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Het is geturfd. Na afloop van meer dan een dozijn interviews met 
fijne, ondernemende mensen staan er 56 hekwerkjes op papier. Elk hekje 
– vier verticale streepjes naast elkaar met daardoorheen van links naar 
rechts een diagonaal streepje – staat voor vijf ‘enne’s’.

Liefst 280 ‘enne’s’ lieten ondernemers zich ontvallen tijdens hun verhaal 
over het eigen bedrijf, over de drive om te werken met MTB, of over de 
plannen om de samenwerking met MTB nóg verder gestalte te geven. 
Enne... één ding werd duidelijk: de medewerkers van MTB máken het.  
Het product, de dienst, het verschil.

Het thema van deze eerste enne… is natuurlijk MTB en de MTB’ers die 
het vertrouwen bij ondernemers waarmaken. Maar de hoofdrollen in dit 
magazine zijn voor de ondernemers die met plezier een inkijkje geven in 
hun bedrijf en hun drijfveren om MTB’ers een kans te bieden.

We spraken de racefietsspecialist die zweert bij MTB om touretappes, 
en misschien zelfs ooit de tourwinst mogelijk te maken. Dan was er de 
postbaas. Die kan niet zonder ‘zijn’ MTB’ers om de post rond te krijgen. 
Enne, er kwamen Talenten aan het woord die talentvol spraken over andere 
Talenten. Ook spraken wij vader en zoon, die het hele jaar door feestelijke 
promoproducten maken, en het soms over een andere boeg gooien. ‘Lead 
character’ bleek de ambachtsman die met zijn bouwbedrijf monumenten 
renoveert en in hun glorie herstelt.

Aan het woord kwamen ook de mensen van de gemeente. Zij vertelden over 
hun niet mis te verstane rol, opdat MTB überhaupt kan doen waar ze zo 
goed in is. Enne, door wiens handen, dacht jij, is dit exemplaar van enne… 
tijdens productie gegaan? Juist, door die van de MTB’ers van drukkerij 
Impreso. De manager vertelt erover. Een bijzondere plek is er voor de 
ondernemer die ons in ‘zijn’ latexwereld liet duiken, en en passant oud-
MTB’er Arrash aan het woord liet over zijn baan.

Onze hoofdrolspelers hadden voor deze enne… 280 ‘enne’s’ nodig voor hun 
inspirerende verhaal. Goed besteed, vinden wij. Je leert ze kennen, ook via 
de prachtige foto’s, in deze eerste enne… 

Ronald Frencken

Voorwoord | Ronald Frencken

‘Enne’s’ inspireren 
en verbinden
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Samenwerking | Boogaard Textiles

Familiebedrijf Boogaard Textiles wordt gerund door 
vader Fred en zoon Nikolaj Boogaard. De niche mag dan 
vertrouwd aanvoelen, maar dat wil niet zeggen dat niet 
wordt gespeurd naar marktkansen, want tja: ondernemer 
bén je of je bent het niet. Daarom werd nog niet zo lang 
geleden ingesprongen op het landelijke tekort aan 
medische mondkapjes en beschermende kleding. “Dit 
kwam op ons netvlies toen Italië, een van onze productie- 
en afzetlanden, als eerste Europese land door corona 
werd getroffen”, zegt Nikolaj. “Daar lag een mooie kans. 
Vooropgesteld: medische beschermingsmiddelen zijn 
typisch confectieproducten die in ons productiestraatje 
passen. Maar ze moeten natuurlijk wel in een 
gecontroleerde, ultra hygiënische omgeving worden 
geproduceerd. Daar ligt een uitdaging.”

