Onze mensen zijn
trots op wat ze doen!
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voorwoord

Burgemeester Peter de Koning
is voorzitter van de IWGM

“

INTOS is een mooi bedrijf
en daar ben ik trots op

De afkorting van deze Gemeenschappelijke Regeling staat voor Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook
en Middelaar. Het is in feite de bestuurlijke
koepel, waarin is vastgelegd hoe de gemeenten deelnemen aan INTOS. Dat is nodig om
een goede terugkoppeling te kunnen geven
aan de gemeenteraden. Het bestuur bestaat
uit drie personen: wethouder Peter Lucassen
uit Gennep, wethouder Karin Peters uit Mook
en Middelaar en ikzelf als onafhankelijk voorzitter. Directeur van INTOS Jan Noij is secretaris, maar maakt geen deel uit van het bestuur.
Mijn taak als voorzitter is ervoor te zorgen
dat alle belangen op tafel komen te liggen en
argumenten uitgewisseld worden, op basis
waarvan besluitvorming plaatsvindt. Goed
zijn voor INTOS, maar bovenal voor de mensen die er werken: daar draait het altijd om.
Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, springen er een paar dingen uit. Zo hebben we
een efficiencyslag gemaakt. Er zaten in het
bestuur eerst meer lagen, waardoor er ook
vaak vergaderd werd. Die lagen hebben we
eruit gehaald: we komen nu drie tot vier keer
per jaar bij elkaar. Deze constructie werkt ge-

richter en veel efficiënter. Daarnaast heb ik
regelmatig overleg met directeur Jan Noij.
Verder is er een situatie ontstaan dat er meer
aanbod van werk is dan medewerkers die het
kunnen uitvoeren. Dat komt onder andere door
de invoering van de Participatiewet, waardoor
er meer mensen instromen in reguliere arbeid
en er dus minder mensen bij INTOS werken.
We zijn er in 2017 prima in geslaagd een goede balans te vinden tussen het aanbod en de
uitvoering van het werk. Maar het is wel iets
wat we goed in de gaten moeten houden.
Wat me ook bij is gebleven is een viering bij INTOS, waar jubilarissen in het zonnetje werden
gezet. Eén van hen werkte er al vijftig jaar. Als
je dan ziet hoe trots hij nog steeds was op zijn
werk en gewaardeerd werd door zijn collega’s:
echt geweldig!
INTOS is een mooi bedrijf en daar ben ik
trots op. Het staat goed op de rails. Er zit
veel warmte in; dat betekent dat de medewerkers zich op hun gemak voelen. Uiteraard moet er ook gewerkt worden. Beide
gemeenten investeren veel, maar het belangrijkste is dat je die warmte ziet en de
mensen een mooi bestaan hebben.

”
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medewerker aan het woord

Dit werk
ligt me helemaal

Jaimie Gijsbers
wordt door haar jobcoach begeleid
bij een betaalde baan
Omdat ik psychische problemen had, kwam ik in de Wajong terecht
en ging ik naar Atelier Sandmate voor dagbesteding. Dat ging al
snel zó goed, dat ik doorstroomde naar INTOS om op zoek te gaan naar een
betaalde baan. Toen ik in contact kwam met de re-integratieconsulent, kon ik
haar vertellen dat ik al werk gevonden had bij Norbertushof! Mijn moeder en
tante werken daar, ik heb bij dit zorgcentrum vanaf mijn vijftiende als vakantiewerker gepoetst en doe daar bijna elf jaar creatief vrijwilligerswerk. Je kunt
dus wel zeggen dat ik wist waar ik terechtkwam.

“

In juli 2017 ben ik begonnen, eerst met een tijdelijk contract; een paar maanden later werd dit omgezet in een vast contract van 16 uur. Mijn werk was appartementen schoonmaken. Dat vond ik hartstikke leuk: ik hou van poetsen;
daarnaast heb je contact met de bewoners. De re-integratieconsulent werd
mijn jobcoach; we hadden regelmatig overleg. Het ging steeds beter met me.
Door de ‘Hugo Borst middelen’ kon ik bij Norbertushof ander werk krijgen in
De Huiskamer. Het was de bedoeling dat ik leuke dingen met de bewoners
ging ondernemen, maar er zat weinig structuur in. Ik wist vaak niet wat ik
moest doen en liep ook op tegen de onregelmatige diensten. Omdat ik het er
zo moeilijk mee had, heb ik mijn jobcoach gebeld. Zij is met de leiding gaan
praten en heeft geregeld dat ik weer poets, nu bij demente ouderen.
Dit werk ligt me helemaal. En ik ben blij dat ik me nuttig kan maken.

”
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bedrijf aan het woord

Wij willen mensen
kansen bieden

Paul Beemer
is HR-consultant bij Albron
en werkt samen met INTOS

“

Ik ben HR-consultant bij Albron. Ons bedrijf werkt onder andere
samen met Center Parcs en is daar verantwoordelijk voor alle
horeca en de supermarkt. Sinds anderhalf jaar is mijn werkplek Vakantiepark Het Heijderbos in Heijen. Albron is altijd op zoek naar goede,
gemotiveerde werknemers, waarbij de achtergrond niet doorslaggevend
is. Wij willen mensen kansen bieden.
Op dit moment zijn hier vier personen via INTOS werkzaam, allemaal
met een verschillende achtergrond. Eerst ga ik een gesprek aan met
de kandidaat en de consulent van INTOS; daarna regel ik een overleg
met de leidinggevende van de desbetreffende afdeling. Samen met de
consulent bekijkt deze hoeveel begeleiding de nieuwe werknemer nodig
heeft. Dat is altijd maatwerk: voor de een is meer ondersteuning noodzakelijk, voor de ander juist meer vrijheid. Regelmatig ga ik naar de werkvloer om een praatje te maken en te informeren hoe het gaat.
Met de consulenten van INTOS heb ik goed contact; we hebben op gezette tijden overleg. Dit verloopt heel prettig en informeel; ze zijn zeer
toegankelijk. We bespreken dan of we zo verder gaan of dat er iets bijgesteld zou kunnen worden.

