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MENSenWERK
Sociaal Convenant  

We hebben een Sociaal Convenant SW 
afgesloten. Een wát??
In veel bedrijven overleggen werkgever en 
werknemer met elkaar over zaken die met de 
cao te maken hebben. Bij Vixia gebeurt dat 
in het Vakbondsoverleg. Daarin zitten vakbonds-  
kaderleden van Vixia, bestuurders van de 
vakbonden ABW, CNV en FNV en de directeur 
van Vixia, Marion van Limpt. 
Zij bespreken daar belangrijke veranderingen 
waar werknemers mee te maken krijgen.

Onlangs hebben zij samen het Sociaal 
Convenant SW vastgesteld.

Wat is dat eigenlijk?
Will Kapell van vakbond ABW vertelt dat 
het om een document gaat waarin spelregels 
staan om medewerkers van Vixia op een zorg-
vuldige manier op een passende werkplek te 
plaatsen. Werknemers en werkgever hebben 
daarover afspraken gemaakt. 
Marion van Limpt voegt toe dat het gaat 
over de verandering die Vixia doormaakt. De 
Participatiewet is nu van toepassing en de Wet 
sociale werkvoorziening is “op slot”. Daardoor 
kunnen er geen nieuwe Sw-ers bij Vixia komen 
werken. Met de nieuwe wet is het ook de 
bedoeling dat zoveel mogelijk mensen aan 
de slag gaan bij reguliere werkgevers. 

Maar hoezo “plaatsen op een passende 
werkplek”? Moeten er dan mensen 
weg bij Vixia? 
Will van vakbond ABW zegt dat het zeker niet 
zo is dat Sw-medewerkers met ontslag moeten. 
Het gaat over medewerkers die ander werk 
gaan doen omdat het werk wat ze nu doen 
wegvalt. Ook kan het zijn dat werk dat eerst 
binnen de muren van Vixia werd uitgevoerd, 
naar een andere locatie wordt verplaatst. 
Medewerkers gaan dan ander werk doen, 
binnen of buiten Vixia. En over hoe dat gaat, 
maak je afspraken in een Sociaal Convenant.  

Directeur Marion benadrukt dat de Sw-mede-
werkers een werkgelegenheidsgarantie hebben. 
En dat geldt voor alle Sw-medewerkers van 
Vixia van alle gemeenten. Dit wil zeggen dat 
je niet ontslagen wordt maar misschien wel 
ander werk moet gaan doen, met een andere 
leidinggevende en misschien wel op een andere 
plek. Maar dat geldt niet voor iedereen. 
Ook de komende jaren blijven we werk doen 
op de locatie van Vixia.

En wat houden die spelregels uit het 
Sociaal Convenant dan in? 
Volgens Will gaat het om 5 onderwerpen:

1. Hoe we ervoor zorgen dat de medewer-
kers van Vixia weer op een passende 
werkplek terechtkomen als hun eigen 
werk of werkplek verandert. 

 De vakbonden hebben Vixia gevraagd 
zich zo goed mogelijk in te spannen om 
zo passend mogelijk werk voor de 

 betreffende medewerkers te vinden.  
Als het even kan, van hetzelfde niveau 
als het werk bij Vixia.  

2. Wat er dan gebeurt met het salaris.  
De Vakbonden en de werkgever hebben 
afgesproken dat de medewerkers die 
met zo’n verandering te maken krijgen, 
loongarantie hebben. Dat betekent dat 
ze het loon dat ze bij Vixia verdienen, 
behouden.

3. Wat er gebeurt als er even geen passend 
werk beschikbaar is. De medewerker 
mag dan tijdelijk op ander werk ingezet 
worden.

4. Hoe de medewerker voldoende informatie 
krijgt. Daarvoor zorgt de leidinggevende, 
P&O, de jobcoach en de “ombudsman”. 
Maar daarover later meer. 

5. Wat er gebeurt als Vixia en de werknemer 
het niet helemaal eens worden over het 
nieuwe werk of de nieuwe werkplek.

Marion vult aan: “de vakbonden en de 
Ondernemingsraad houden goed in de gaten 
of Vixia zich aan de afspraken houdt. En dat 
mag ook, we hebben immers samen hetzelfde 
doel: passend, leuk en duurzaam werk voor 
zoveel mogelijk medewerkers”. 

Maar als het werken buiten Vixia niet 
meer lukt? Wat dan? 
Marion zegt dat we dan eerst moeten weten 
waarom het extern werken niet meer lukt. Als 
het om medische redenen niet meer gaat, 
gelden andere regels. Ook kan het zijn dat de 
externe werkplek niet langer beschikbaar is. 
We kijken dan eerst of er ergens anders buiten 
Vixia een passende functie is. En als dat (nog) 
niet zo is, kan de medewerker voor een tijdje 
weer binnen de muren van Vixia aan het 
werk. De beschutte werkomgeving blijft nog 
jaren bestaan en daar kunnen medewerkers 
op terugvallen die dat nodig hebben. 
Volgens Will werkt dat eigenlijk al jaren zo. 
Maar veranderingen van werk en werkplek 

komen nu vaker voor dan vroeger. In het Sociaal 
Convenant zetten we de “puntjes op de i”.

En de medewerkers, wat is hun rol? 
Volgens Marion verwachten we van de mede-
werker dat hij of zij passend werk accepteert 
en zo goed mogelijk uitvoert.
Het gaat dan vooral over flexibel zijn, een 
beetje lef en vertrouwen hebben. 
Will voegt toe dat het heel belangrijk is dat er 
goede begeleiding is die de medewerker ook 
begrijpt.