Klinkende namen
Boogaard Textiles is in West-Europa een goede bekende 
in het wereldje van de promotionele confectieproducten. 
De eerste opdracht was voor bedrukte zitzakken, voor 
Disney of Warner Brothers – iets met een film in elk geval. 
Daarna volgden al snel poefs, strandstoelen, kussens, 
parasols, tenten maar ook loungemeubilair, kortom allerlei 
confectie-artikelen waar de klant behoefte aan heeft of, 
zoals Nikolaj zegt, dénkt behoefte te hebben. Want vraag 
creëer je, toch?
Klinkende namen als Heineken, Barcardi, Google, Campari, 
Volkswagen, Brand, PlayStation en Porsche bestellen met 
regelmaat de vrolijke kwaliteitsproducten uit Wittem, 

soms kom je ze tegen: pareltjes van bedrijven 
die je niet kende. Ze roeren zich in een nichemarkt 
waar het prima ondernemen is en waar jij – heel 
eerlijk – misschien ook best in zou willen zitten. 
Boogaard Textiles is er zo een. Het Wittemse bedrijf 
maakt voor een mooie klantenkring promotionele 
confectieartikelen in alle gewenste uitvoeringen zoals 
zitzakken, kussens en parasols. Het productieproces is 
gevarieerd en daarbij passen leveranciers zoals MTB, die 
kunnen aansluiten bij de dynamiek van alledag. Beide 
kennen elkaar al lang. MTB komt met mooie personele 
oplossingen voor Boogaard Textiles en springt bij met de 
eigen confectieafdeling, als de productie de pan uit rijst.

Schikken in een prachtige niche

De heerlijke dynamiek tussen 
Boogaard Textiles en MTB

rondom bedrukt in hun eigen stijl - the sky is the limit, 
weet Fred - om uit de delen aan hun relaties. “Je ziet 
onze producten veel terug in de automotive, maar ook in 
de vrijetijdssector en in de horeca kom je ze tegen. Ook 
reclamebureaus en grote webwinkels weten dat we er zijn.”

Talentvolle naaister
De niche waarin de Boogaards zitten is klein, maar 
de doelgroep is kritisch en wil op zijn wenken worden 
bediend. Daarom vertrouwt Boogaard Textiles al jaren op 
het ‘meedenkend vermogen’ van MTB. Fred: “De afgelopen 
jaren deden wij regelmatig met succes een beroep op 
MTB om goede mensen te leveren. Wij prijzen ons zeer 
gelukkig met een talentvolle naaister, die destijds vanuit 
een leerwerktraject via MTB bij ons kwam en inmiddels een 
echte aanwinst is voor ons bedrijf.” Nikolaj voegt toe dat je 
geen stempel kunt plakken op de werkzaamheden. “Elke 
dag is hier anders. ‘Onze’ oud-MTB’ers hebben geen vaste 
taak. Ze werken met de industriële naaimachine, doen 
logistiek werk, zijn in de weer met vulmateriaal, knippen 
of snijden stoffen, repareren machines, van alles eigenlijk. 
Ze kwamen bij ons op basis van detachering vanuit MTB en 
uiteindelijk verdienden ze zelf hun dienstverband. Het is 
fijn om te zien dat zij het naar hun zin hebben en groeien, 
in hun werk maar ook in hun privéleven.”

Winst of continuïteit?
Hoewel de producten van Boogaard Textiles meestal 
een promotioneel doel voor de korte termijn 

beogen, kijkt het bedrijf zelf naar de lange termijn. 
Winstmaximalisatie is aanlokkelijk, maar het bedrijf gaat 
voor continuïteit. Daarbij hoort dat je de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt. Fred: “Dat betekent dat 
je je bewust bent van je verantwoordelijkheid bij je 
personeelsbeleid, maar ook dat je duurzame keuzes 
maakt; dat je bijvoorbeeld oog hebt voor de grondstoffen 
die je gebruikt en voor de leveranciers waarmee je werkt.”