Paul Beemer (r) met een medewerker van Albron.

Als bedrijf zijn wij heel blij met de medewerkers, die vaak meer
structuur en begeleiding nodig hebben dan anderen. Maar het zijn
trouwe krachten waar je van op aan kunt. Wij kijken niet
naar wat men niet kan, maar gaan uit van de capaciteiten.

”
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medewerker aan het woord

Ik weet nog niet
wat mijn eindstation is

Geert Koenen
is de eerste beschut werker vanuit
de gemeente Gennep bij INTOS

“

Na mijn opleiding MBO 4 bij het ROC in Nijmegen wilde ik direct aan
de slag. De afgelopen jaren heb ik 930 keer gesolliciteerd, waaruit 75 gesprekken zijn gekomen. Een jaar heb ik bij een bedrijf gewerkt als
administratief medewerker, maar door bezuinigingen en een personeelsstop
hield dat op. Ik wilde zó graag werken, maar toen dat niet lukte heb ik hulp
gevraagd bij de gemeente. Deze zorgde voor stageopvang bij INTOS. Daar
werd gekeken wat ik zou kunnen.
Omdat ik graag iets op het administratieve vlak wilde, kreeg ik een contract
op het productiebureau waar allerlei orders binnenkomen. Maar dat lukte niet
goed. Ik had last van de afleiding om me heen, het was teveel tegelijk en ik
wilde het te goed doen. Mijn productiemanager had dat ook al in de gaten.
Uiteindelijk bleek een beschutte werkplek voor mij het beste te zijn.
Sinds 2017 werk ik 36 uur per week op de montageafdeling. Meestal sta
ik aan de kettinglijn of de trolleytafel. Het gaat echt beter dan eerst. Hier
kan ik dingen in mijn eigen tempo doen en de afwisseling maakt het leuk.
Ik zit een stuk beter in mijn vel. Bepaalde dingen zijn nog in ontwikkeling.
Samen met mijn werkleider leer ik zekerder te worden en de lat niet te hoog
te leggen. Wij hebben wekelijks een gesprekje over hoe het met me gaat.
Stapje voor stapje ga ik vooruit. Als je in een trein zit, kun je overal
uitstappen. Ik wil vooruit, maar weet nog niet wat mijn eindstation is.

”
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medewerker aan het woord

Na een half jaar was ik al
medewerkster van de maand!

Els van Neijenhof
heeft na een IOAZ-uitkering
een betaalde baan bij Arvato

“

Mijn man en ik hebben 16 jaar met veel plezier een computerwinkel gehad. Steeds meer mensen kochten hun pc echter via internet; zodoende kwam daar de klad in. Omdat we niet failliet wilden gaan hebben we de stekker eruit getrokken. We kregen een
IOAZ-uitkering; deze is speciaal voor oudere zelfstandige ondernemers
die gestopt zijn omdat ze onvoldoende inkomsten uit hun bedrijf hadden.
Het was een beroerde tijd. Ik vond het vreselijk om thuis te zitten. Toen
de gemeente mij naar INTOS stuurde met als doel een baan te krijgen,
geloofde ik daar – vanwege mijn leeftijd – niet zo in. Ik kreeg job- en sollicitatietraining en heb ontzettend veel gesolliciteerd. Vijf maanden liep
ik stage op een basisschool. Dat vond ik heel erg leuk.
Mijn consulent liet weten dat Arvato in Venlo personeel zocht. In de
eerste week van april ben ik op gesprek geweest en kon vrijwel direct
beginnen met drie weken training. Vanaf mei 2017 werkte ik fulltime
in het klantcontactcentrum voor Transavia. Sinds kort vertegenwoordig ik de online stores van C&A en Hugo Boss. Bij Arvato word je
gewaardeerd: na een half jaar was ik al medewerkster van de maand!
Ik ben INTOS nog steeds dankbaar dat men mij hierbij geholpen heeft. Het is fijn dat ik weer iets op kan bouwen met
leuke collega’s. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen.

”
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professional aan het woord

Onze mensen zijn trots
op wat ze doen!

Gert Assink
is productiemanager
en coördineert Buitenwerk

“

Ik heb zowel het interne beschut werk als Buitenwerk onder mijn
hoede. Mijn taak is de algemene aansturing; ik zorg dat ik overzicht
heb en de grote lijnen kan overzien. Uiteraard heb ik veel contact met onze
medewerkers. Bij Buitenwerk werken zo’n 50 mensen in kleine groepjes, die
begeleid worden door een voorman. Wij noemen dat een beschutte settingsvorm: er is altijd directe leiding. Dat is tevens de kracht van onze organisatie,
want dat betekent dat je een heel diverse doelgroep aan het werk kunt zetten:
statushouders, mensen met psychische problemen of met een verstandelijke
beperking. Voor ons zijn het ‘mensen met mogelijkheden’.
Buitenwerk onderhoudt het groen in de gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar: beplanten, water geven, grasmaaien en schoffelen. Maar we doen
nog veel meer. Na de carnavalsoptocht, de Sinterklaasintocht, oudejaarsavond
en een flinke storm maken we de wegen weer schoon. Bij evenementen zorgen we voor het sanitair, het sjouwwerk en de inrichting van een veld. Ook
zetten we dranghekken, vlaggen en verkeersborden klaar. En bij gladheid helpt
een kleine groep mee met strooien.
Toen we door de aanvaring tegen de stuw bij Grave hier extreem laag water hadden, hebben wij de gemeentewerf opengesteld, dag en nacht voor
koffie gezorgd en zandzakken gevuld voor de nooddijk. Zo proberen we altijd een bijdrage te leveren. Het gaat ons niet direct om de prestatie. Maar
als je een fijne groep hebt met mensen die elkaar helpen, komt die
prestatie vanzelf. Onze mensen zijn dan ook trots op wat ze doen!

