
de slag gaan. Samenwerking met het bedrijf is 
heel belangrijk. Vaak gaat een intern begeleider 
mee, die de werkgever helpt hoe hij om moet 
gaan met bijzondere doelgroepen. Of het nu 
om statushouders, iemand uit de Wsw of een 
Wajonger gaat: zij hebben allemaal een extra 
vorm van begeleiding nodig.’

Samen met Mikado en Dichterbij is er in 2018 
gestart met een traject waarbij leerlingen van het 
speciaal voortgezet onderwijs bij INTOS leren 
op locatie. Gert: ‘Ouders worden via de docen-
ten uitgenodigd om te komen kijken. Zij waren 
direct enthousiast. Nu komt drie keer per week 
een groepje hiernaartoe. Wat we laten zien is dat 
ze meer toegevoegde waarde hebben in het pro-
ductieproces dan verwacht. We kunnen focussen 
op werk, maar het kan ook richting zorg gaan, 
of een combinatie daarvan. Niet onbelangrijk is 
dat Dichterbij eveneens in dit samenwerkings-
verband zit, waardoor ‘wonen’ erbij betrokken is;  
uiteraard een belangrijk punt voor de toekomst. 
Het is mooi om te zien hoe graag de leerlingen van 
Mikado hier komen. Ze geven nu al aan 
dat ze hier straks willen komen werken. 

professionals aan het woord

Paul van der Mee - Gert Assink - Marcel Kunzler 
zijn managers bij INTOS en vertellen
over veranderingen en samenwerking

Het is een mooi 
gezamenlijk proces

”

“

MAART 2018
Start leren op locatie 
drie nieuwe klassen 

Mikado

V.l.n.r.: Marcel Kunzler, Paul van der Mee en Gert Assink.
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Via Sudan, Libië en Italië ben ik vijf jaar geleden naar Nederland 
gekomen. In mijn thuisland Eritrea is een dictatuur; daarom ben 

ik gevlucht. Om naar Europa te komen zaten we met driehonderd men-
sen op een boot; dat was heel gevaarlijk. In Nederland heb ik in twee 
asielzoekerscentra gezeten; sinds drie jaar woon ik in Gennep. Ik volg 
lessen voor de inburgering. 

Bij INTOS werkte ik zowel binnen als buiten. Met zes andere statushou-
ders zat ik in het bosproject. Snoeien vond ik heel leuk, maar aan die 
kou kon ik moeilijk wennen. Ik begreep ook niet zo goed wat me opge-
dragen werd. Mijn consulent heeft toen voorgesteld dat ik iets anders 
zou gaan doen. Eerst heb ik onderleggers ingepakt, maar toen dat werk 
stopte kwam ik aan de kettinglijn. Dat doe we met z’n vijven. Ik werk met 
veel plezier 32 uur per week. 

Ik vind het fijn in Nederland: hier ben ik veilig. En het bevalt me goed bij 
INTOS. De mensen zijn allemaal aardig voor me. Als er toch iets is stuur 
ik een e-mail naar mijn consulent; ze komt dan even langs voor een ge-
sprekje. Misschien kan ik nog wat leren, waardoor er andere mo-
gelijkheden voor me zijn. Maar voorlopig wil ik hier wel blijven.

Simon Kiflay 
is nieuw beschut werker bij INTOS

medewerker aan het woord

De mensen zijn allemaal 
aardig voor me

”

“

MAART 2018
INTOS-medewerkers 

op bedrijfsbezoek 
bij MSD Boxmeer
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Wij zitten met zeven andere ‘Wajongers’ in dit project, wat 
een initiatief is vanuit het UWV en INTOS’, begint Yanaika. 

‘Het doel is om stapje voor stapje naar werk te komen. Een coach van  
INTOS begeleidt ons daarbij. Zo’n twaalf jaar geleden had ik mijn laat-
ste baan. Ik heb epilepsie. Omdat ik een depressie kreeg, heb ik mijn 
opleiding niet afgemaakt; ik verloor daarna een beetje het contact met 
de buitenwereld. Daar heb ik hulp bij gekregen en nu gaat het een 
stuk beter met me. Ik heb sinds acht jaar een relatie en we wonen  
samen.’ Ook Nina maakte een minder gemakkelijke start: ‘Toen ik 
veertien was ben ik vanwege angsten gestopt met school’, vertelt ze, 
‘dat werd steeds erger. Met begeleiding heb ik geleerd het dagelijkse  
leven weer op te pakken en ben een boek over mezelf gaan schrijven. 
Mijn leven heb ik nu weer terug. Ik heb een vriend en ben blij dat ik mijn 
rijbewijs gehaald heb. Intussen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen en 
sinds vier jaar heb ik dagbesteding bij Sandmate in Ottersum.’

‘Voor dit project zijn we middels een brief benaderd door het UWV’, legt 
Yanaika uit. ‘Dat was wel even schrikken. Maar nadat we met de coach 
van INTOS hadden gesproken, waren we gerustgesteld. Ook het intake- 
gesprek hebben we met haar gehad. Ze was duidelijk, vriendelijk en 
geïnteresseerd in ons als persoon. Daardoor zagen we het helemaal 
zitten. Twee maanden later zijn we begonnen.’ 