Tot slot, hoe gaat het dan verder?
Will vertelt dat er binnen Vixia een soort 
ombudsman komt. Dat is een onafhankelijke 
medewerker die de regels en afspraken goed 
kent en begrijpt. Hij of zij kan de medewerker 
ondersteunen en adviseren bij vragen over 
ander passend werk. 
De medewerker kan natuurlijk  gewoon terecht 
bij zijn teamleider of bij P&O, geeft Marion aan. 
Maar daarnaast komt er een onafhankelijke 
ombudsman (of vrouw). 

Will en Marion ronden af met de opmerking 
dat de Ondernemingsraad nu bezig is met het 
aanpassen van de Regeling “Detacheren en 
Werken op Locatie”. Over die Regeling volgt 
later nog meer informatie. 

In de maand april schuiven de directeur en 
een vertegenwoordiger van de Vakbonden 
aan bij een aantal werkoverleggen. Zij leggen 
het Sociaal Convenant dan nog een keer uit 
en kunnen dan ook vragen beantwoorden.

Ook nu geldt: 

wij SLAGEN samen! 

 

Lilian Klunder, 
redactielid
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Nieuwe tuftrobot voor afdeling 
Design Tapijten

In het laatste kwartaal van 2017 heeft Vixia 
een bestelling geplaatst bij de firma eFab voor 
een nieuwe tuftrobot voor onze tapijtenafdeling.
eFab is een machinefabriek uit Düsseldorf en is 
gespecialiseerd in het maken van deze robots.

Belangrijkste overwegingen voor de aanschaf 
van een nieuwe tuftrobot zijn:

• Teruglopend aantal beschikbare mede-
werkers die het relatief moeilijke tuftwerk 
met de hand kunnen uitvoeren. Hierdoor 
ontstonden er steeds grotere achterstan-
den bij de uitlevering van verkochte 
tapijten.

Voor de nieuwe tuftrobot zijn ook medewerkers 
nodig maar die hoeven nu niet meer de hele 
dag met een zware tuftmachine in de hand te 
staan. Het proces verloopt nu geautomatiseerd, 
waardoor er ook meer tapijten op een dag 
geproduceerd kunnen worden.

Alle voorbereidende werkzaamheden, zoals 
het samenstellen van de benodigde garens, 
blijven hetzelfde. Ook de nabewerking blijft 
bestaan zoals het lijmen, afwerken en inpakken 
van de tapijten. De hoeveelheid werk waarvoor 
medewerkers moeten  worden ingezet, blijft 
nagenoeg gelijk of zal zelfs toenemen omdat 
er meer tapijten geproduceerd kunnen worden.

• Een tweede belangrijke overweging is 
dat de markt steeds meer variatie in de 

uitvoering en verwerking van tapijten 
vraagt. Nieuwe tufttechnieken, die met 
de hand niet of nauwelijks uitvoerbaar 
zijn, zijn dan noodzakelijk. Zo willen 
klanten tegenwoordig steeds vaker tapijten 
waarin niet alleen diverse kleuren worden 
toegepast maar ook afwisselende hoogtes, 
garens en “knoopvormen”. Er worden 
dan  verschillende technieken in een en 
hetzelfde tapijt toegepast. De nieuwe 
tuftrobot kan deze bewerkingen en ver-
schillende technieken allemaal aan. Hier 
is wel speciale software voor nodig maar 
die is gelijk met de machine gekocht en 
geleverd.

• Tot slot: onze klanten vragen steeds vaker 
voor grotere tapijten. De nieuwe tuftrobot 
kan bijzondere tapijten in grotere afmetin-
gen van 4 x 6 meter produceren zonder 

 dat er stukken aan elkaar gemaakt hoeven 
te worden. Hier zijn grotere raamwerken 
voor gemaakt en is ook de ophanging in 
de afdeling aangepast op deze nieuwe 
maatvoeringen.

Begin januari 2018 was het dan eindelijk zover. 
De machine is in grote onderdelen vanuit 
Duitsland geleverd en de opbouw in de tapijten- 
afdeling kon beginnen.

De tuftrobot heeft een hoge nauwkeurigheid  
waardoor de opbouw van de machine enkele 
weken heeft geduurd. De leverancier is bij de 
opbouw ondersteund door mensen uit de afde-
ling tapijten en onze eigen technische dienst.

In de tussentijd zijn een aantal medewerkers 
van Vixia getraind in het gebruik van de 
software. Op de foto zien jullie Cor Schlenter, 
Sjaak Ubachs, Math de Weerdt en Marcel 
Kuipers aandachtig kijken en luisteren naar de 
instructies van dhr. Hariri van eFab.

Met gebruik van deze software kunnen onze 
verkopers zelfs, een door de klant gevraagd 
tapijt, al in een ruimtelijke presentatie op de 
computer laten zien. Dus nog voordat het tapijt 

geproduceerd is krijg je een idee hoe je tapijt 
uit gaat zien in je kamer, je gang, je werkplek 
enz. Dit is naar verwachting een belangrijk 
verkoopinstrument voor de toekomst.

Na al dit voorbereidende werk is op dinsdag 
27 februari de nieuwe tuftrobot officieel in 
gebruik genomen.

Onze directeur, Marion van Limpt, heeft met 
een druk op de startknop de machine vrij ge-
geven voor productie.

Terwijl de aanwezigen genoten van een kop 
koffie en stukje vlaai, produceerde de robot 
zijn 1e officiële tapijt. Geen tapijt voor een 
klant, maar een tapijt waarmee een blijvende 
herinnering aan deze opening is gerealiseerd. 
In het verdere verloop van 2018 zal blijken of 
we de verwachtingen kunnen waarmaken.

De eerste voortekenen zijn echter goed. 
Inmiddels hebben we al enkele tientallen tapijten 
geproduceerd én geleverd aan tevreden
klanten en wordt er hard gewerkt aan het 
verbeteren van onze collectie met de ver-
nieuwende mogelijkheden die deze robot en 
software biedt.