Medische mondkapjes
Het avontuur met de medische mondkapjes en bescher-
mende kleding – met zijn talloze overheidsrichtlijnen toch 
een ander wereldje dan dat van de promotionele producten 
– is gaande. Het leidde al tot het oprichten van Medprotex, 
een fabriek waar ze type 2R mondkapjes maken, het echte 
medische spul dus. Hier lonkt op korte termijn weer een 
mooie rol voor de vaardige handen van MTB’ers om beoog-
de productieaantallen mogelijk te maken. Dat proces loopt. 
Onderwijl ondersteunt MTB het bedrijf ook via het eigen 
atelier aan de Watermolen. Hier maken de confectie- 
specialisten van MTB sierkussens en promotionele mond-
kapjes voor Boogaard Textiles. Nikolaj: “Maar wist je dat wij 
op onze beurt ook MTB ondersteunen? Het komt voor dat 
MTB stoffen bij ons koopt voor de confectieproducten die 
MTB maakt voor haar klanten. De omgekeerde wereld?  
Niet echt. Het is gewoon een voorbeeld van een heerlijke  
dynamiek tussen twee ondernemende bedrijven. Die 
draagt eraan bij dat de regio verder wordt versterkt,  
economisch én sociaal.” 

“De afgelopen jaren 
deden wij regelmatig 
met succes een beroep 
op MTB om goede 
mensen te leveren”

Nikolaj Boogaard: “Wij vertrouwen al jaren 
op het ‘meedenkend vermogen’ van MTB.”

4 5
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Interview | Business Post Limburg

Aandacht, ritme en regelmaat

Mensenwerk slaat de klok 
bij Business Post Limburg

“De hele logistieke klus 
klaren, dat is waar onze 
medewerkers voor staan”

In 2019 besloot MTB om het toenmalige Business Post 
Zuid-Limburg uit te breiden richting Midden- en Noord-
Limburg. In overleg met de andere sociale postbedrijven 
die voorheen alle een eigen postregio bestierden, 
werden de postactiviteiten gebundeld. Dat leidde tot 
een beheerste groei naar één postorganisatie: Business 
Post Limburg, als volledige dochteronderneming van 
MTB. Bij het bedrijf hebben 550, via de regionale 
sociale werkbedrijven ingeleende medewerkers, een 
fijne baan gevonden. Post is hun passie, werkplezier de 
allerbelangrijkste arbeidsvoorwaarde. 

De post is van oudsher een aantrekkelijke werkgever. Het 
zal met de aard van de werkzaamheden te maken hebben. 
Het postbedrijf is bij uitstek een organisatie waar de 
radertjes nauwkeurig in elkaar grijpen en waar ieder een 
belangrijke taak heeft. De logistiek die zo kenmerkend 
is voor het postbedrijf kan alleen goed draaien als alle 
medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor hun 
aandeel in het proces. Dan ontstaat een soepel lopend 
geheel. “Bij Business Post Limburg is het niet anders”, zegt 
directeur Roland Dear. “Ook bij ons bestaat het logistieke 
vooral uit mensenwerk. Je moet denken, maar ook doen. 
Dat maakt het werk zo uitdagend voor mensen van sociale 
werkbedrijven zoals MTB.”

Een praatje maken
Bij Business Post Limburg kunnen medewerkers alle 
kanten op. Of je nu bezorger wordt, sorteerder of koerier, je 
komt in een afwisselende baan terecht, waar ook echt iets 
van je wordt verwacht. Bang dat medewerkers de interesse 
verliezen of genoeg krijgen van de fysieke uitdaging die 
het werk vaak met zich meebrengt is Roland niet. “Onze 

medewerkers houden niet van stilzitten. ’s Ochtends maken 
we met elkaar een praatje, maar dan gaan we aan de slag, 
en richt ieder zich op zijn eigen taak. Onze bezorgers en 
koeriers genieten ook van de vrijheid die hun werk hen 
biedt en van het buitenzijn: een welkom extraatje dat zij 
niet zouden willen missen.”

Veel uitdagende taken
In veel wijken is de bezorger van Business Post Limburg 
inmiddels een vertrouwde verschijning. Het dienstenpakket 
van de medewerkers is breed, wat betekent dat je ze op 
meer plekken tegenkomt dan in de wijk, fietsend met de 
tassen achterop of te voet, de poststukken in de hand. “Je 
komt onze medewerkers ook tegen bij bedrijven. Hier halen 
ze de post en pakketten op en zorgen voor verzending”, zegt 
Roland. “Daar komen vaak veel uitdagende taken bij kijken, 
zoals repro- en inpakwerk. Denk aan brieven printen, 
inpakken, sealen, adresseren, couverteren en frankeren. 
Ook hier geldt dat onze medewerkers daar gepassioneerd 
mee aan de slag gaan. De hele logistieke klus klaren, dat is 
waar onze medewerkers voor staan.”