Gert Assink (r) met medewerkers Antwan Könings en Herman Cremers.

”
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in cijfers

Wist u dat...
Landelijk het aantal Wsw’ers per 1000 inwoners 5,25 is,
in Gennep 16 en in Mook en Middelaar 3,6?
Er bij INTOS een hogere uitstroom is
dan gemiddeld in de sector?
190 personen in 2017
een training hebben gevolgd?

1000

Waar wonen onze Wsw’ers

190

De achtergrond van het Wsw-dienstverband
52% verstandelijk is, 24% psychisch,
12% lichamelijk en 12% een andere achtergrond heeft?

54
Overige gemeenten

Verdeling populatie Stichting INTOS
2017 (744)

28
Mook en Middelaar

INTOS meer 55-plussers heeft dan gemiddeld in de sector?

Verdeling populatie 2017 (744)
17
Dagbesteding Gennep

90
Dagbesteding
marktpartijen

90
Re-integratie via
marktpartijen

213
Gennep

20
Detacheringen via
buitengemeenten
295
Wsw

55
Statushouders Gennep

Missie
168
Re-integratie Gennep

9
Beschut
werken/
participatiebanen

INTOS is het leer- en werkbedrijf in de regio voor alle mensen die voor
kortere of langere tijd ondersteuning 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.
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professional aan het woord

Een uitdaging om er voor de mensen
het beste uit te halen

Sjaak Hopman
is voorzitter van
de Ondernemingsraad

“

Bij INTOS ben ik Teamleider Productie en ik zit sinds acht jaar in de
OR. Omdat ik eind volgend jaar met pensioen ga, is dit mijn laatste zittingsperiode. Feitelijk zitten er zeven leden in de OR, maar door het wegvallen
van twee mensen zijn er nu vijf over. Als OR komen we zes maal per jaar bij elkaar. Wij hebben verschillende overlegsituaties: ten eerste het overleg van het
dagelijks bestuur van de OR met de directeur. Vervolgens vindt de vergadering
plaats met de complete OR, waarna ongeveer een week later het overleg met de
directeur en het hoofd van personeelszaken plaatsvindt. Het komt voor dat we
iemand bij de vergadering uitnodigen om een bepaald onderwerp toe te lichten.
Met de directeur hebben we een heel goed contact: we kunnen gemakkelijk bij hem binnenstappen; andersom doet hij dat ook. Als voorzitter en
secretaris ben je extra actief in het OR-werk, vooral door de voorbereidingen, het opstellen van de agenda en het extra overleg met de directeur.
In 2017 zijn we onder andere intensief bezig geweest met de privacyregeling; daar hebben we de nodige tijd en aandacht aan besteed. Het
voorstel dat daar destijds lag is door ons goedgekeurd. Op dit moment
hebben we te maken met de nieuwe Europese regelgeving waardoor ons
privacyreglement wat aangescherpt is. Maar wij hebben er altijd al voor
gezorgd dat iedereen – in alle geledingen – hier zorgvuldig mee omgaat.

De OR in overleg met de directeur, rechts voorzitter Sjaak Hopman.

Ik ervaar het als een uitdaging om er voor de mensen het beste uit te halen; niet alleen voor het personeel, maar ook voor het bedrijf waarvoor
je werkt. Samen kom je tot een bepaalde consensus, waarbij je kijkt wat
het beste is voor INTOS. Belangrijk is dat er goed overleg is
met de directie en dat je open en eerlijk kunt zijn tegen elkaar.

”
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medewerker aan het woord

‘Samen werken aan werk’
past helemaal bij ons

Francois de Vree
is lid van de Ondernemingsraad en
secretaris van de VGWM-commissie

“

Ik heb bij INTOS een fulltime baan als receptionist/administratief
medewerker. Binnen de OR ben ik secretaris van de VGWM-commissie. Dit staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Ik krijg vaker
vragen op ARBO-technisch gebied. Die punten kan ik dan inbrengen in de
OR. Als ik iets niet weet of meer informatie wil, kan ik altijd bij voorzitter Sjaak
Hopman of bij secretaris Vera van de Lest terecht. Zij zijn beiden behoorlijk
ervaren; ik nog wat minder. Daar leer ik alleen maar van. Deze commissie
brengt extra werk met zich mee, maar ik doe het graag. Ook omdat we nu
vijf OR-leden hebben, heeft iedereen wat meer werk; dat wordt best vaak
onderschat.
Om me goed voor te bereiden op de vergaderingen, neem ik vaker papieren
mee naar huis om ze door te nemen. Omdat ik een visuele beperking heb,
kost mij dat ook meer tijd. Interessante punten van het afgelopen jaar vond ik
de werkkostenregeling, een belangrijk onderwerp voor de werknemers. Ook
is er een ‘lief-en-leed-regeling’ gekomen in plaats van de personeelskas, die
is afgeschaft. In die pot zat nog wat geld. We hebben gezamenlijk besloten
om daar een aantal tuinsets voor te kopen. Daar heeft iedereen wat aan.
Het OR-lidmaatschap is heel interessant. Je kunt je inzetten voor het bedrijf en de medewerkers. Het is prettig dat je dingen in kunt brengen
waarnaar geluisterd wordt en dat je daarop weer feedback krijgt.
‘Samen werken aan Werk’ staat in ons logo. Dat past helemaal bij ons.
Francois de Vree (l) in overleg met voorzitter Sjaak Hopman.

