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Directeur werkbedrijf 
doet appèl op grote 
bedrijven in de regio

Directeur werkbedrijf 
VDL NEDCAR

G
SITTARD

De beschermde omgeving van het sociaal werkbedrijf 
verdwijnt maar de doelgroep blijft. Al die mensen met 
een beperking moeten als het even kan reguliere 
werknemers worden. Vixia-directeur Marion van Limpt 
vindt dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt voor 
grote bedrijven, waarmee ze graag in gesprek wil.

G rote bedrijven in Limburg
zouden hun organisatie
en werkprocessen zo in
moeten richten dat een

groep mensen met een arbeidsbe-
perking er structureel kan werken.
Dat vindt Marion van Limpt, direc-
teur-bestuurder van sociale werk-
voorziening Vixia in Sittard. De 53-
jarige Brabantse is daar nu een jaar
aan het werk en druk bezig het om te
vormen tot een participatiebedrijf. 
Vixia gaat samen met de sociale 
diensten, zodat één loket ontstaat 
voor mensen met een arbeidsbeper-
king en hun kans op regulier werk 
groter wordt. Van Limpt stelt dat de
missie, bepaald door rijksbeleid, al-
leen kans van slagen heeft in  samen-
werking met het bedrijfsleven.
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Bedrijven zouden veel meer door-
drongen moeten zijn van het nut en
de noodzaak om mensen met een
beperking in dienst te nemen, vindt
ze. Van Limpt heeft daar concrete
beelden bij. „Laten we nou gewoon 
VDL Nedcar vragen of ze een hal
willen inrichten voor onze mensen. 
Dan doen wij de toeleiding en de be-
geleiding, alles erop en eraan. Dan 
kan VDL Nedcar zeggen dat ze een 
social enterprise hebben voor men-
sen met een beperking en kunnen 
wij onze taken uitvoeren zonder dat
er een sociale werkvoorzieningsbe-
drijf (sw-bedrijf, red.) is. Dat is de 
moderne manier van werken.” 
Van Limpt wijst op de situatie in 
Eindhoven, waar bij DAF een werk-
omgeving voor tachtig wsw’ers is in-
gericht. „Die zitten allemaal in het 

uniform van dat bedrijf en het sw-
bedrijf faciliteert dit  volledig. Zij 
vinden echter niet dat ze bij het sw-
bedrijf werken, maar bij DAF. Het 
staat op mijn lijstje met VDL Ned-
car ook over zo’n constructie in ge-
sprek te gaan.” 
Een woordvoerder van VDL zegt 
goede ervaringen te hebben met de
honderd WSW’ers die verspreid 
over 97 bedrijven al voor VDL wer-
ken. Het concern ziet volgens hem 
zeker kansen voor de geopperde sa-
menwerking. „Wij willen graag iets 
voor deze doelgroep betekenen.”
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De Vixia-directeur weet uit er va-
ring dat mensen met een beperking
relatief gemakkelijk te plaatsen zijn
bij het midden- en kleinbedrijf. „Die
bedrijven laten zich aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid in de ge-
meenschap. Komt iemand eens te 
laat, dan haal ik hem wel even, 
wordt dan gezegd.” 
Ze trad vorige maand toe tot het be-
stuur van Kom’mit, het netwerk van
bedrijven die maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen belangrijk 
vinden. „Dat heb ik weloverwogen 
gedaan, omdat Kom’mit een drij-
vende kracht kan zijn om daadwer-
kelijk vorm te geven aan de inclusie-
ve arbeidsmarkt.” Gezien hun be-
perkte actieradius blijft deze voor 
de meeste van haar medewerkers 
beperkt tot de Westelijke Mijn-
streek. „Het concept is niet univer-
seel. De kunst is per regio samen
met het UWV te bekijken wat een
adequate oplossing is om mensen 
die het niet op eigen kracht kunnen
zo goed mogelijk te ondersteunen.”