Namens de afdeling en directie MT Vixia,
Jean Steins
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Het getal 10
Dat veiligheid op de werkplek belangrijk is weten 
we allemaal. Vixia is verantwoordelijk voor de 
veiligheid. Dat geldt zowel voor binnen de gebouwen 
als voor buiten op de terreinen. Dat betekent dat 
Vixia alles moet doen om de medewerkers zo veilig 
als mogelijk te laten werken. Onze afdeling KAM 
(Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) is 
druk met het organiseren van alle noodzakelijke 
acties om de veiligheid zo goed mogelijk in te 
richten. 

Maar veel belangrijker is het voor elke individuele 
medewerker van Vixia om zijn persoonlijke verant-
woordelijkheid op het gebied van veiligheid op de 
werkplek op te pakken en uit te voeren. 
Wat betekent dit?

Om die vraag te beantwoorden heeft de organisatie 
de hulp ingeroepen van Han Pittie, een adviseur 
op het gebied van veiligheid, die in de vorige editie 
van MENSenWERK aan het woord is geweest.

Belangrijk is dat elke medewerker van Vixia 
verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid en 
die van zijn collega’s. Om die moeilijke opdracht 
meer inhoud te geven is er een lijst opgesteld die 
hierbij kan helpen. We noemen deze lijst “de 10 
gouden principes”. Oftewel de 10 belangrijkste 
spelregels die het mogelijk maken om zo veilig en 
gezond mogelijk te werken.

De 10 gouden principes nader toegelicht:

1. Werkplekken zijn schoon en 
 opgeruimd;   
 hoe minder rommel op de werkplek aanwezig, 

hoe kleiner de kans dat je struikelt of dat 
je je bezeert aan verborgen gevaarlijke 
dingen zoals een stanleymes.

2. Vloeren zijn schoon en looppaden 
zijn vrij van obstakels; 

 in een dergelijke omgeving zal je je minder 
snel bezeren omdat je het overzicht hebt op 
mogelijke gevaren en risico’s.

3. Alle voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 

 gebruikt; 
 Vixia schaft zaken aan die er voor zijn 

bedoeld om het werk veiliger te maken. Dat 
kost geld en is nuttig. Het is de bedoeling en 
verplicht om deze beschermingsmiddelen te 
gebruiken ook als het soms lastig is. Denk 
b.v. aan het dragen van een mondkapje.

4. Onze machines en gereedschappen 
zijn veilig en worden alleen gebruikt 
waarvoor ze bedoeld zijn; 

 laat veiligheidsvoorzieningen hun werk 
doen en probeer er niet omheen te werken, 
denk aan je snelheid op een stapelaar en 
gebruik hem zeker niet als ladder.

5. Werkvoorschriften en werk-
 instructies worden op de juiste 
 manier toegepast; 
 de voorschriften zijn in overleg opgesteld 

met de Ondernemingsraad en andere 
betrokkenen. Ze zijn zo opgesteld dat je 
makkelijk kunt lezen hoe je gezond en veilig 
kunt werken.

6. Werken onder invloed accepteren 
wij niet; 

 het is duidelijk dat wanneer iemand onder 
invloed is van alcohol of drugs hij of zij 
minder oplet. Hierdoor kan er sneller een 
ongeluk gebeuren. In dat geval ben je zelf 
verantwoordelijk voor de schade, aan jezelf 
of aan anderen.

7. Vluchtwegen en brandblusmiddelen 
zijn altijd toegankelijk; 

 we kunnen en moeten er met z’n allen op 
letten dat er geen spullen staan voor een 
vluchtweg of een brandblusser. We moeten 
er altijd, zeker in een noodgeval, direct 
gebruik van kunnen maken. 

8. Onveilige situaties melden we aan 
de leiding – zij nemen verder actie 
als dat noodzakelijk is; 

 denk nooit, een ander zal het wel melden. 
Laat weten wat je ziet op het gebied van 
veiligheid en zaken die in strijd zijn met de 
10 gouden principes. Als je in staat bent 
om een mogelijk gevaarlijke situatie op 
te lossen, denk aan een kapotte pallet op 
de afdeling, doe dat dan of waarschuw je 
leidinggevende.

9. (Verkeers)regels en signalisaties 
 binnen en buiten het gebouw 
 worden gerespecteerd; 
 in en rondom de gebouwen van Vixia staan 

veel borden met aanwijzingen of functies 

die de veiligheid vergroten. Wanneer ieder-
een zich aan deze regels houdt, zoals we 
ook in het verkeer buiten Vixia doen, is dit 
beter en veiliger  voor iedereen.

10. Gevaarlijke stoffen gebruiken we 
alleen indien noodzakelijk en veilig 
toepasbaar; 

 we werken bij Vixia soms met stoffen die 
nodig zijn om onze producten te maken 
maar niet altijd ongevaarlijk zijn voor de 

 gezondheid, als ze verkeerd gebruikt worden. 
We maken er zo weinig als mogelijk gebruik 
van. Maar als we ze moeten gebruiken 
dan wel met de nodige voorzichtigheid en 
deskundigheid. Dat betekent met de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
veiligheidsbrillen en mondkapjes.

Mocht je soms twijfelen over bepaalde situaties; 
meld het bij je leidinggevende of de KAM-mede-
werker zodat we weer een verbetering kunnen 
aanbrengen. 

Veilig- en gezond werken 

is een zaak van ons allemaal!

                                                                                               
John Reijnders, 

redactielid

 De (opleidings)spreuk van april:

Vraag naar problemen en je krijgt ze. 

Vraag naar oplossingen en je vindt ze.
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Patrick Driessen, aan de slag 
bij Apotheek Voorzorg
Apotheek Voorzorg in Elsloo is gespecialiseerd in 
het geautomatiseerd op maat verpakken van 
geneesmiddelen voor patiënten. Zo maken zij de 
medicatierollen met voor ieder moment van inname, 
1 zakje met de pillen. Dat is veilig én gemakkelijk. 