”
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INTOS:
klaar voor de toekomst!

Participatiewet: een nieuw tijdperk
De eerste jaren met de nieuwe Participatiewet liggen achter ons. Jarenlang
had INTOS een duidelijke en vanzelfsprekende rol voor de deelnemende
gemeenten. We gaven uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening en boden passend werk voor mensen met arbeidsbeperkingen die niet aan de slag
kunnen bij reguliere werkgevers. Met de komst van de Participatiewet is er
een einde gekomen aan de instroom van SW-medewerkers. Gemeenten en
INTOS hebben de opdracht om passende werkgelegenheid voor de (geleidelijk afbouwende) SW-populatie de komende jaren goed te blijven regelen.
Nog meer partner voor gemeenten
Onze rol ligt niet meer alleen in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, maar vooral in de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van de
Participatiewet. Hierbij wordt aangesloten op de specifieke wensen, behoeften
en mogelijkheden van individuele gemeenten en de arbeidsmarktregio.
De uitdaging is om in nauwe samenwerking met gemeenten de komende
jaren nieuwe modellen en initiatieven te blijven ontwikkelen. Met deze nieuwe
initiatieven willen we werkgelegenheid creëren en behouden voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook willen we de kansen voor plaatsing
op de reguliere arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet maximaal benutten.
Tegelijkertijd moet uiteraard de werkgelegenheid voor de (oude) SW-doelgroep behouden blijven. Dit alles natuurlijk tegen kosten die voor de deelnemende gemeenten acceptabel zijn.
Wet is veranderd, maar doelgroep niet
De wet is veranderd, maar de doelgroep die voorheen aan de slag ging in de
sociale werkvoorziening of in de Wajong terechtkwam, blijft bestaan. Onze
doelgroep bestaat nu niet meer uitsluitend uit mensen met een fysieke, verstandelijke en/of psychische (arbeids)beperking, maar is uitgebreid met mensen vanuit de bijstand die om diverse redenen geen werk kunnen vinden.
INTOS wil voor deze kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een belangrijke rol vervullen.

12

medewerker aan het woord

Het leukste is de
gezelligheid onder elkaar

Wim Wijnhofen
heeft dagbesteding bij DIA
-Dagbesteding Industriële Activiteiten-

“

Nadat ik ruim vier jaar bij een tabaksgrossier in dienst was, ben ik op
mijn 21ste voor hele dagen bij INTOS komen werken. Daar maakte
ik hoofdzakelijk bloemenspuiten. Het was altijd gezellig, ik had een goede
band met mijn collega’s en het was wat rustiger dan bij de vorige werkgever.
Ik kan namelijk niet goed tegen stress. Het was ook fijn dat ik altijd goed
geholpen werd en alles kon vragen. Ruim 37 jaar heb ik bij INTOS gewerkt.
Op een gegeven moment kon ik het niet meer aan en wilde wat meer rust.
Ik heb dat tegen de leiding gezegd; die vond dat ik daarom beter naar DIA
kon gaan. In het begin was dat wel heel erg wennen; het tempo was anders
en dat was vreemd voor me. Maar ik raakte er snel aan gewend. Mijn werk
hier is spijkerclips in doosjes doen. Soms vouw ik ook drukwerk. Ze hoeven
me daar niet bij te helpen. Het is goed dat ik nu alleen ’s morgens werk; hele
dagen kon ik niet meer volhouden.
Met de andere mensen hier heb ik goed contact. Het leukste is de gezelligheid onder elkaar. We praten over wat er gebeurt in Gennep en met
een leidinggevende heb ik het vaak over Feijenoord. Ik ben daar namelijk een echte fan van en hij heeft ook een grote passie voor voetballen.
Als ik ’s morgens opsta, vind ik het bijna altijd leuk om te gaan
werken. Ja, ik vind het fijn hier; ik heb het goed naar mijn zin.

”
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professional aan het woord

In onze gemeenschap
horen ze er echt bij!

Wim van Riet
is hoofd personeelszaken
en vertelt over beschut werken

“

Bij ons doen ruim 200 mensen beschut werk. Dit zijn medewerkers
met bijvoorbeeld een psychische aandoening, een verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Daarom hebben zij behoefte aan intensieve en deskundige begeleiding; er zijn altijd werkbegeleiders in de buurt op wie
ze kunnen terugvallen. Deze hebben een basale kennis van de aard van de
aandoeningen, zodat ze adequaat kunnen reageren. Medewerkers die onder
beschut werken vallen vind je in ons hele bedrijf: op productieplekken, bij de administratie, huishoudelijke dienst, technische dienst en in de logistiek. Zij hebben
allemaal een betaalde baan.
Sommige re-integratiecliënten moeten eerst ‘werkfit gemaakt’ worden voordat zij
regulier kunnen gaan werken. Ook hebben we hier een terugvalvoorziening voor
het geval een detachering onverhoopt niet lukt. Daarvoor is de infrastructuur van
beschut werk dus tevens heel erg geschikt. Door hun baan hebben onze medewerkers een zinvolle invulling van de dag, leven gezonder en hebben een hogere
zelfredzaamheid. De grote diversiteit aan doelgroepen zorgt ervoor dat ze elkaar
opvoeden. Dat vind ik mooi. Ze doen allemaal vreselijk hun best, al naar gelang
hun mogelijkheden, en zijn trots op hun prestaties.
Ik doe aan ‘managing by walking around’ en spreek onze medewerkers dus regelmatig. Zo ben ik bijna iedere dag in de kantine om een praatje te maken. Dan hoor
ik hoe fijn ze het vinden om hier te werken. Gennep en Mook en Middelaar mogen
best trots zijn op deze mensen. Daarom vind ik het geweldig dat de politiek
ons een warm hart toedraagt. In onze gemeenschap horen ze er echt bij!