Yanaika Efferink en Nina Janssen   
hebben een Wajong-uitkering en
nemen deel aan het project ‘Op naar Mars’

deelnemers project aan het woord

Ik heb meer 
vertrouwen gekregen

Deelnemers project ‘Op naar Mars’ met coach 
Dianne Weerts (staand).

“

APRIL 2018
Project 

gemeente-UniK-INTOS 
arbeidsmatige 
dagbesteding
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‘Op donderdagochtend hebben we training’, aldus Nina. ‘We begonnen 
met vertellen over onze achtergrond. Dat vond ik eerst wel eng. Maar 
je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Door oefeningen en opdrachten 
leerden we onszelf en de anderen kennen. Daarna hebben we zestien 
bedrijven bezocht, waarvan je er vier uit mocht kiezen voor een snuf-
felstage van vier keer drie uur. Ik ben begonnen bij een tuincentrum, 
waar ik de aankleding mocht doen. Dat vond ik super. Daarna hielp ik 
mee in een bedrijf dat kleding maakt en bedrukt. In het begin was dat 
best spannend, omdat iedereen daar zijn eigen ritme had. Maar toen ik 
achter de naaimachine mocht, was ik helemaal in mijn element. Hierna 
ga ik nog naar een manege en de bibliotheek.’ Ook Yanaika liep stage bij 
de bibliotheek. ‘Momenteel werk ik bij een supermarkt achter de kassa’, 
laat ze weten, ‘dat vind ik echt hartstikke leuk. Het is ook fijn dat je zo 
goed begeleid wordt. Mijn volgende stages zijn bij de kidsclub op een 
groot bungalowpark en daarna ga ik naar een bedrijf waar ik meehelp 
om evenementen te organiseren. Ik heb er al echt zin in!’

De groep is nu bezig met assertiviteitstraining, het maken van een 
dagindeling, leren relativeren en kijken naar werkmogelijkheden in 
de omgeving. Yanaika is er blij mee: ‘Met elkaar vormen we een hele 
hechte groep; dat geeft een goed gevoel. En ik heb meer vertrouwen 
gekregen dat ik wat kan doen. Ik hoop langzaamaan iets op te bou-
wen; daar heb ik nu weer energie voor. Het liefst zou ik werk vinden 
waar interactie is met mensen of dieren.’ Ook Nina is heel positief: ‘Ik 
had niet verwacht dat ik me hier zo veilig zou voelen. Hier heb ik ge-
leerd wat mijn mogelijkheden zijn. Het project heeft voor mij een deur 
geopend naar betaald werk. Onder begeleiding hoop ik een baan te 
vinden waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. De tijd om zover 
te komen heb ik echt nodig gehad. Maar ik ben er klaar voor! 

Ik ben er 
klaar voor!

”
MEI 2018

Demonstratiemiddag 
DIA+ ‘Als je het 

mij vraagt’
Yanaika Efferink (l) en Nina Janssen. 
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In het verleden heb ik verschillende opleidingen gevolgd en 
voltooid: na de LTS ben ik me gaan bekwamen in computers. 

Daarna ben ik geschoold als kok en beveiliger. Ik heb op diverse plaat-
sen gewerkt, maar voelde me eigenlijk nergens op mijn plek. Dat lag 
aan het werk, maar ook omdat ik vaak niet goed met de mensen op 
kon schieten. Ik realiseer me dat dat veel met mezelf te maken heeft: ik 
ben van nature stil en teruggetrokken. Op een gegeven moment was ik 
totaal niet meer gemotiveerd. Ik kwam thuis te zitten, ging veel gamen; 
ook had ik geen goed dagritme. Ik sloot me echt af van de wereld. Zo’n 
zeven jaar heb ik niet gewerkt en had ik een bijstandsuitkering. 

Via een contactpersoon bij de gemeente Gennep kwam ik bij INTOS terecht, 
waar ik al eens eerder een traject gevolgd had. Binnen het re-integratie-
traject dat ik nu deed leerde ik ritme op te bouwen. Aanvankelijk pakte ik 
spuiten in. En hoewel ik blij was dat ik iets deed, vond ik dat werk toch wel 
eentonig. Hier kon ik trouwens wel goed opschieten met de collega’s.

Nadat mijn jobcoach het voorstel gedaan had om stage te gaan lopen 
bij Van Laanen Technical Services in Malden, zijn we daar gaan praten 
en heb ik een rondleiding gehad. De eerste indruk was goed: voor mij 
was het prettig dat het een klein bedrijf was en de mensen vriendelijk 
waren. Toch was ik in het begin bang dat het weer fout zou lopen, maar 
dat is niet gebeurd. Eerst werkte ik drie middagen, wat steeds verder 
uitgebouwd werd. Nu zijn dat 32 uur per week. Mijn werk bestaat uit het 
demonteren van ventilatoren, zodat ze schoongemaakt kunnen worden. 
Ik vind dit fijn om te doen, vooral omdat er variatie in zit. En mijn baas 
is heel tevreden over me: over twee maanden krijg ik hier een 
betaalde baan. Ik ben echt blij dat ik eindelijk waardering krijg.