Zwitsers uurwerk
Van een lokaal versnipperde organisatie tot een regionaal 
bedrijf dat loopt als een Zwitsers uurwerk: bedrijven 
erkennen de meerwaarde van Business Post Limburg. Het 
Limburgse bedrijfsleven is blij met de dienstverlening van 
het bedrijf en zijn 550 medewerkers, waarvan het grootste 
deel wordt ingeleend vanuit verschillende regionale sociale 
werkbedrijven zoals MTB. 400 bezorgers, 60 sorteerders 
en 70 koeriers garanderen onder leiding van rayonleiders 
dagelijks vanuit 25 regionale vestigingen de tijdige 
bezorging van post en pakketten door heel Limburg.

Verzendtarief
Klanten van Business Post Limburg nemen de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door te kiezen 
voor een sociaal geëngageerd postbedrijf. Toch zijn er nog 
bedrijven in de regio die zelf hun postzaken regelen, vaak 
tegen een relatief hoog verzendtarief. “Met uitzondering 
van grotere organisaties die echt een punt maken van 
verzendtarieven en hierin de beste keuze willen maken, 
zijn bedrijven hier soms nog niet mee bezig”, zegt hij. 
“Postverzending is niet altijd een aansprekend onderwerp; 
het sneeuwt vaak onder in de spannende realiteit 
van alledag: die van doelstellingen halen, planningen 
realiseren, dat soort zaken. Het is een begrijpelijke 
gedachte, maar daarom niet minder een gemiste kans.”

Zakendoen met een mvo-bedrijf
2019 was een belangrijk jaar voor Business Post Limburg. 
Het was het jaar van kansen benutten, van doorpakken. 
Voor de toekomst is de regio verzekerd van een goed 
geoliede postorganisatie die ruimte biedt aan talentvolle 
medewerkers die baat hebben bij een baan met ruimte 
voor persoonlijke aandacht en die hen ritme en regelmaat 
geeft. Daar hechten bedrijven belang aan, weet Roland. 
“Organisaties vinden het belangrijk dat ze zakendoen met 
een mvo-bedrijf. Hun bijdrage straalt ook af op henzelf. 
Onze slogan luidt niet voor niets ‘Wij bezorgen meer dan 
post’. En zo is het maar net. Wij bezorgen post, én wij 
bezorgen onze medewerkers uitdagend, zinvol werk met 
volop toekomstperspectief. Bedrijven hebben daar een 
goed gevoel bij. Horen zij daarnaast ook nog eens van de 
substantiële besparing die met verzending met Business 
Post Limburg te behalen valt, dan willen ze aansluiten bij 
ons mvo-succes.” 

Roland Dear: 
“Onze medewerkers houden niet van stilzitten.”

6 7
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Voor de meesten, zeker in Limburg, een heel herkenbare begroeting: 
enne. Meestal gevolgd door een korte stilte. Daarmee geven we de ander 
de gelegenheid te vertellen hoe het met hem of haar gaat. Want daartoe 
nodigt ‘enne…?’, uitgesproken op een vragende toon, alleszins uit.

En dat is precies waar ons gloednieuwe relatiemagazine enne… voor staat: 
belangstelling voor de ander, voor u. Graag laten we onze relaties aan het 
woord en zijn we benieuwd hoe het met hen gaat. Zeker in het bijzondere 
jaar 2020, waarin schijnbaar niets meer is zoals vroeger. Over corona als 
zodanig staan alle media vol. Daar wil ik het niet over hebben. Ik betrap me 
erop dat ik een beetje moe word van al het redeneren en speculeren over 
corona. Echter, om enkele effecten kunnen we niet heen.