Wim van Riet met medewerkster Patty Sanders.

”
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medewerker aan het woord

Zonder INTOS was ik
hier niet terechtgekomen

Boukje Slungers
heeft vanuit de bijstand een reguliere baan
bij Eye Watch Security Group
Eerst heb ik een opleiding gedaan als brood- en banketbakker, daarna als DTP-er. Bij dat laatste moet je denken aan mediadesign. Daar
was moeilijk werk in te vinden. Twee jaar heb ik toen allerlei bijbaantjes gehad,
waarbij ik een bijstandsuitkering kreeg. Ik heb heel veel gesolliciteerd, maar
werd nergens aangenomen. Dat vond ik echt vervelend: ik had geen vast inkomen en kon ook niet sparen. Via de gemeente kwam ik bij INTOS. Daar heb
ik in een groep sollicitatietraining, jobhunting en assertiviteitstraining gevolgd.

“

Bij INTOS heb ik productiewerk gedaan; ook ben ik van daaruit conciërge
geweest op een basisschool. Dat was dus vrijwilligerswerk. Met de consulent
hebben we gekeken of ik omgeschoold kon worden, uiteraard met baangarantie. Zij stelde beveiliging voor en dat leek me wel wat. In april 2017 ben ik
op gesprek geweest bij Eye Watch Security Group in Venray; een week erna
kon ik er al aan de gang.
De opleiding tot beveiliger duurde een half jaar. Een van de voorwaarden van
INTOS was dat Eye Watch me minimaal een 24-uurs contract zou geven en
dat is gebeurd. In de praktijk zijn dit vaak meer uren. Ik werk vooral bij een
bedrijf in Heijen, waar ik mensen visiteer, inschrijvingen doe bij het laden van
vrachtwagens en rondes loop. Maar ik surveilleer ook wel bij festivals. Ik ben
blij met dit afwisselende werk, waarbij ik me verantwoordelijk voel
voor andere mensen. Zonder INTOS was ik hier niet terechtgekomen.

”
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Paul van der Mee

professional aan het woord

is manager arbeidsontwikkeling

“

INTOS vormt de schakel tussen gemeenten, UWV, bedrijfsleven, onderwijs en welzijnsorganisaties voor mensen die
vallen onder de Participatiewet. Wij beschikken
over diverse netwerken. Uiteraard praten we dan
over de werkgevers. Grote multinationals besteden seriematig werk aan ons uit; mensen uit
de doelgroep worden meestal in het midden- en
kleinbedrijf (MKB) geplaatst.

Iedereen is welkom!

Belangrijke partners zijn ook de verwijzende organisaties voor INTOS, zoals UWV, de gemeenten
(Gennep, Bergen en het Rijk van Nijmegen), reclassering, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
en Praktijkonderwijs (PRO). Met GGZ hebben we
een onderaannemerschap: de organisatie koopt
hier werkplekken in, waarbij wij dus werk bieden
en zij de zorg.
INTOS biedt voor de gemeenten beschutte werkplekken (Wsw en nieuw beschut werken) aan en
voor alle partijen diverse vormen van re-integratie.
Onderdelen hiervan zijn praktijkdiagnose, ‘werkfit maken’, begeleiden naar (on)betaald werk en
jobcoaching. De jobcoach coacht - naast de medewerker - vooral de werkgever en de collega’s
om te leren omgaan met mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dat gebeurt veelvuldig en intensief. Je bouwt daardoor een duurzaam netwerk
op, waardoor mensen uit een andere groep mogelijk ook in het bedrijf geplaatst kunnen worden.
Natuurlijk kunnen we niet alles zelf en gaan dan
op zoek naar partners. Zo werken we samen met

de aanbieders van dagbesteding in de gemeente
Gennep. Dit gebeurt ook met fysiotherapeuten.
Mensen met klachten sporten dan onder begeleiding. Het resultaat is vaak dat ze hierdoor fitter
worden en we op zoek kunnen gaan naar werk.
Dat sluit aan bij het project GIDS (Gezond In De
Stad), een gezamenlijk project van ESP, de gemeente, een bewegingscoach en wij. INTOS is in
principe de verwijzer. In de afgelopen drie jaar hebben hier al zo’n 50 à 60 mensen aan meegedaan.

Na de invoering van de Participatiewet lopen
alle nieuwe dienstverbanden voor beschut werken en nieuwe detacheringen via een Payroll
Bedrijf. Een van de voordelen is dat mensen nu
een contract aangeboden krijgen van vijf jaar.
Vermeldingswaardig is tevens dat wij participeren in de netwerken van de Industriële Kring, het
Werkgeversservicepunt (WSP) Noord-Limburg,
het MKB en bedrijventerreinenverenigingen.
Het is prettig dat je daardoor regelmatig ondernemers spreekt en dus kunt lobbyen. Daarnaast
hebben we een heel goede verstandhouding
met alle SW-bedrijven in de regio.
We willen hét arbeidsontwikkelbedrijf voor de
regio zijn. Daarom vinden we duurzaam netwerken zo belangrijk. Onze doelgroep is daar het
meest bij gebaat. Het heeft geen zin om voor
deze mensen iets snel en vluchtig te doen. Ons
doel is immers dat niemand thuis komt te zitten.
En iedereen is welkom! We zijn er voor
alle mensen die het zelf niet kunnen.