Een van de Vixia-medewerkers die bij de Apotheek 
Voorzorg werkt is Patrick Driessen. Ik ga bij hem 
langs op de locatie in Elsloo. 

Patrick, hoe lang werk je nu bij Voorzorg?
Sinds begin februari, maar ik heb er in het verleden 
ook al een flink aantal jaren gewerkt. Dat zorgde 
ervoor dat ik me weer snel thuis voelde. 

Dat van die medicijnen klinkt best inge-
wikkeld. Heb jij daar ook mee te maken? 
Nee, zeker niet. De Vixia-medewerkers houden 
zich bezig met het schoonmaken van verschillende 
zaken. Zo halen wij stickers van medicijnpotjes, 
maken kratten weer gebruiksklaar en in een speciale 
wasstraat worden potjes gewassen en daarna een 
aantal uren gedroogd.

Vind je dat leuk werk? 
Jazeker, op dit moment ben ik degene die de 
wasstraat mag bedienen en daar ben ik best trots op.
 
Sommigen denken nu misschien dat het 
werk wat eentonig is. Wat vind jij?
We doen met de groep van Vixia een aantal 
verschillende werkzaamheden. Na een bepaalde tijd 
wisselen we elkaar daar in af. Dat zorgt ervoor 
dat je weet wat je moet doen maar ook voldoende 
afwisseling hebt. 

En de werktijden en de begeleiding, hoe 
gaat dat?
Hier op de werkplek is vooral Arjan Brouwers van 
Voorzorg ons aanspreekpunt. Maar ook Richarda 
Engelen van Vixia komt bijna iedere dag langs. Zij 

zorgt er ook voor dat er voldoende medewerkers 
van Vixia aan het werk zijn. Ons werk is het begin 
van het totale proces en dat moet natuurlijk wel 
door lopen! 

Qua werktijden is het bijna zo als bij Vixia: 
werken van 8.00 uur tot 16.00 uur, om 10.00 uur 
en om 14.00 uur een pauze van een kwartier en 
om 12.00 uur een half uur lunchpauze.  
Zelf werk ik van 7.00 uur tot 15.00 uur, dat komt 
hier beter uit en vind ik zelf ook prettig.

Waar lunchen jullie dan?
Alle medewerkers van apotheek Voorzorg kunnen 
tijdens de pauze naar de kantine. Daar kun je soep, 
koffie en thee krijgen en er is ook een automaat 
met snacks en zo. Goed geregeld!

Ik zie dat je een haarnetje en een witte 
jas aan hebt. Zelf moest ik die ook aan 
toen ik hier naar binnen ging. 
Waarom is dat?
Binnen apotheek Voorzorg is hygiëne erg belangrijk. 
Daarom moet iedereen die in die omgeving werkt 
beschermende kleding aan en het haar afdekken.

Je bent ook lid van de Ondernemingsraad 
van Vixia. Hoe combineer je dat met je 
werk bij apotheek Voorzorg? 
Daar maakte ik me eerst ook wel zorgen over. 
Gelukkig is dat te regelen: ik meld tijdig bij de 
leiding wanneer ik naar Vixia moet voor de 
Ondernemingsraad. Op die manier kan voor 
vervanging worden gezorgd. 

Ik hoor binnen Vixia ook wel minder 
positieve geluiden over “werken buiten 
Vixia”. Wat zou jij willen zeggen tegen 
de mensen bij Vixia?  
Ik weet in ieder geval dat een aantal andere 
collega’s van Vixia het hier ook prima naar hun 
zin heeft en hopelijk geldt dat gauw voor de hele 
groep. Ik zou niet meer terug willen. Ik werk hier 
zelfstandig en voel me geaccepteerd. 

Natuurlijk zijn er regels en is er toezicht maar na 
een periode van inwerken, ga je toch vooral zelf 
aan de slag!

Over detacheren en werken op locatie 
wil ik tegen iedereen bij Vixia zeggen, 
probeer het gewoon eens. Ga niet af op 
de verhalen en ervaringen van anderen 
maar ervaar het zelf!! 

Lilian Klunder, 
redactielid

Nieuws van de                        
Personeelsvereniging 

Op vrijdag 23 februari jl. hebben we de 
jaarvergadering van de personeelsvereniging 
gehouden. Helaas waren er niet zoveel leden 
aanwezig maar ondanks dat hebben we toch 
een aantal leuke activiteiten kunnen plannen 
voor dit jaar.

De activiteitenkalender voor 2018 ziet er als 
volgt uit:

Vrijdag 20 april  
Jeu de Boules  
Locatie : Manege ’t Hétjen, Stein

Zaterdag 23 juni 
Uitstapje 2018 Zoo Antwerpen
Vertrek : Vixia, Millenerweg 4, Sittard

Zaterdag 8 september 
Barbecue avond
Locatie: Sporthal De Merode, Stein

Vrijdag 26 oktober
Playback en Karaokeshow
Locatie: Barbarazaelke, Geleen

Zaterdag 8 december 
Kerstshoppen in ??
Vertrek : Vixia, Millenerweg 4, Sittard

Als jullie deze MENSenWERK krijgen, is er al 
een activiteit geweest. Op 24 maart hebben 

we een Limburgse avond georganiseerd. 
In het volgende nummer van MENSenWERK 
zal ik iets vertellen over deze avond. 

Het verslag van de avond is ook te lezen op 
onze Facebookpagina en via de beeldschermen.

Maarten Lienaerts, 
secretaris Personeelsvereniging 
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Wethouder aan het woord
In de vorige MENSenWERK hebben we 
wethouder Hub Janssen van Stein aan het 
woord gelaten over de oprichting van het 
Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Nu sta ik op de stoep van het gemeentehuis van 
Beek waar ik een afspraak heb met  wethouder 
Thijs van Es. 