Marlon Verweijen 
loopt stage en krijgt een betaalde baan
 
bij Van Laanen Technical Services

medewerker aan het woord

Ik krijg nu 
eindelijk waardering

”

“

JUNI 2018
Werkbezoek 
WSD Boxtel
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financieel verslag

Verdeling omzet 2018 in %

18
Re-integratie

1
Begeleid werken

9
Detacheringen

22
Werken op locatie

39
Beschut werken

6
Dagbesteding

5
Verhuur en overige 

dienstverlening

Verdeling kosten 2018 in %

63
Salarissen Wsw

3
Overige kosten Wsw

21
Salarissen personeel 

Stichting INTOS

4
Afschrijving en rente

9
Overige bedrijfskosten

De maatschappelijke inzet 
van INTOS
INTOS levert een bijdrage aan:
• Voedselbank
• Kledingbank
• GIDS-projecten
• Evenementenondersteuning
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Acht jaar heb ik in de OR gezeten en al die tijd als voorzitter. 
Omdat ik eind oktober met pensioen ga, ben ik geen nieuwe 

periode meer aangegaan. Noortje van der Wijst heeft het stokje van mij 
overgenomen. De voorbereidingen voor de samenstelling van een nieuwe 
OR namen best wel wat tijd in beslag. We hebben geen verkiezingen 
hoeven houden, omdat we drie vacatures hadden en evenveel kandidaten. 
Met deze mensen hebben we gesprekken gevoerd; zij zijn het ook  
geworden. In januari is de nieuwe OR geïnstalleerd: deze bestaat nu 
uit Noortje van der Wijst, Francois de Vree, Vera van de Lest, Gert-Jan 
Verdijk en Marten Luang.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal advies- en instemmingsaanvragen 
gehad. Eén ervan betrof het privacyreglement. Wij hadden daar een paar 
vraagtekens bij; na de aanpassingen hebben we onze instemming gege-
ven. Een ander item is het feit dat er geen Wsw-instroom meer is; mede 
daardoor heeft INTOS gekozen voor een zo breed mogelijk aanbod. De 
OR speelde hier ook steeds een rol in.

Ik vind het best jammer dat ik nu geen deel meer uitmaak van de OR. Door 
dit werk krijg je veel achtergrondinformatie over het bedrijf en dat maakt 
je betrokkenheid nog groter; je kent ook steeds meer mensen. Wat ik heel 
fijn vond was de goede samenwerking met de directie: we konden prima 
samen door één deur. En het was een hele uitdaging om mee 
te helpen de veranderingen en vernieuwingen door te voeren.

Sjaak Hopman 
is Teamleider Productie en was
voorzitter van de Ondernemingsraad

professional aan het woord

Dit werk maakt je 
betrokkenheid nog groter

”

“

JUNI 2018
Start subsidiebanen 

gemeente Bergen
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Ik ben een alleenstaande moeder van drie kinderen met een 
verstandelijke beperking; de jongste twee hebben - evenals ik - 

lichamelijke klachten. Omdat één van mijn zonen een darmprobleem heeft, 
ben ik ook altijd oproepbaar tijdens de schooltijden. Dit alles heeft ervoor 
gezorgd dat ik geen betaalde baan, maar een uitkering heb. 

Vorig jaar op de banenmarkt had ik een gesprek met mijn consulent van de 
gemeente. Zij stelde me voor te gaan kijken of INTOS iets voor mij zou kun-
nen betekenen. Dat wilde ik graag, omdat ik daar zou kunnen werken aan 
mijn persoonlijke groei. Ik heb sollicitatietraining gehad en geleerd waar je 
vacatures moet zoeken. Mijn consulent bij INTOS kwam met het idee om bij 
de Wensbus te gaan werken als bijrijder. Deze verzorgt tegen lage tarieven 
ritten binnen de gemeente Gennep en naar een paar zorginstellingen in de 
directe omgeving. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen en het 
ontvangen van de betalingen; ook heb ik wat coördinerende taken zoals het 
regelen van ritten. Dit doe ik 1 à 2 keer per week op afroep.

Ik ben superblij dat ik iets terug kan doen voor de uitkering die ik krijg. 
Toen ik bij INTOS kwam had ik geen werkervaring en zelfvertrouwen. 
Dat heb ik nu opgebouwd. Het fijne is dat men daar ziet dat je meer in je 
mars hebt. Dankzij dit werk heb ik het gevoel dat ik weer meedoe in de 
maatschappij. Het is leuk en geeft me enorm veel energie. Na een 
dag ben ik wel ‘total loss’, maar dat is een voldane vermoeidheid.

Nathalie Bolmers 
heeft een bijstandsuitkering
en is bijrijder op de Wensbus

medewerker aan het woord

Ik ben superblij dat ik
iets terug kan doen voor de uitkering

”

“

JUNI 2018
Jaarlijkse barbecue 

INTOS
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Vanaf mijn derde ben ik blind en heb daarnaast suikerziekte. 
Toen ik jong was ging ik naar Theofaan in Grave, een school 

voor blinden en slechtzienden. Sinds 2005 woon ik in een groep in Ottersum. 
Eerst werkte ik bij de Streekwerkplaats van Dichterbij en daarna bij INTOS, 
waar ik koeienspuiten inpakte. Ik vond het daar heel leuk, maar toen ik 
suikerziekte kreeg, werd ik erg snel moe. De leiding vroeg me of ik ander 
werk wilde dat iets rustiger was. Ik wist direct dat ik bij DIA wilde gaan 
werken. Vorig jaar ben ik daar begonnen, voor drie dagen in de week. Ik 
maakte spijkerclips. Nu zet ik ringetjes in jerrycandopjes. Dat vind ik leuk 
om te doen.