Ik zie bijvoorbeeld kilometerdeclaraties van collega’s en mezelf die nog 
geen kwart bedragen van voorheen. Onze klanten bezoeken lijkt ‘uit de 
mode’. Veelvuldig gebruik van telefoon, e-mail en video-overleg komt 
ervoor in de plaats. Businessmeetings en evenementen liggen nagenoeg 
stil. Webinars steken de kop op. Ik weet niet hoe u dit beleeft, maar ik zal 
er waarschijnlijk nooit aan wennen. Natuurlijk ervaar ik ook het gemak 
en de efficiency van een online meeting, tegenover enkele uren in de 
auto (en file…) om elkaar een uurtje te spreken. Maar het brengt toch 
niet wat je haalt uit een live ontmoeting. Bijna niemand begint achter 
het beeldscherm met de vraag ‘enne…?’. Daarmee bedoel ik dat we veelal 
meteen de inhoud induiken en nauwelijks tijd nemen voor oprechte 
belangstelling in de ander. En daar draait serieus relatiemanagement toch 
om: tijd nemen om de ander beter te leren kennen en interesse tonen in 
wat hem of haar bezighoudt. 

Zo ben ik weer terug bij de kern van ons nieuwe magazine. In deze enne… 
laten we een oude vertrouwde klant aan het woord, die bij MTB de kwaliteit 
krijgt die hij nodig heeft om onderscheidend te zijn. Ook een oud-collega 
laat van zich horen. Hij heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in concrete daden omgezet met zijn eigen bouwbedrijf. Een van onze 
gemeenten komt aan het woord over social return. We bieden een kijkje in 
de keuken van onze dochters en joint ventures. En nog veel meer. 

Kortom, in deze eerste editie van enne… leest u over de grote diversiteit 
aan relaties die MTB rijk is. Het is die diversiteit die MTB en het werken bij 
MTB zo bijzonder maakt. Dat gevoel willen we graag via dit magazine met u 
als belangrijke relatie delen.

Veel leesplezier gewenst. Enne… wij horen graag het nieuws van uw kant, 
misschien voor een bijdrage in het volgende nummer. 

Marcel Jöris
directeur-bestuurder a.i.

Column | Marcel Jöris

 
Enne...

Werken aan het verleden, 
met het oog op de toekomst

‘Ons verleden heeft een mooie toekomst’ 
is het motto van Wim Knarren, eigenaar van 
MonumentenWerk Limburg. Het staat prominent 
op zijn website. “Ons verleden zegt niet alleen wie 
we geweest zijn, maar het bepaalt ook wie we nu zijn. 
Daarom vind ik het belangrijk om mensen vooruit 
te helpen. Dat is wat ik doe met MonumentenWerk 
Limburg. Hier werken we nu aan het verleden, om 
samen te komen tot een mooie toekomst.”

Delen van successen | Monumentenwerk Limburg

Wim Knarren: “Wie bepaalt wat succes is? De persoon in kwestie, 
of ik? Wanneer is iemand succesvol? Dat zijn interessante vragen.”

8 9
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MonumentenWerk Limburg verzorgt restauraties en 
renovaties door heel Limburg. Een betere uitvalsbasis 
voor zijn bedrijf dan de gemeente Meerssen had Wim zich 
eigenlijk niet kunnen wensen. “In Limburg vind je talloze 
monumenten, gerestaureerd dan wel in staat van verval. 
Vooral het zuiden van de provincie is een museum op 
zich, met erfgoed dat van heinde en verre mensen trekt, 
toeristen maar ook lui die fors in de buidel tasten om in ons 
openluchtmuseum te mogen wonen.” 

Roots
Het nu, het samen en de toekomst: het zijn de drie door 
gewelfbogen verbonden pijlers onder MonumentenWerk 
Limburg. Wim vindt het belangrijk om anderen, die op enige 
manier hulp in het leven kunnen gebruiken om vooruit te 
komen, te begeleiden om stappen te zetten. Het is wat 
de koers en het succes van Monumentenwerk Limburg 
bepalen. Wims roots liggen voor een groot deel bij MTB, 
waar hij lange tijd medewerkers de begeleiding bood die 
zij nodig hadden. MTB en Wim zijn elkaar altijd trouw 
gebleven. Ze verloren elkaar nooit uit het oog.