Wethouder van Es is bij de gemeente Beek al 
vanaf 2006 verantwoordelijk voor het Sociaal 
Domein. Hij beheert de portefeuille Sociale 
Zekerheid, Welzijn en Zorg.

Hiertoe behoort ook Vixia. Wethouder van Es 
zit dan ook namens de gemeente Beek in het 
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Vixia.

De gemeente Beek en de gemeente 
Sittard-Geleen zijn door het samen-
voegen van de Sociale diensten per 
1 januari 2018 gestart met de vorming 
van het Participatiebedrijf. 
Waarom vindt u het zo belangrijk dat 
dit Participatiebedrijf er komt?

Ik hou me nu al 12 jaar bezig met Vixia en 
met vragen als “hoe kunnen we voldoende 
werk binnenhalen”, “hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen zich thuis voelen bij Vixia” 
maar ook “hoe kunnen we de financiële tekorten 
zo klein mogelijk houden”.

Samen met de andere 3 gemeenten die over 
Vixia gaan hebben we geprobeerd iedereen 
op een zo passend mogelijke werkplek in te 
zetten.

Zo hebben wij b.v. geprobeerd om alle activi-
teiten van Vixia te concentreren in 1 straat, de 
Millenerweg in Sittard. Nu is het tijd voor 
verandering. We willen de medewerkers de 
kans bieden om buiten Vixia aan de slag te 
gaan. Dit is ook waar de Participatiewet over 
gaat. We gaan dus een andere koers volgen 
en de organisatie moeten we ombouwen.
 
We moeten wel maatwerk blijven leveren want 
het gaat om de mensen.

Door de oprichting van het Participatiebedrijf 
krijgen we een nieuwe kans om voor alle 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de 
ondersteuning te bieden die nodig is. Dat is 
ook wat werkgevers willen, zij willen geen 
versnippering of mensen in hokjes stoppen. Ze 
willen een gemotiveerde arbeidskracht vinden. 

Het maakt dan niet of het gaat om een Sw-er, 
iemand met een Wajong-uitkering of iemand 
uit de bijstand.

De medewerkers van Vixia hebben de 
afgelopen jaren al veel plannen gezien, 
met vaak tegenvallende resultaten. 
Waarom gaat het nu wel lukken?

In Beek hebben we een project “Vitaal aan het 
werk” georganiseerd. 50 Mensen uit de bijstand 
hebben meegedaan aan dit project en uiteindelijk 
hebben er 30 een baan gevonden.
  
Deze werkwijze kan als voorbeeld dienen voor 
het Participatiebedrijf. Maatwerk en goede 
jobcoaching. Door goed samen te werken 
kunnen we ook veel bereiken. 1 + 1 moet 
3 worden. 

De gemeenten Stein en Schinnen hebben 
besloten om (nog) niet deel te nemen 
aan het Participatiebedrijf. In hoeverre 
is dat een probleem?

Het is jammer. Je begint met zijn vieren aan 
iets en dat wil je graag afmaken. Ik ben er 
echter van overtuigd dat Stein en Schinnen 
hetzelfde willen als wij. Alleen verschillen we 
van mening over de weg daarnaartoe en dat 
maakt het tot een complex proces.

Vixia wordt nog te vaak gezien als een 
productiebedrijf met verliesgevende 
cijfers. Vixia is echter een maatschappe- 
lijke voorziening en een voorziening 
kost per definitie geld.

Vixia is ook een voorziening en dat mag ook 
geld kosten. We moeten er wel met z’n allen 
voor zorgen we dat geld zo goed mogelijk 
besteden. Als we mensen bij reguliere werk-
gevers kunnen plaatsen is dat op de eerste 
plaats goed voor de mensen zelf maar ook 
voor Vixia. We hebben dan b.v. minder kosten 
omdat we minder vierkante meters nodig hebben 
voor interne werkplekken.

Medewerkers begeleiden ‘van binnen 
naar buiten’ is een belangrijke taak 
van het Participatiebedrijf. Toch zullen 
er altijd mensen blijven die het beste 
op hun plaats zijn in een beschutte 
omgeving zoals Vixia. Kan dit straks 
ook nog?

Beschut werken zal altijd blijven bestaan. 
Hoe we dat organiseren, moet nog uitge-
werkt worden. Het kan een onderdeel van 
het Participatiebedrijf worden maar op de 
langere termijn kan ik me ook voorstellen dat 
we in Zuid-Limburg gaan samenwerken op 
dit gebied. Stilstaan is echter achteruitgaan 
en dat kunnen we ons niet veroorloven. Van 
“binnen naar buiten” moeten we waarmaken 
en of iemand dan via Vixia, een gemeente of 
een sociale dienst geplaatst wordt mag niets 
uitmaken. We moeten samenwerken, we zijn 
geen concurrenten van elkaar.

Slotvraag: De gemeenteraadsverkie-
zingen zijn geweest en de uitslagen 
zijn bekend. Zijn deze nog van invloed 
op het hele proces?

De inzet is om de huidige coalitie in Beek in 
stand te houden. We hebben samen 10 zetels 
maar de onderhandelingen moeten nog starten. 
Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we in 
goed overleg kunnen komen tot een goede 
verdeling van de aandachtsgebieden voor de 
komende 4 jaren en daar hoort Vixia ook bij.

Bedankt voor uw tijd en dit gesprek.

                                                                                                        
Jo Koster,

 redactielid

Overleden   

Maart De heer W.F.G. Lenssen Diversen Productie

 De heer J.F.H. Hendrix Bureau Logistiek Openbare Ruimte

 De heer T.J.G. Winkens Detacheringen 
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Interview met Hans Fredrix van 
MEE

Hans, wie of wat is MEE?

MEE Zuid-Limburg is een organisatie, die 
informatie, advies en ondersteuning biedt aan 
mensen met een beperking en/of chronische 
ziekte. MEE maakt zich er sterk voor dat mensen 
met een beperking zo normaal mogelijk aan 
onze samenleving kunnen deelnemen. MEE is 
er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, 
maar ook voor ouders of verzorgers. 