Ik ben erg blij dat ik hier werk. Dat komt omdat iedereen – de collega’s en de 
leiding – aardig voor me is en me helpt me als dat nodig is. En ik ben heel 
trots op wat ik doe. Wat ik ook fijn vind is dat je bij DIA nog andere dingen 
kunt doen: spelletjes, wandelen, naar de film gaan en feesten. Het leukste 
vind ik de disco, waar ik tweemaal in de week naar toe ga. Teun, één van 
mijn begeleiders, is dan diskjockey en zegt iedere keer: ‘Hier komt het 
deuntje van Teuntje.’ Je kunt plaatjes aanvragen en ik zing altijd mee. Als 
ze aan mij vragen hoe ik het bij DIA vind, zeg ik dat ik er niet meer 
weg wil. Ze kunnen dat aan mij zien: ik kom hier altijd met een lach.

Heidi Sengers  
heeft dagbesteding bij DIA+
-Dagbesteding Industriële Activiteiten-

medewerker aan het woord

Ik kom hier altijd 
met een lach

”

“

AUGUSTUS 2018
Start UWV-traject 

‘Op naar Mars’
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Het is een tijd niet goed met mij gegaan. Tien jaar geleden kreeg 
ik na de geboorte van mijn zoontje een postnatale depressie. 

Daarvoor ben ik een lange tijd behandeld in een instelling. Ik moest lang-
zaam weer opkrabbelen en kon bij Prismaas terecht, een onderdeel van 
Dichterbij. Ik deed daar klein inpakwerk en in een groepje praatten we 
met elkaar. Zo kwam ik stapje voor stapje weer terug in de maatschappij. 

Vanuit Prismaas ging ik naar INTOS. In 2014 heb ik een vast contract van 
twintig uur gekregen, waar ik heel blij mee was. Ik begon bij de spuiten en 
doe daar nu verschillende dingen: inpakken, wegen, zakjes sealen, stickers 
plakken en dozen vouwen. En als het ergens anders druk is, spring ik 
even bij. Ook komen leerlingen van Mikado een paar keer per week bij 
ons. Zij hebben iets meer uitleg nodig; ik help ze graag. Toen mijn werkmeester 
mij voorstelde om bij Dichterbij te gaan strijken, was ik daar niet direct enthou-
siast over. Maar ik ben het wel gaan proberen en vind het nu hartstikke leuk. Ik 
ga er drie keer per week – tussen de andere werkzaamheden door – twee uur 
naar toe. Dat breekt de dag.

De afwisseling zorgt ervoor dat ik mijn baan hartstikke leuk vind. Ik praat 
veel met mensen en kan met iedereen goed opschieten. Als ik ergens 
mee zit kan ik bij mijn werkmeester terecht: hij heeft altijd een luisterend 
oor. Ik hoop dat ik nog lang bij hem kan blijven werken. Hier voel 
ik me thuis. Ik kan echt zeggen dat ik me weer gelukkig voel.

José Geurts 
heeft een Wsw-dienstverband
en is gedetacheerd bij Dichterbij

medewerker aan het woord

Hier voel ik 
me thuis

”

“

AUGUSTUS 2018
Start onderzoek 

Arbeidsmarktvisie 
gemeente Gennep
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Mijn achtergrond is techniek. Bij INTOS ben ik ruim twee jaar 
geleden begonnen als voorman op de metaalafdeling. Ik voelde 

me er direct thuis. Het is mooi om te zien hoe men voor elkaar zorgt en 
respect voor elkaar heeft. Nadat de functie op BuitenWerk vrijkwam, ben 
ik daar werkmeester geworden. Het bevalt me prima. Ik ben de schakel 
tussen de gemeente en BuitenWerk en dus het eerste aanspreekpunt. 
Daarvoor heb ik regelmatig overleg met de opzichters van de gemeenten 
die vertellen welke werkzaamheden er verricht moeten worden. Samen 
met mijn collega’s Erik Leusink en William Wienhofen verdeel en coördi-
neer ik het werk. 

Bij ons werken zo’n veertig mensen in zes groepjes, die bijna allemaal 
een voorman hebben. Zij onderhouden niet alleen het groen in de ge-
meenten Gennep en Mook en Middelaar, maar zorgen er ook voor dat 
de prullenbakken leeggemaakt worden en dat de straten schoon zijn. Dat 
laatste is vooral aan de orde na evenementen. Een onderdeel is het strooi-
en bij gladheid; daarvoor maak ik onder andere het calamiteitenrooster. 