Kruisen en kapellen
“Ik heb altijd de drang gehad om mensen te activeren, maar 
ook om ze tegelijkertijd kennis en kunde bij te brengen”, 
zegt Wim, die destijds begon als sociaal cultureel werker. 
Via het project Buurtbeheerbedrijven, waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag konden 
door ín hun eigen buurt te werken áán hun eigen buurt, 
belandde Wim bij MTB. Hier kwam hij in contact met de 
restauratiewereld. “Ze zochten partners voor het in stand 
houden van klein religieus erfgoed: kruisen en kapellen. 
Ik wist MTB te overtuigen om hieraan mee te doen. De 
monumentenwereld en ik klikten, en zo besloot ik in goed 
overleg met MTB voor mezelf te beginnen. Inmiddels werk 
ik voor allerlei opdrachtgevers: provincies, gemeenten, 
aannemers, particulieren en mooie partijen als Stichting 
Limburgs Landschap, die in de regio veel monumenten 
beheert.”

Rooms karakter
In zijn werkplaats slash loods op het industrieterrein in 
Meerssen, een museum op zich haast, lopen verleden en 
heden door elkaar. Wim vertelt graag over zijn bedrijf, waar 
hij met een wisselend aantal medewerkers – waarvan 
de meesten via de sociale werkvoorzieningskanalen 
bij Wim op de steigers belanden - restauratie- en 
renovatieprojecten verricht voor opdrachtgevers. Talloze 
artefacten en historische voorwerpen met gebruikssporen, 
die niet zelden refereren aan het roomse karakter van 
monumentrijk Limburg, staan er geduldig naast elkaar, 
wachtend op restauratie, die ongetwijfeld nog zal 
plaatsvinden. Ooit, want laten we eerlijk zijn: een paar 
extra wachtjaren in een loods op een industrieterrein in 
Meerssen maken na al die tijd niet meer het verschil.

Definitie van succes
Geduld is een eigenschap waarmee Wim rijkelijk is 
behept. Geduld om het te restaureren erfgoed weer in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen – “in de tijd dat ze 
gebouwd werden had men ook meer tijd en geduld” – maar 
ook het geduld om zijn medewerkers te begeleiden. Wat 
maakt dat een kleine, kwetsbare ondernemer toch altijd 
weer kiest voor medewerkers vanuit sociale werktrajecten, 
die extra begeleiding nodig hebben? “Het boeit mij om 
mensen op persoonsniveau uit te dagen en succesvol te 
maken”, zegt Wim. “Ik vind het mooi om te zien dat iemand 
zijn kwaliteiten ontwikkelt. Maar wie bepaalt wat succes 
is? De persoon in kwestie, of ik? Wanneer is iemand 
succesvol? Dat zijn interessante vragen. Ik ben al jaren 
sociaal ondernemer, en heb veel medewerkers zien komen 
en gaan, met wisselend succes. Maar behalve sociaal ben 
ik ook commercieel ondernemer. De risico’s zijn groot en 
nieuwe opdrachten liggen niet altijd voor het oprapen. Van 
de andere kant: dit is wat ik doe en wat mij gelukkig maakt. 
De risico’s die daarbij horen probeer ik onder controle te 
houden.”