Niet iedereen is in staat om dit meedoen voor 
zichzelf te organiseren. Sommige mensen 
hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug 
nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliënt- 
ondersteuning van MEE. 

Hoe is de samenwerking geregeld 
tussen MEE Zuid-Limburg en Vixia?

Binnen Vixia werkt Roos Ramakers als 
bedrijfsmaatschappelijk werkster. De bedrijfs- 
maatschappelijk werker begeleidt medewerkers, 
coacht leidinggevenden en adviseert het 
management. Om problemen vóór te zijn, 
geeft de bedrijfsmaatschappelijk werker ook 
voorlichting. Omdat geen probleem ooit 
hetzelfde is, gaat het altijd om maatwerk. 
Bij haar kun je terecht, via je teamleider.

Veelal zijn problemen op het werk niet los te 
koppelen van de thuissituatie en zal er door-
verwijzing naar een andere instantie nodig 
zijn. Om hier goed mee te kunnen schakelen 
heeft Roos een goede samenwerking met MEE 
en ik ben dan haar contactpersoon. 

Voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben 
Hans Fredrix en ik ben consulent/geregistreerd 
cliëntondersteuner” bij MEE Zuid-Limburg.

Mijn werkgebied is Sittard-Geleen. De samen-
werking met Vixia duurt al ruim 4 jaar. Op 
woensdagmiddag heb ik spreekuur bij Vixia 
op Millenerweg 2. 

Doordat de lijnen tussen Vixia en MEE kort 
zijn kan er een snelle en warme overdracht 
van cliënten plaatsvinden. Daarnaast kan er 

overleg plaatsvinden bij complexe problemen 
of kunnen we het samen aanpakken. 
Er vindt dan uitwisseling plaats van elkaars 
expertise. 

Roos is binnen de muren van Vixia actief en ik 
kan een link naar buiten leggen door bijvoor-
beeld huisbezoeken af te leggen. Zo vullen we 
elkaar goed aan.

Wat is de doelgroep voor MEE?

Alle mensen met een beperking in de breed-
ste zin van het woord kunnen zich melden bij 
MEE. Zo kunnen vrijwel alle medewerkers van 
Vixia ondersteuning krijgen van MEE en behoren 
zij tot hun doelgroep. Iedereen heeft recht op 
gratis cliëntondersteuning in Nederland, de 
gemeente betaalt dit.

Wie is jullie opdrachtgever? 

Voor MEE Zuid-Limburg zijn dit alle gemeenten 
in Zuid-Limburg. Ons werkgebied loopt tot Echt. 
Echt en noordelijker is MEE Noord - Midden -
Limburg. Ons hoofdkantoor is gevestigd in 
Heerlen. Krijg ik bij Vixia cliënten die buiten 
mijn werkgebied liggen of in een andere regio 
wonen, dan kan ik deze wel doorsluizen naar 
collega’s.

Op welk gebied kun je ondersteuning 
bieden of te wel waar ligt je expertise? 

Mensen kunnen bij mij terecht met alle 
vragen over o.a. de Wet maatschappelijke 
ondersteuning(WMO), de Wet langdurige 
zorg (WLZ), het netwerk, toegang tot zorg, 
cursusaanbod MEE, Sociale Netwerk 
Versterking, Werk-fit maken voor UWV, 
job-coaching en schuldhulpverlening.

Kun je wat concreter voorbeelden 
noemen?

-  Vragen op alle levensgebieden; levenslang 
en levensbreed, maar dan wel kortdurend. 
Als langere tijd begeleiding nodig is 
kijken we samen naar andere mogelijk-
heden zoals bijv. ambulante begeleiding 
vanuit de WMO of WLZ.

-  Vragen over financiën (budgetbeheer, 
bewindvoering, Kredietbank e.d.). 

-  Vragen om begeleiding bij gesprekken 
bijv. Arbo dienst, UWV ,Gemeente,   

   Kredietbank, Zo Wonen enz.
-  Vragen om begeleidende gesprekken 

extern bijv. thuis of bij andere instanties.
-  Vragen om passende begeleiding of 

zorg te regelen.
-  Gesprekken over problemen op het werk 

waarna we samen bekijken welke   
   oplossing we ervoor kunnen vinden.
-  Hulp bij conflicten op het werk, problemen 

met bewindvoering, familieproblemen, 
woningaanpassingen, gevolgen van 
scheiding/relatiebreuk, hulpmiddelen enz. 

-  Ondersteuning bij problemen rond 
 ziekteverzuim, gesprekken Arbo   
   verpleegkundige, bedrijfsarts enz.

Waar moet ik aan denken bij cursussen 
die door MEE worden gegeven?

Denk dan bijvoorbeeld aan een cursussen als 
sociale vaardigheden, omgaan met agressie, 
Goldsteintraining en budgetteren.

Wat zijn de voordelen van MEE en 
dan gezien in de samenwerking met 
Vixia?

Ik ben onafhankelijk en gratis voor cliënten. 
Er zijn korte lijnen naar allerlei hulpverlenende 
instanties. Ook beschik ik over een groot 
netwerk in de regio en er is een goede samen-
werking met zowel Vixia-medewerkers als de 
teamleiders, arbodienst e.d. 
Het voordeel van mij is ook dat ik meer expli-
cieter in de thuissituatie kan mee kijken bijv. 
bij woningaanpassingen. 

Hoe kunnen we een afspraak met je 
maken?

Aanmeldingen verlopen via de teamleider. 
Deze meldt de medewerker die een vraag 
heeft aan bij Roos Ramakers en zij schakelt 
mij in. Aanmelding kan ook rechtstreeks bij 
MEE Zuid-Limburg in Heerlen waar ons 
kantoor ligt.