Mijn werk bestaat dus voor een groot deel uit administratie. Ik hou ervan 
om dingen te regelen. Daarnaast ga ik af en toe de straat op om een 
praatje te maken met de mannen. Ze komen regelmatig langs op de werf; 
ook voor hen ben ik het eerste aanspreekpunt. De sfeer is doorgaans 
prima: je kunt merken dat ze deze klussen graag doen. Bij BuitenWerk 
heb ik het goed naar mijn zin: ik heb contact met mensen, kan mijn dag 
zelf indelen en vind het fijn om een tussenschakel te zijn. En de 
leuke reacties van de medewerkers maken je dag altijd goed!

Mark Janssen 
is werkmeester BuitenWerk

professional aan het woord

Bij BuitenWerk heb ik 
het goed naar mijn zin

”

“

SEPTEMBER 2018
Bezoek colleges 
van Gennep en 

Mook en Middelaar Mark Janssen (r) met medewerkers 
Jack Hendriks en Gerwin Jilissen.
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Als tiener ben ik met mijn ouders van Turkije naar Nederland 
gekomen; ik woon er nu 37 jaar. Ik ben getrouwd en heb drie 

kinderen. Een jaar heb ik bij IBN in Cuijk gewerkt. Dat vond ik ook heel 
leuk, maar de afstand was voor mij wel een probleem. Een rol daarbij 
speelt dat ik al vele jaren suikerpatiënt ben. Daarna heb ik een tijd thuis 
gezeten, maar dat vond ik helemaal niets. Als je werkt heb je afleiding en 
als je thuiszit voel je je ziek. Maar door de suikerziekte en hoge bloed-
druk kan ik dat niet hele dagen. Met een re-integratiemedewerker van 
INTOS heb ik een gesprek gehad en in 2012 kon ik hier beginnen.

Het is fijn dat ik nu met de Wensbus naar INTOS kan komen. Eerst heeft 
men gekeken wat ik zou kunnen. Ik ben tijdelijk vrijwilliger geweest; daar-
na ben ik in dienstverband gekomen. Daar ben ik heel erg blij mee. Drie 
ochtenden per week ben ik werkzaam op de metaalafdeling, waar ik aan 
de trolleytafel zit. Daar draai ik schroeven in de wieltjes of doe ik de con-
trole. Met de leiding kan ik het prima vinden en bij ons aan de tafel heb-
ben we het ook heel goed samen. Je krijgt meteen hulp als je iets vraagt. 
Werken is voor mij een soort therapie: ik pieker niet zo veel en 
voel me een stuk beter als ik hier ben. Ik wil hier zeker blijven!

Senem Arican 
is nieuw beschut werker bij INTOS

medewerker aan het woord

Werken is voor mij 
een soort therapie

”

“

SEPTEMBER 2018
Vistoernooi voor  

INTOS-medewerkers
Senem Arican (r) met haar collega’s 
aan de trolleytafel.
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Ambiente Europe in Beugen is een groothandel in luxe servet-
ten. Wij produceren ze in alle maten, kleuren en designs. Daar-

voor hebben we een eigen ontwerper in dienst. Per jaar maken we wel 
400 soorten, die we vooral leveren aan Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Amerika. Voor die oplage staan vier machines dag en nacht te draaien. 
Je kunt ons regelmatig op beurzen vinden. Naast de servetten hebben 
we ook een grote collectie bijpassende tafelaccessoires. Bij Ambiente 
werken ongeveer 50 mensen. 

Al jaren hebben we een samenwerkingsverband met INTOS. Tot op de 
dag van vandaag werken daar mensen aan onze producten. Zo ben ik 
in contact gekomen met één van de managers. Wij waren op zoek naar 
werknemers en die vraag heb ik bij INTOS neergelegd. Na overleg met 
een jobcoach zijn toen twee jonge mensen bij Ambiente komen werken. 
Eén ervan is Adwin Sap, die in augustus 2018 bij ons is begonnen.

Adwin is orderpicker: in het magazijn maakt hij op een hoogwerker de 
bestellingen klaar. Vooral door zijn onzekerheid ging het aanvankelijk 
niet zo goed. Dat hebben we ook naar hem toe uitgesproken. Ineens 
kon hij de knop omzetten en lukte het. Tot op de dag van vandaag gaat 
het hartstikke goed; we zijn heel tevreden over hem. Hier in het bedrijf 
kan Adwin altijd bij mij terecht en vanuit INTOS wordt hij uitstekend be-
geleid door zijn jobcoach. Die samenwerking is echt prima. Mooi is 
ook dat hij hier helemaal geaccepteerd wordt. Door die inspanningen 
van iedereen is nu bereikt dat hij een contract van een halfjaar 
heeft; een vast dienstverband hoort zeker tot de mogelijkheden.

Theo Kaldenberg 
is teamleider bij Ambiente Europe BV
en begeleider van Adwin Sap

bedrijf aan het woord

We zijn heel tevreden 
over hem

”

“

SEPTEMBER 2018
INTOS 

medeorganisator
banenmarkt
in Bergen
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In Nijmegen en Groesbeek heb ik op het speciaal onderwijs  
gezeten. Daarna volgde ik niveau 1 van de opleiding assistent 

medewerker magazijn. Niveau 2 wilde ik ook halen, maar dat was te moeilijk 
voor me. Via mijn jobcoach kwam ik terecht bij een kleine ventilatoren-
fabriek in Malden. Het was leuk en leerzaam, maar ik wilde doorgroeien 
naar een groter bedrijf. Dat werd een distributiecentrum in Bergen; toen 
dat niet zo lukte ben ik nog even terug geweest bij mijn eerste werkgever. 