”
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financieel verslag
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medewerker aan het woord

Ik heb weer
sociale contacten

Sonja Schouten
is de eerste Wmo dagbestedingscliënt
van de gemeente Gennep bij INTOS

“

Vanaf 1995 begon ik te sukkelen met mijn gezondheid en belandde ik in een rolstoel. Tot mijn 27ste was ik heel gezond. Ik
heb in die tijd in de thuiszorg gewerkt, bij een champignonkwekerij en een
supermarkt. Toen ik ziek werd ben ik via de Wsw bij INTOS gekomen.
Elf jaar was ik controleur en inpakmedewerkster. Dat beviel me heel erg
goed. Omdat het slechter met me ging, moest ik daar jammer genoeg mee
stoppen en heb ik tien jaar thuisgezeten.
Gelukkig ging het na een operatie beter met me. Ik wilde heel graag terug naar
INTOS. Via de gemeente ben ik hier weer terechtgekomen, maar dan op een
rustigere afdeling. Eerst is er een pilot gedaan en werd gekeken wat ik aan
zou kunnen. Sinds twee jaar werk ik hier twee ochtenden in de week. Ik ben
voornamelijk bezig met het controleren van hoeveelheden in verpakkingen.
Mijn vaste begeleidster en de werkmeester zijn belangrijk voor me. Als ik
vragen heb, kan ik altijd bij hen terecht. Ze zijn nu aan het kijken of ik misschien nog ander werk zou kunnen doen. Het is fijn om hier te kunnen zijn.
Ik doe iets nuttigs en ben graag met mijn handen bezig. Ook kan
ik gezellig met anderen praten en heb dus weer sociale contacten.

”
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medewerker aan het woord

Mijn leven is een stuk
leuker geworden

Robel Melles Gebrejesus
is statushouder en heeft
betaald werk bij Bovema
Ik ben geboren in Eritrea. In mijn land is veel onderdrukking en loop
je de kans dat je jarenlang het leger in moet. Toen ze me kwamen
halen, ben ik gevlucht. Via Ethiopië en Sudan ging ik naar Libië. Van daaruit
ben ik met 400 anderen op een boot naar Italië gevaren. In Italië werd ik opgevangen door een paar mensen en reisde vervolgens met hen verder naar
Nederland. Na verblijf in een aantal asielzoekerscentra ben ik ruim twee jaar
geleden in Gennep komen wonen.

“

Voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen ben ik inmiddels geslaagd;
daar ben ik best blij om. In Eritrea werkte ik op het land. Bij INTOS heb ik
ongeveer vijf maanden in de productie gezeten. Omdat ik meer tijd kreeg
wilde ik graag een betaalde baan in een bedrijf. Mijn consulent kwam met
het voorstel van Bovema. Een paar dagen na het sollicitatiegesprek en een
rondleiding kon ik op proef beginnen. Na anderhalve week werd me al een
contract aangeboden.
Mijn werk bestaat onder andere uit figuren uit platen zagen en rolluiken in elkaar zetten. Ik werk 36 uur in de week, dagelijks van 7.30 tot 16.15 uur. Over
een half jaar gaat de consulent met mij kijken hoe we verder gaan. Ik zou graag
de technische kant op willen. Maar omdat mijn Nederlands nog niet zo goed
is, is die studie tot nu toe te moeilijk voor mij. Nu vind ik dit werk prima;
ik heb ook aardige collega’s. Mijn leven is een stuk leuker geworden.

”
19

professional aan het woord

Het lukt altijd om een goede plaats
voor iemand te vinden

Dianne Weerts
is re-integratieconsulent en geeft
een grote diversiteit aan trainingen

“

INTOS is een bedrijf dat heel veel diensten verleent voor een
grote groep mensen. Omdat het van oorsprong een Wsw-werkvoorziening was, worden we daar nog altijd mee geassocieerd. Maar
er gebeurt zoveel meer. Het is een hele mooie plek om je te ontwikkelen, geobserveerd te kunnen worden en om te groeien, waarin dan ook.
Bij INTOS werken we met zeven re-integratieconsulenten. Wij begeleiden
mensen, die vanuit de gemeente, UWV of andere opdrachtgevers hier komen, naar arbeid. Vanuit de opdracht die we krijgen, kijken we waar de mensen staan en welke begeleiding zij nodig hebben naar betaald of onbetaald
werk. We hebben diverse werkervaringsplaatsen en trainingsmogelijkheden
waardoor men zich verder kan ontwikkelen. Het is altijd een proces op maat.
Wij werken voor veel verschillende doelgroepen, zoals voor mensen
met een Wsw-dienstverband, bijstands- Wajong- of WIA-uitkering en beschikken over veel verschillende werkplekken. Dat kan beschut zijn, intern of bij een ander bedrijf. Met z’n allen hebben we een groot netwerk
waar we gebruik van kunnen maken. Mocht daar geen plek voor handen zijn, gaan we op zoek naar een andere passende plek. Het lukt altijd om een goede plaats voor iemand te vinden. Fijn is zeker dat veel
bedrijven in deze omgeving er open voor staan om iemand een kans
te bieden. De intensiteit van onze begeleiding daarna is afhankelijk van
het traject dat ingezet is. Doel blijft altijd dat het passend werk moet zijn.
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professional aan het woord

Ik werk altijd met veel plezier,
iedere dag!