Dat kan telefonisch via nummer 088-0102222  
of via mail info@meezuidlimburg.nl

Hans bedankt voor dit gesprek.

Rosie Kleinjans, 
redactielid
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Opleidingen 
Dat Vixia al jaren een actief opleidingsbeleid 
voert voor haar medewerkers is bekend.
Als we terugkijken naar de afgelopen 5 jaar 
dan zien we dat van 2013 t/m 2017 maar 
liefst 2474 diploma’s, certificaten of licenties 
zijn behaald en/of verlengd.

Een prestatie waar we met zijn allen trots op 
mogen zijn.

Wat minder bekend is, is dat ook medewerkers 
van VDL/NedCar en uitzendkrachten van 
AB-Werkt opleidingen bij Vixia volgen en dat 
ook mensen die tot de Participatiedoelgroep 
behoren via de gemeente bij ons aangemeld 
worden om binnen Vixia een opleiding te volgen.

Als we terug kijken naar dezelfde periode, 
dus van 2013 t/m 2017, dan zien we dat 
619 “externe” mensen een cursus met succes 
hebben gevolgd bij Vixia.

Welke opleidingen worden dan 
gevolgd?
De meeste cursussen die door deze externe 
deelnemers gevolgd worden hebben te maken 
met “Veilig werken”.

Binnen Vixia verzorgen we zelf trainingen als 
“Veilig werken met kleine machines”, “Veilig 
werken langs de weg” en geven we trainingen 
die de deelnemers voorbereiden op het 
B-VCA examen.

Bij voldoende belangstelling organiseren we 
ook zogenaamde “in company” cursussen. 
Dit zijn cursussen die door een extern trainings- 
bureau op onze eigen locatie gegeven worden. 
Met name de laatste tijd worden ook externe 
deelnemers van het Participatiebedrijf of de 
gemeente ingeschreven voor deze cursussen. 
Dat is zowel voor Vixia als voor de externe 
partijen handig omdat we dan sneller een in-
terne cursus kunnen organiseren met voldoen-
de deelnemers.

Verder zien we dat we als afdeling Opleidingen 
vaker door jobcoaches benaderd worden om 
advies te geven over een passende opleiding. 
Ook  worden we vaker ingezet om het hele 
opleidingstraject verder af te handelen. We 
verzorgen dan de aanmelding, de uitnodiging, 
het certificaat of diploma en we zorgen voor 
de doorberekening van de kosten. Het kan 
dan gaan om individuele trainingen of om 
groepstrainingen. Zo krijgen we regelmatig 
aanvragen om medewerkers aan te melden voor 
een heftruckcursus en hebben we bijvoorbeeld 
voor medewerkers die bij het Participatiebedrijf 
geplaatst zijn een groepstraining “empowerment” 
georganiseerd. Een training empowerment 
geeft de deelnemers meer  inzicht in zichzelf, 
in wat ze nodig hebben van hun omgeving en 
wat ze zelf kunnen doen om dit te realiseren. 
Daardoor krijgen de deelnemers meer 
vertrouwen in hun eigen capaciteiten. 

Onze dienstverlening zou nog uitgebreid kunnen 
worden. Omdat we het belangrijk vinden dat 

medewerkers hun basisvaardigheden ontwik-
kelen geven we bijvoorbeeld intern cursussen 
als rekenen, taal, klok kijken en “Wie ben ik?”. 
Ook dit zouden cursussen kunnen zijn die we 
openstellen voor externe deelnemers. 

Samengevat in een spreuk: 
“Alles zelf doen is optellen; 

samenwerken is vermenigvuldigen”.

Jo Koster, 
redactielid

Voorjaarsevenement             
Stichting Kom’mit 

29 Maart j.l. organiseerde de Stichting Kom’mit, 
het MVO platform van de Westelijke Mijnstreek, 
voor de 7de keer haar Voorjaarsevenement.
 
Tijdens de bijeenkomst waren niet alleen de 
partners aanwezig maar ook enkele kandidaten 
die op zoek zijn naar een baan bij een reguliere 
werkgever.
 
Ton Mans, voorzitter van Kom’mit, opende 
de avond. Hij begon zijn verhaal met het feit 
dat hij als directeur-bestuurder van Zo Wonen 
gestopt is om van zijn pensioen te gaan 
genieten. Ton zal als voorzitter van Kom’mit 
zijn taken blijven vervullen tot een nieuwe 
voorzitter aantreedt. 

Daarnaast gaf Ton aan dat het bestuur van 
Kom’mit wordt uitgebreid met Marion van 
Limpt, directeur-bestuurder van Vixia en 
Richard van der Snoek, Manager Corporate 
Banking Bedrijven Rabobank Westelijke 
Mijnstreek. 

Tevens stelde hij de overige bestuursleden en 
het secretariaat voor. 

Ook was er aandacht voor de vijf nieuwe 
partners van Kom’mit; Plan B, Engie, 
Gevangenis Sittard, Het Rughuis Sittard-Geleen 
en LSB Groep.
 
Astrid Verblakt, wethouder Gemeente Sittard- 
Geleen, gaf aan te stoppen met haar taak als 

wethouder en bedankte de aanwezigen voor 
hun support de afgelopen 4 jaar.

Leo Bormans, gastspreker tijdens dit evenement, 
nam ons mee in zijn inspirerende programma. 
Het thema van deze avond was:
 

“OP ZOEK NAAR GELUK”
 
Op een interactieve manier nam hij ons mee in 
de wereld van geluk. Hij probeerde de aanwe-
zigen inzicht te geven over de vormen van geluk 
en dat geluk niet vanzelfsprekend is. Hij daagde 
de aanwezigen uit kritisch na te denken over wat 
geluk is en hoe iemand gelukkig kan worden.
 