Gelukkig kon ik een stageplek krijgen bij INTOS. En hoewel ik het  
heftruckcertificaat al had, heb ik het daar pas echt goed geleerd. Daar-
door kreeg ik meer mogelijkheden. Mijn jobcoach heeft ervoor gezorgd 
dat ik bij Ambiente in Beugen kon beginnen. Dat sprak me wel aan. Ik 
werk fulltime in een mooi groot magazijn op een hoogwerker. Daar maak 
ik de orders op. In het begin ging het niet zo goed. Ik moest ook leren 
omgaan met de scanners. Door het te doen ging het steeds beter. 

Mijn consulent komt iedere twee weken een keer langs om te kijken of het 
allemaal lukt. Af en toe bezoekt ze me ook thuis. Hoewel ik soms twijfel, 
ben ik toch blij dat ik bij Ambiente werk. Ik ben iemand die liever bezig is 
en dat moet hier ook. Daarom ga ik graag naar mijn werk. Misschien wil 
ik nog wel eens iets anders doen, maar daar denk ik nog niet zo over na. 
Ik wil INTOS bedanken omdat ik er veel geleerd heb en ze me  
geweldig opgevangen hebben toen het niet zo goed met me ging.

Adwin Sap 
heeft een Wajong-uitkering vanuit een 
UWV-traject en werkt bij Ambiente Europe BV

medewerker aan het woord

“

Ik ga graag 
naar mijn werk

”OKTOBER 2018
Bezoek van 

Tweede Kamerlid 
Chantal Nijkerken 

(VVD)
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Mijn oorsprong ligt in Syrië en ik ben 3½ jaar in Nederland. In het 
project ‘En wat wil IK nu’ - speciaal voor vluchtelingenvrouwen - 

zijn we begonnen met zes trainingen waarin de vragen werden behandeld: 
‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik?’ Ik heb daar onder andere geleerd 
ook aan mezelf te denken en niet alleen aan mijn kinderen. Daarna heb-
ben we verschillende bedrijven en instellingen bezocht, zoals Biblioplus, de  
gemeente Gennep, zorgcentrum Libermannhof, basisschool Maria Goretti  
en woningcorporaties Mooiland en Destion. Daar heb ik heel veel aan gehad. 
Bij de bibliotheek heb ik geleerd hoe ik boeken moet zoeken voor mijn kinde-
ren, bij de gemeente wie mijn contactpersoon is en welke regels er allemaal 
zijn. Met een medewerker van Mooiland heb ik het gehad over de problemen 
in mijn huis; dat is nu allemaal opgelost. En de directeur van Maria Goretti 
heeft ons uitgelegd hoe belangrijk een advies in groep 8 is voor een middel-
bare school.

We komen om de week bij elkaar, onder leiding van een coach van INTOS 
en van Team Toegang van de gemeente Gennep. Een leuk onderdeel is 
de projectgroep die we nu begonnen zijn. Elkaar ontmoeten staat daarbij 
centraal. We zijn bezig met het opzetten van een pop-up restaurant. De 
naam die we eraan gegeven hebben is ‘Zanoubia’, wat staat voor ‘sterke 
vrouw’. Eenmaal in de twee maanden kan iedereen bij ons komen eten bij 
de VSO-locatie van Mikado; elke keer met gerechten uit een ander land. De 
samenwerking is heel belangrijk: iedereen heeft een taak. Het project ‘En 
wat wil IK nu’ heeft me veel geleerd: ik ben niet meer bang om met an-
dere mensen in het Nederlands te praten en voel me een stuk vrijer.

Samar Alawadi  
neemt deel aan het project 
‘En wat wil IK nu’

deelnemer project aan het woord

Het project heeft me 
veel geleerd

”

“

NOVEMBER 2018
Jaarlijkse 

jubileumviering 
INTOS Deelnemers en coaches (tweede van links 

is Samar Alawadi) project ‘En wat wil IK nu’.
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NOVEMBER 2018
Verkiezingen 

Ondernemingsraad

financiële tabellen

Missie
INTOS is het leer- en werkbedrijf in de regio voor 
alle mensen die voor kortere of langere tijd onder-
steuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit 
kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en 
beschut werk tot en met het volledig re-integreren 
naar regulier werk.