Sinds enige tijd geef ik een ONA-training: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, een verplicht onderdeel bij de inburgering van statushouders. Hiervoor ben ik zelf de ONA-opleiding gaan doen. Tijdens de
lessen kijken we samen naar arbeidsmogelijkheden, wat ze zouden willen gaan doen, wat realistisch is en hoe we dat kunnen verwezenlijken.
Ik begeleid statushouders in het proces naar hun toekomstdroom of
wensberoep. En hoewel dat voor hen niet altijd gemakkelijk is, merk ik
dat ze vrij goed weten wat haalbaar is en dat ze begrijpen dat ze soms
een stapje terug moeten doen. Het mooie hieraan vind ik het ontmoeten
van mensen uit verschillende culturen en me daardoor laten verrassen.
Ik geef heel veel trainingen. Zo heb ik de sollicitatietraining, jobtraining en
training in sociale vaardigheden gegeven. Ook heb ik scholing gegeven
voor de werkleiding in het omgaan met agressie. Momenteel geef ik onder
andere empowermenttraining (iemand in zijn eigen kracht zetten) en assertiviteitstraining (voor jezelf opkomen). Daarnaast ben ik bezig met een
verzuimtraining voor de werkleiding – zodat men de wetgeving kent – en
voor de verzuimers zelf. We hebben hier dus een scala aan mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Het hangt er vanaf waar vraag naar
is. Buiten INTOS train ik mensen in een bedrijf op de werkvloer hoe ze aan
bepaalde kerncompetenties kunnen werken.
‘Superleuk’ is het eerste woord dat in me opkomt over mijn baan
hier. Ik vind het heel prettig dat ik niet alleen re-integratieconsulent
ben, maar ook veel andere opdrachten doe. Het gaat om de combinatie en het feit dat ik ruimte krijg om nieuwe projecten
te ontwikkelen. Ik werk altijd met veel plezier, iedere dag!

”
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bedrijf aan het woord

Hij mag hier blijven
tot zijn pensioen!

Jan Peters
is voorwerker bij Kersten Europe
en begeleider van Edwin Dekkers
Kersten Europe in Wanssum is een heel bijzonder metaalbedrijf.
Wij hebben een buigtechniek ontwikkeld voor allerlei constructies – klein en groot – en leveren over de hele wereld. Zo hebben wij een
aandeel gehad in de grootste wolkenkrabber in Dubai en werken nu onder
andere aan buigwerk voor een reuzenrad in New York. Je praat dan over
profielen – zoals buizen – en over plaatvormige producten. Edwin Dekkers
is werkzaam op de afdeling Profiel, waar ik verantwoordelijk voor ben.

“

Een kleine twee jaar geleden kwam INTOS met de vraag of Edwin bij ons
gedetacheerd kon worden. Wij stonden daar direct voor open; dat wordt
ook gedragen door onze directie. De re-integratieconsulent is hier komen
kijken en we hebben besproken wat we van elkaar verwachtten over bijvoorbeeld de begeleiding. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Edwin heeft een dagje meegelopen, waarna we gestart zijn met
een proefperiode. Al snel kwamen zowel hij als wij erachter dat dit een
goede keuze was: Edwin kan prima zelfstandig werken en is overal inzetbaar. Soms moet hij aangestuurd worden, maar als je hem duidelijk
maakt hoe hij iets moet doen, komt dat voor elkaar. Hij hoort er helemaal
bij; we willen hem absoluut niet kwijt. Hij mag hier blijven tot zijn pensioen!
Ik ben hier zijn vertrouwenspersoon en als er iets is weet Edwin mij te vinden.
Met de consulent van INTOS hebben wij een geweldig contact. Ze komt regelmatig kijken en denkt met ons mee. Dat is fijn voor Edwin, maar
ook voor ons. Mensen als zij máken de kwaliteit; dat is echt topwerk!
Jan Peters (r) met een collega van Kersten Europe.

”
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medewerker aan het woord

Sinds ik hier ben zit ik
een stuk beter in mijn vel

Edwin Dekkers
heeft een SW-dienstverband
en is gedetacheerd bij Kersten Europe

“

Nadat ik van de technische school kwam, ging ik naar het ROC.
Ik zou vier dagen werken en één dag naar school gaan. Maar
omdat ik instroomde, ging het met het leren niet zo goed. Ik wilde heel
graag werken. Toen ik geen baan kon krijgen, heb ik een uitkering aangevraagd. Af en toe had ik werk, maar dat liep niet altijd lekker. Via de
gemeente kwam ik bij INTOS. In het begin vond ik dat wel vervelend:
je hebt een opleiding gedaan en dan werk je bij gehandicapten. Daarna had ik er geen last meer van. Via INTOS ben ik een paar keer gedetacheerd geweest bij bedrijven waar ik vooral lopendebandwerk deed.
Dat stopte; mijn consulent heeft toen een andere plek voor me gezocht.
In augustus 2016 ben ik bij Kersten Europe in Wanssum gekomen. Mijn
werkzaamheden bestaan uit afplakken, zagen, schoonmaken, slijpen en
lassen. Ik had wat moeite met opstarten, maar nu vind ik het heel erg interessant. Het is niet eentonig; ik doe verschillende dingen. Intussen heb
ik via INTOS een heftruckopleiding gevolgd; zowel hier als in het magazijn
van INTOS heb ik extra geoefend. In september begin ik met een lascursus. Kersten en INTOS betalen dat samen. Met mijn collega’s kan ik goed
opschieten; zij zijn ook blij met mij. Als ik iets niet weet kan ik altijd bij hen
of bij mijn begeleider Jan Peters terecht. Soms wil ik wat vragen aan mijn
consulent. Dat doe ik via WhatsApp. Ze komt hier wel vaker op bezoek. Eigenlijk is er nooit veel aan de hand: Jan is altijd heel tevreden. Ik
wil graag blijven; sinds ik hier ben zit ik een stuk beter in mijn vel.

