Wichert Spanjers
directielid bij Hendriks SGR te Berghem

“Social Return
is ingeworteld
in onze
bedrijfscultuur”

Risicoloos Sociaal Ondernemen

Het contact met IBN is elf jaar geleden
ontstaan. IBN klopte aan bij Hendriks
SGR, omdat ze een tijdelijke vervanger
zocht voor de leidinggevende van de
bouwkundige groep, die met pensioen
was gegaan. Directielid Wichert Spanjers:
“We hebben toen iemand voor een
halfjaar gedetacheerd bij IBN. Later
kwam de vraag of wij binnen ons bedrijf
werkplekken zouden kunnen creëren
voor hun medewerkers. We zijn nu elf
jaar verder en het gaat perfect: wij willen
niet anders meer.”
Hendriks SGR staat voor Schilderwerken,
Gevelwerken en Renovatiewerken. Ze zouden
graag nog meer IBN’ers opnemen in de
organisatie. “Het is onze cultuur geworden:
we weten niet anders. Wij willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit
is voor ons een kans om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere
arbeidsproces in te zetten.”
Een goed gevoel
Hendriks SGR is een commercieel bedrijf en
heeft als doelstelling winst maken, om ook in
de toekomst bestaansrecht te hebben.
“Bij aanbestedingsrondes zien we Social
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Return steeds meer terugkomen. Maar het
geeft ook een heel goed gevoel, dat vinden
we belangrijk. Niet alleen bij de directie, maar
ook bij de overige mensen. Als ik zie hoe onze
schilders de medewerkers van IBN hebben
opgenomen in het team, dan zeg ik: petje af!”
Perfecte samenwerking
“De samenwerking met IBN verloopt prima.
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Mensen
hebben een beperking en wij vinden het
prettig om exact te weten welke achtergrond
iemand heeft en wat die beperking precies
inhoudt, zodat we daar in het werk rekening
mee kunnen houden.”
Advies: gewoon doen
Wichert Spanjers zou andere bedrijven zeker
willen adviseren mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. “Wij
weten dat het in het begin best moeilijk kan
zijn, maar als je de eerste stap niet zet, kom je
nooit verder. En dan zul je straks zien dat je er
echt een heel goed gevoel van krijgt.”