Gecomprimeerde geconsolideerde 
balans Stichting INTOS 2018

2018 2017
Vaste activa 3.615.000 3.736.000
Vlottende activa 1.825.000 1.510.000

5.440.000 5.246.000

Vermogen 1.378.000 1.316.000
Voorzieningen 0 23.000
Vreemd vermogen 4.062.000 3.907.000

5.440.000 5.246.000

Overzicht baten en lasten 2018 Geconsolideerde
Exploitatie
INTOS groep 2018

Geconsolideerde
Exploitatie
INTOS groep 2017

Omzet 3.905.000 3.626.000
Kosten grond- en hulpstoffen 627.000 548.000
Inlenen productiepersoneel 787.000 578.000
Netto Toegevoegde Waarde 2.491.000 2.500.000
Overige bedrijfsopbrengsten 1.201.000 1.195.000
Netto opbrengsten 3.692.000 3.695.000
Loonkosten Wsw 6.697.000 6.983.000
Laag inkomensvoordeel ./. 115.000 ./. 140.000
Overige kosten Wsw 329.000 366.000
Salariskosten overig 2.324.000 2.216.000
Afschrijvingen 304.000 313.000
Overige bedrijfslasten 806.000 833.000
Rentekosten 102.000 108.000
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 10.447.000 10.679.000
Bedrijfsresultaat 6.755.000 6.984.000
Rijksbijdrage 6.089.000 6.434.000
Gemeentelijke bijdragen 728.000 496.000
Buitengewone baten/lasten ./. 18.000 13.000
Reservering vakantiegeld/-dagen 18.000 ./. 43.000
Exploitatieresultaat 62.000 ./. 84.000

Gecomprimeerde geconsolideerde 
balans Stichting INTOS 2018

2018 2017
Vaste activa 3.615.000 3.736.000
Vlottende activa 1.825.000 1.510.000

5.440.000 5.246.000

Vermogen 1.378.000 1.316.000
Voorzieningen 0 23.000
Vreemd vermogen 4.062.000 3.907.000

5.440.000 5.246.000

Overzicht baten en lasten 2018 Geconsolideerde
Exploitatie
INTOS groep 2018

Geconsolideerde
Exploitatie
INTOS groep 2017

Omzet 3.905.000 3.626.000
Kosten grond- en hulpstoffen 627.000 548.000
Inlenen productiepersoneel 787.000 578.000
Netto Toegevoegde Waarde 2.491.000 2.500.000
Overige bedrijfsopbrengsten 1.201.000 1.195.000
Netto opbrengsten 3.692.000 3.695.000
Loonkosten Wsw 6.697.000 6.983.000
Laag inkomensvoordeel ./. 115.000 ./. 140.000
Overige kosten Wsw 329.000 366.000
Salariskosten overig 2.324.000 2.216.000
Afschrijvingen 304.000 313.000
Overige bedrijfslasten 806.000 833.000
Rentekosten 102.000 108.000
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 10.447.000 10.679.000
Bedrijfsresultaat 6.755.000 6.984.000
Rijksbijdrage 6.089.000 6.434.000
Gemeentelijke bijdragen 728.000 496.000
Buitengewone baten/lasten ./. 18.000 13.000
Reservering vakantiegeld/-dagen 18.000 ./. 43.000
Exploitatieresultaat 62.000 ./. 84.000
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Viereneenhalf jaar geleden ben ik vanuit Syrië naar Nederland 
gekomen; sinds 2015 woon ik in Gennep. Ik heb vijf dochters 

- waarvan er twee dichtbij wonen - en vier kleinkinderen. In Syrië was 
ik lerares op een basisschool. Voor de inburgering ben ik geslaagd, 
maar ik vind de Nederlandse taal nog heel moeilijk. Ik woon alleen en 
was voorheen veel thuis. Wel pas ik regelmatig op de kleinkinderen. Bij  
INTOS doe ik mee aan een project voor vluchtelingenvrouwen. Dit heet 
‘En wat wil IK nu’. Je leert hier onder andere wat je mogelijkheden zijn. 

Mijn dochter heeft ook bij INTOS gewerkt. Zij dacht dat het best iets 
voor mij zou kunnen zijn. Na een gesprek met een consulent kon ik hier 
beginnen. Twee halve dagen per week pak ik spuiten in. Dat is leuk om 
te doen en niet heel moeilijk. Met de werkmeesters kan ik het prima 
vinden, maar ook met mijn collega’s. Hoewel ik niet zo goed Nederlands 
spreek, hebben we toch prima contact. Ze zijn allemaal lief voor me.

Als het aan mij ligt zou ik nog wel meer ochtenden willen werken. Iedereen 
krijgt hier een kans en men heeft respect voor elkaar. Ik ben heel 
blij dat ik iets nuttigs kan doen en wil graag bij INTOS blijven.

Ebtisam Kokash 
heeft vanuit de gemeente Gennep 
arbeidsmatige dagbesteding bij INTOS

medewerker aan het woord

Iedereen krijgt 
hier een kans

”

“

NOVEMBER 2018
Start training 
vrouwelijke 

statushouders
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Drie keer in de week gaat steeds een ander groepje leerlingen 
van VSO Mikado anderhalf uur of langer naar INTOS of DIA’, 

laat Sonja de Graaf weten. ‘Een werkmeester bij INTOS heeft bekeken 
welke werkzaamheden er zijn en samen hebben we overlegd wie het 
best dáár of bij Dia op zijn/haar plek is. Wij noemen het geen stage, 
maar leren op locatie. Het is een oefentraject om arbeidsmatige vaar-
digheden verder te ontwikkelen. Daarbij werken we met leerdoelen en 
leerlijnen. Dat gaat stapsgewijs. Dit jaar hebben we ervoor gekozen 
om leerkrachten mee te sturen. Dat werkt prima. De samenwerking is 
erg goed. Van beide kanten stellen we ons heel flexibel op. Zowel bij  
INTOS als bij DIA is het een win-win situatie. De leerlingen leren bepaalde  
dingen op school en oefenen die bij DIA; bij INTOS ontwikkelen ze dat in 
een andere setting. We zien ze altijd met veel plezier gaan. Alle betrok-
kenen - ook de ouders - zijn erg enthousiast.’