”
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medewerker aan het woord

Ik ben daar helemaal
op mijn plek

Linda Limbach
heeft een participatieplek
als vrijwilliger bij Norbertushof

“

Sinds september verzorg ik het ontbijt bij dementerende mensen
in zorgcentrum Norbertushof. Dat doe ik twee ochtenden in de
week. Ik ben lang uit het arbeidsproces geweest, omdat ik veel gezondheidsproblemen heb gehad. Via de gemeente ben ik bij INTOS gekomen.
De re-integratieconsulent is samen met mij gaan kijken welke mogelijkheden er voor mij waren. Ik heb namelijk ook nog zware zorgtaken, waardoor
ik een pittig leven heb.
Toen ik bij Norbertushof begon – ik ben gestart met één ochtend in de week
– zag ik er best tegenop. Ik vroeg me af of ik het wel aan zou kunnen; de
eerste paar keer vond ik het ook best moeilijk. Wat ik niet verwacht had, is
dat ik me hier helemaal thuis zou gaan voelen. Werken met dementerende
mensen past echt bij mij. Zeker in de begintijd heb ik regelmatig contact
gehad met mijn re-integratieconsulent. We bespraken hoe het ging en of
er stapjes vooruit gezet konden worden. Fijn is dat ik op de werkplek altijd
terug kan vallen op de coördinator informele zorg. Die wetenschap geeft
me vertrouwen om verder te gaan.
Waar ik heel blij mee ben is dat ik in een geweldig team werk: ik ben
hier als vrijwilliger, maar voel me één met de beroepskrachten. Zij, en
de cliënten, geven me het gevoel dat ik gewaardeerd word en van belang
ben. Daarom ben ik daar helemaal op mijn plek. Ik word steeds vrijer en krijg ook steeds meer zelfvertrouwen. Het gaat goed met me!

”
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Jan Noij

slotwoord

is directeur van INTOS

“

De kracht van INTOS
zit in de eenheid in diversiteit

2017 was voor ons een goed jaar. Vorig
jaar hebben we bijna alle doelstellingen
uit ons ‘Aanvalsplan 2015-2018’ behaald. Aan
één doelstelling wordt nog gewerkt: door het afschaffen van de instroom van mensen in de Wsw,
moeten we komen tot een andere bedrijfsvoering.
Dit kan op verschillende manieren. In het kader
daarvan gaan de gemeenten Gennep en Mook
en Middelaar onderzoeken of we op langere termijn misschien zelfs kunnen integreren in het Sociaal Domein; dit voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Bij ons is dat niet alleen op
het gebied van werk, maar ook van dagbesteding.
Financieel gezien mogen we heel tevreden zijn:
we hebben veel opdrachten gehad. Omdat we
kwaliteit leveren, weet menig bedrijf ons te vinden.
Onze bedrijfsvoering is dan ook positief. Als ik kijk
naar de opdrachten die we vanuit het Rijk krijgen
in het kader van de Wsw dan hebben we – als
gevolg van bezuinigingen – een negatief saldo.
Dit proberen we ieder jaar – en dat lukt ook – een
stukje goed te maken. Een organisatie als de onze
zal altijd geld kosten. Belangrijk is dat we meer
naar de mens kijken voor wie we het doen en minder naar het financiële aspect en dus kijk hebben
op de sociale meerwaarde.

te bieden. De markt lost dus nog niet alles op.
Ik ben ervan overtuigd dat de doelgroepen binnen
de Participatiewet hetzelfde en even groot blijven.
Iedereen valt nu onder één noemer. Maar ik geloof zeker dat er een dag komt dat er vanuit iedere doelgroep weer vraag komt naar specifieke
dienstverlening. Hoe dit ingevuld wordt, gaat de
toekomst uitwijzen. INTOS zal altijd, gezien de positieve reacties die we steeds krijgen, een speler
blijven op dit gebied. Gemeenten moeten terug
kunnen blijven vallen op de generalistische dienstverlening die wij bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die dienstverlening zal
niet verdwijnen, wel veranderen.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd.
Dat heeft heel wat veranderingen met zich meegebracht. Iedereen die kan werken, maar het op
de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt,
valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook
mensen met een arbeidsbeperking. Maar niet
veel ondernemers zijn erop uit om ze een kans

Mensen met meer mogelijkheden komen er
wel. Wij moeten ons druk maken om hen die
hulp nodig hebben. Daar stáán we voor! Maar
het allerbelangrijkste vind ik dat de maatschappij oog blijft houden voor die doelgroep die
voorzieningen - zoals wij die bij INTOS
bieden - nu en in de toekomst nodig heeft.

Ik ben trots op de mensen die hier bij INTOS werken. Het is een heel gemêleerd gezelschap, dat
bestaat uit verschillende doelgroepen uit allerlei
landen. De kracht van INTOS zit in de eenheid in
diversiteit: niet alleen in de dienstverlening, maar
ook in de mensen. Niemand wordt geïsoleerd en
men accepteert elkaar. Er is een hele open cultuur. En er wordt hard gewerkt binnen de normen
van wat men kan. Geweldig vind ik het dat onze
werknemers, mede hierdoor, een sociaal leven op
kunnen bouwen.

”
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Met dank aan:
Iedereen die – op welke manier dan ook –
aan dit jaarverslag 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
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