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Vixia staat 
niet meer stil

H
SITTARDEen nieuwe 

manier van 
denken en 
werken 
invoeren. 
Daarmee is 
directeur 
Marion van 
Limpt bij Vixia 
gestart, terwijl 
de betrokken 
gemeenten 
het oneens 
zijn over dat 
proces.

H et was eigenlijk he-
lemaal niet de be-
doeling van Ma-
rion van Limpt om
directeur te wor-
den van sociale

werkvoorziening Vixia in de Weste-
lijke Mijnstreek. „Niet vanwege
Vixia, maar omdat ik in Den Bosch
woon.” Dat veranderde toen ze Vixia
leerde kennen. „Ik werd in december
2016 door de raad van commissaris-
sen gevraagd of ik een dag per week
op de winkel wilde passen.” Door het
vertrek van interim-directeur Henri
Koerhuis zat het werkbedrijf zonder
leiding. Van Limpt ondervond zo dat
„negenhonderd medewerkers er
echt iets van willen maken”.
Omgekeerd waren die medewer-
kers ook te spreken over Van Limpt
na een periode van tussenpausen
aan de top . Ze werd gevraagd te sol-
liciteren om fulltime directeur te 

worden. Maar dat dreigde spaak te 
lopen omdat de vier aandeelhou-
ders, Stein, Schinnen, Beek en Sit-
tard-Geleen het niet eens werden
over de voorwaarden voor haar
aanstelling. Onder druk van vak-
bonden en ondernemingsraad wer-
den de plooien gladgestreken. „Dat 
was wel moeilijk ja, om daarover-
heen te stappen”, erkent ze nu.
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Samen met de begin 2017 aangestel-
de clustermanager Ralph Hennes is
ze bezig Vixia aan te passen aan de 
wensen van de rijksoverheid, die in
2015 de Participatiewet invoerde.
Bedoeling is dat mensen met een ar-
beidshandicap zo veel mogelijk bij 
reguliere bedrijven gaan werken.
„Je kunt zeggen dat Vixia een wat
verwaarloosde organisatie was”, 
zegt Ralph Hennes. „Al heb ik veel
respect voor hoe de mensen het hier
draaiende gehouden hebben.”

Vixia organiseerde vooral zelf be-
schut werk voor medewerkers. „De
omslag die sw-bedrijven moeten 
maken is enorm”, zegt Van Limpt. 
„De mensen die hier werken zijn er
altijd van uitgegaan dat alles zou 
blijven zoals het was. Nu wordt er 
druk op gezet dat ze bij reguliere be-
drijven gaan werken.” Volgens haar
bestaat bij veel sw-medewerkers de
onterechte angst dat ze ontslagen 
worden door de wetswijziging. „Ik 
ben positief verrast over de bereid-
willigheid die er blijkt te zijn om 
voor de ontwikkelingen open te
staan. Dat vind ik echt knap.”
Het omvormen van Vixia van sw-be-
drijf naar arbeidsbemiddelaar is in
gang gezet. Ook al zijn de vier ge-
meenten, die eigenaar van Vixia 
zijn, het niet eens over het proces.
Beek en Sittard-Geleen willen Vixia
klaarstomen om samen te gaan met
de sociale diensten. Zo ontstaat één
loket voor arbeidsbemiddeling: het 
Participatiebedrijf. Maar Stein en 
Schinnen doen daaraan vooralsnog
niet mee. Ze zijn het oneens met de 
onderbouwing van dat plan.
„De consequentie is dat er vanuit de
Gemeenschappelijke Regeling
(GR) geen eenduidigheid is over de 
opdracht voor Vixia BV. Er is daar-
om geen duidelijkheid over het eind-
plaatje”, zegt Van Limpt. Turbulen-
tie in de politiek hierover neemt ze 
overal in het land waar. „Het spel 
waarin we zitten heeft ook veel te-
weeggebracht.” Daarom is ze vol 
energie gestart met het omvormen 
van Vixia. „Los van de opdracht van

onze eigenaren zijn de legitimatie 
en urgentie overduidelijk.” Het Rijk
bouwt de bijdragen voor de sw-
voorziening af en er stromen geen 
nieuwe cliënten meer in. „Alleen al 
vanuit oogpunt van continuïteit van
bedrijfsvoering, waarvoor ik ver-
antwoordelijk ben, moeten we on-
middellijk aan de bak. We kunnen
het ons echt niet permitteren eens
even op onze handen te gaan zitten.”

EindscenarioEindscenario
Van Limpt praat dan ook met alle
partijen, dus ook met Schinnen en 
Stein. Op uitvoeringsniveau zijn de 
verhoudingen goed. „Het idee van 
Sittard-Geleen en Beek is dat Vixia 
BV uiteindelijk ophoudt te bestaan.
Het is wel zaak dat alle vier de ge-
meenten het eens worden of niet,
zodat er een eindscenario komt
waar wij naartoe kunnen werken.”
Actueel is het dispuut tussen Stein,
Schinnen en het kamp van Sittard-
Geleen en Beek over de 1,9 miljoen 
die Vixia in 2017 heeft overgehou-
den. Moet dat geld naar de gemeen-
ten terug of kan Vixia dat als oor-
logskas gebruiken? Van Limpt vindt
dat daar kritisch naar gekeken mag
worden, als maar wordt ingezien
dat het omvormen van Vixia geld
kost. Want terwijl meer sw-mede-
werkers bij reguliere werkgevers 
worden geplaatst, blijven de kosten
van gebouwen en organisatie van
Vixia nog bestaan. Volgens Van
Limpt wordt voordeel pas op lange
termijn behaald: als de gemeenten 
minder kwijt zijn aan uitkeringen.

Het is wel zaak 
dat alle vier de 
gemeenten het 
eens worden of 
niet, zodat er een 
eindscenario 
komt waar wij 
naartoe kunnen 
werken.

Marion van Limpt

Vixia-directeur Marion 
van Limpt en clusterma-
nager Ralph Hennes op 
de werkvloer van Vixia.  
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