Na deze inspirerende sessie was er voor de 
partners en kandidaten ruim de gelegenheid 
om onder het genot van een hapje en een 
drankje te netwerken.
 
De catering werd deze avond wederom 
verzorgd door de medewerkers van Vixia 
in samenwerking met het personeel van de 
Biesenhof.
 
Het was een inspirerende en leuke avond.

Kitty Waterlander, 
Secretariaat Stichting Kom’mit
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Opening pop-up Digi Letter Loket

In eerdere edities van MENSenWERK heb ik 
al vaker geschreven over de coalitie laaggelet-
terdheid Westelijke Mijnstreek waarvan Vixia 
ook deel uit maakt.

In deze coalitie werkt Vixia samen met 9 partners 
aan het terugdringen van laaggeletterdheid. 
Doel van de coalitie is om het taboe op laag-
geletterdheid te doorbreken en om zoveel 
mogelijk laaggeletterden te helpen met het 
vinden van een passende taalcursus of een 
cursus om de digitale vaardigheden (computer) 
te verbeteren.

Om dit doel te bereiken heeft de coalitie een 
pop-up Digi Letter Loket ontwikkeld dat op 
vrijdag 2 maart in Wijksteunpunt de Linde in 
Geleen feestelijk is geopend. 

Maar waar hebben we het dan over?
Eerst “pop-up”: Misschien heb je wel eens in 
de stad een winkel gezien waarop “pop-up” 
stond. Pop-up geeft dan aan dat dit een winkel 
is die maar korte tijd vanuit dat pand haar 
spullen gaat verkopen. Vervolgens wordt de 
winkel weer gesloten en verhuizen ze naar 
een andere locatie om daar hun producten 
weer tijdelijk te verkopen. Zo krijgen deze 
winkels veel bezoekers zonder dat ze zelf veel 
geld hoeven te investeren in een pand. Dit is 
een goede manier om een product onder de 
aandacht te brengen.

Het pop-up Digi Letter Loket is een “reizend” 
loket dat de komende maanden in verschil-
lende wijken en gemeenten in de Westelijke 
Mijnstreek aanwezig is.

Het loket is speciaal ingericht om inwoners die 
niet (goed) kunnen lezen of schrijven te infor-
meren over de mogelijkheden die er zijn om 
deze problemen aan te pakken.

Zo kunnen mensen tijdens de openingsuren 
niet alleen doorverwezen worden naar profes-
sionele instanties die ze verder kunnen helpen, 
maar kunnen ze bijvoorbeeld proeflessen 
volgen als “Klik en tik”.

De provincie Limburg maakt door het geven 
van subsidie dit project mede mogelijk en 
daarom werd de opening van het eerste 
loket op vrijdag 2 maart verricht door de 
deputé Hans Theunissen samen met de 
wethouders Verblakt van Sittard-Geleen en 
Janssen van Stein.

Tijdens de opening benadrukten alle sprekers 
hoe belangrijk het is dat iedereen kan lezen 
en computeren. Lukt dit (nog) niet dan zijn 
gewone alledaagse zaken als het lezen van 
een krant, het versturen van een e-mail, het 
voorlezen aan je (klein)kinderen of het pinnen 
en digitaal betalen heel lastig. Dit kan grote 
gevolgen hebben b.v. bij het vinden van een 
baan, het regelen van zorg/ondersteuning en 
geldzaken.

Het Digi Letter Loket is tijdens de inloopuren 
gratis te bezoeken en uiteraard zijn ook de 
adviezen gratis.

Het pop-up Digi Letter Loket komt van week 
18 t/m week 26 bij Vixia te staan en zal in 
die periode elke woensdagochtend geopend 
zijn van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Daarnaast organiseren we nog een aantal 
activiteiten en proeflessen waar je aan deel 
kunt deelnemen na toestemming van je 
leidinggevende.

Meer informatie over het pop-up Digi Letter Loket 
bij Vixia volgt binnenkort via posters, flyers en 
de beeldschermen.

Jo Koster, 
redactielid  

Prins Frans den Eerste
Namens de redactie van MENSenWERK was 
ik op 1 februari 2018 aanwezig bij de receptie 
ter gelegenheid van de uitroeping van 

Prins Frans den Eerste

van de vasteloaves vereiniging “De Perganaze” 
(Stichting Pergamijn)

Frans Stricker is werkzaam bij Openbare 
Ruimte, regio Beek.
Vele carnavalsverenigingen spraken Frans toe 
en hij genoot met volle teugen van het Prins zijn. 
Het was een druk bezochte receptie met erg 
veel belangstelling van familie en bekenden.
De avond werd opgeluisterd door vele artiesten
waaronder “De zingende kapper Gaston 
Jacobs”.

“Frans, namens de redactie van MENSenWERK 
een mooie carnavalsperiode toegewenst”.               Wil Ramaekers, redactielid

Van
de

Ondernemingsraad

In verband met het overlijden van onze secretaris 
heeft er in het bestuur een aanpassing plaatsge-
vonden. Hein Verpoort is toegevoegd als ambtelijk 

secretaris aan het Dagelijks Bestuur. Hein Verpoort 
is lid zonder stemrecht dit omdat hij geen gekozen 
lid is van de Ondernemingsraad. Verder is Rob 
Lucassen gekozen als lid van het Dagelijks Bestuur.

De Ondernemingsraad bestaat uit:
- Jos van Westerhoven voorzitter db-lid
- Wil van den Bongard vice-voorzitter db-lid
- Karel van Mil vice-secretaris db-lid
- Rob Lucassen db-lid
- Math de Weerdt

- Patrick Driessen
- Maurice Goldstein
- Marcel Kuijpers
- Rob Smit
- Frans Paumen

Iris Odermatt is ondersteuner en Hein Verpoort 
is ambtelijk secretaris 

De Ondernemingsraad is te bereiken via 
Ondernemingsraad@vixia.nl of 046-4577717