‘Mijn zeventienjarige dochter Femke heeft het syndroom van Down 
en is vier jaar geleden naar Mikado gegaan’, vertelt Hetty Lamers. 
‘Dat was een goede keuze; ze zit daar helemaal op haar plek. Toen 
ik hoorde over ‘leren op locatie’, had ik geen idee wat haar te wach-
ten zou staan. Maar we hebben een rondleiding gehad en ik vond het 
helemaal prima. Ze doet dagbesteding bij DIA, waar ze spijkerplug-
clips in elkaar zet. Omdat ze niet tegen veel prikkels kan, is de rust bij 
DIA heel fijn. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat het personeel zo 
begaan is met hun cliënten; ze stralen echt warmte uit. Femke heeft 
het er prima naar de zin. Mogelijk ligt hier ook een toekomst voor haar. 
Zelf vind ik het belangrijk dat ze een doel heeft in de maat-
schappij en productief is op haar niveau. Ze dóét er echt toe!

Sonja de Graaf en Hetty Lamers zijn respectievelijk leerkracht en 
moeder van Femke Verberkt die 
vanuit Mikado wekelijks naar DIA+ komt

leerkracht en ouder aan het woord

Ze dóét er 
echt toe!

”

“

NOVEMBER 2018
Eerste nieuw 

beschut werker bij 
reguliere werkgever V.l.n.r.: Hetty Lamers, Femke Verberkt 

en Sonja de Graaf.
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INTOS is het centrum van de beweging! 
We hebben de transitie gemaakt van  

de traditionele sociale werkvoorziening naar een  
arbeidsontwikkelbedrijf. Dat is zichtbaar: onze 
aandacht richt zich steeds meer op re-integratie-
kandidaten. Op onze afdeling Arbeidsontwik-
keling zijn negen medewerkers hier dagelijks 
mee bezig. Zij begeleiden mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt naar betaald of 
onbetaald werk. Daarbij ligt het accent op plaat-
sing binnen bedrijven. En dat lukt heel aardig. We 
staan er zeker niet slecht voor. Natuurlijk moet  
de afbouw van de traditionele Wsw in goede 
banen worden geleid. Voor de medewerkers 
en opdrachtgevers in deze verdwijnende rege-
ling voelen wij dat we moeten handelen als een 
goede huisvader. 

De samenwerking met de gemeenten Gennep 
en Mook en Middelaar is goed. Wij krijgen alle 
opdrachten, zodat wij acties op kunnen zetten 
om mensen naar buiten te laten bewegen. Om 
de transitie verder door te zetten willen wij nog 
intensiever samen gaan werken met de gemeen-
ten. Dit is een voorwaarde om de continuïteit in 
de toekomst te kunnen waarborgen. Wij zouden 

daarom meer verankerd willen zijn in het Sociaal 
Domein. Het zou een mooie stap zijn naar nog 
meer synergie, waaruit we samen gunstige resul-
taten kunnen halen. 

Financieel gaat het in die zin goed dat we een 
positief bedrijfsresultaat hebben; we verwachten 
dat in de toekomst te kunnen handhaven. Maar 
we hebben wel te maken met de kortingen die 
de overheid doorvoert op de budgetten van de 
Wsw; dat is iets wat je niet gedekt krijgt. Onze 
bedrijfsvoering levert echter positief bij aan deze 
maatregelen. Tevens hopen we dat - in de tijd 
gezien - dit niet tot fricties leidt. Om dit te kun-
nen consolideren is aansluiting bij het Sociaal  
Domein, de gemeenten en de regio noodzake-
lijk en voorwaarde voor toekomstig succes.

Ik ben nog steeds heel trots op de mensen 
die bij INTOS werken. Mooi vind ik het dat er 
een veerkracht is om met de huidige verande-
ringen om te gaan. Je merkt dat het vaak als 
prettig ervaren wordt en dat men het ziet als 
een verrijking. Voor ons blijft het belangrijk dat 
wij er voor de kwetsbare mensen zijn 
en dat zij hier allemaal terecht kunnen.

slotwoord

Jan Noij 
is directeur van INTOS

”

“

INTOS is het centrum 
van de beweging!

DECEMBER 2018 
Kerstlunch voor

INTOS-medewerkers
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Colofon
Tekst en eindredactie
Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek

Druk en vormgeving 
Printmarkt.eu

Fotografie
Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek
Stichting INTOS

Met dank aan:
Iedereen die - op welke wijze dan ook - 
aan dit jaaroverzicht heeft meegewerkt. 

Stichting INTOS

Bezoekadres
De Groote Heeze 41
6598 AV Heijen

Postadres
Postbus 33
6590 AA Gennep

0485-490811
info@intos-gennep.nl
www.intos-gennep.nl