Werkstructuur
Op dit moment werken er vijftien medewerkers bij Wim. 
Uitgangspunt is het leveren van een kwalitatief hoogstaand 
product. De medewerkersgroep is zeer divers. Een aantal 
gepensioneerde vaklieden brengen hun ervaring in op 
het gebied van restauratie, en ondersteunen met raad en 
daad hun collega’s. Ervaren bouwvakkers en schilders die 
hun sporen in de reguliere bouwwereld hebben verdiend 
vormen het fundament van het bedrijf, aangevuld met jong 
talent dat het vak nog moet leren.
Bij MonumentenWerk Limburg werken ze in een vaste 
werkstructuur. Die zorgt ervoor dat de ‘uitdaging’ rond 
het ervaringsvraagstuk met succes wordt aangegaan. Dit 
houdt in dat medewerkers voor een langere periode met 
z’n tweeën of drieën aan elkaar worden gekoppeld. De een 
is ervaren en geeft leiding aan de ander. Die kan zich het 
restauratievak zo eigen maken. Na verloop van tijd wisselt 
de samenstelling, zodat de collega ook eens van een ander 
hoort hoe het moet. Wim is supervisor over het systeem. 
Deze methode werkt goed, ze geeft hem de armslag om de 
opdrachtgever tevreden te houden en om te werken aan de 
toekomst van zijn medewerkers. 

Heden en verleden combineren
Wat Wim en zijn medewerkers presteren is ambachtelijk 
werk in het kwadraat. “Belangrijk is dat je oog hebt voor 
het verleden, dat je geduld hebt en respectvol kunt omgaan 
met de geschiedenis en met oude materialen. Je kunt oude 
en nieuwe materialen best naast elkaar gebruiken, maar je 
moet weten wat je doet.” Wim vindt het jammer dat soms 
zo ondoordacht met restauratiewerk wordt omgegaan. 
Een voorbeeldje: veldbrandstenen. “Dat zijn oude, 
handgemaakte bakstenen met telkens weer een  
 

“Het heden met het 
verleden combineren kán, 
maar dan wel doordacht”

andere afmeting, waarvan elk exemplaar ook nog eens 
een andere kwaliteit heeft. Vroeger werd als cement voor 
deze stenen kalkmortel gebruikt. Tegenwoordig zie je dat 
voor het metselen van deze stenen vaak modern cement 
wordt gebruikt. Maar daar kunnen ze niet tegen. Doordat 
het vocht niet meer weg kan gaan de stenen helaas al snel 
kapot. Het heden met het verleden combineren kán, maar 
dan wel doordacht.”

Ook renovatie en nieuwbouw
MonumentenWerk Limburg herstelt objecten in hun 
oude luister. Denk aan gewelfplafonds, hekwerken, 
mergel, bermkruisen, molens en ornamenten. Wat het 
bedrijf ook doet, is renoveren en zelfs nieuwbouw. De 
combinatie van restaureren, renoveren en nieuwbouw 
maakt het voor Wim mogelijk om in te spelen op het 
aanbod dat op de markt voorhanden is. Medewerkers 
van MonumentenWerk Limburg zul je dus ook groot en 
klein schilderwerkzaamheden zien uitvoeren, naast 
verbouwwerk of zelfs het realiseren van een aanbouw. 
“Schilderen, metselen, stucken, voegen, timmeren en 
staalwerk, het kan allemaal”, zegt Wim. “Wat dat betreft 
kun je MonumentenWerk Limburg ook zien als een 
aannemersbedrijf, met heel veel kennis en ervaring op het 
gebied van het restaureren van monumenten.”
Typisch is dat de medewerkers van MonumentenWerk 
Limburg de afgelopen jaren ook met regelmaat werk 
verrichtten aan het pand van MTB. Een bevredigende 
gedachte, vindt hij: “MTB begeleidt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk in de 
toekomst. Ik draag daar via mijn bedrijf, dat mede via MTB 
tot stand is gekomen, aan bij. Nu, samen en toekomst: ze 
vormen de cirkel waarmee wij steeds te maken hebben, en 
zullen blijven krijgen.” 

Delen van successen | Monumentenwerk Limburg

Interieur
Torenmolen van Gronsveld

De gerestaureerde 
Torenmolen van Gronsveld
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Interview | Gemeente Maastricht Interview | Gemeente Maastricht

“Inwoners die ondersteuning nodig hebben en niet op 
eigen kracht in hun inkomen kunnen voorzien, komen via 
SZMH in de keten”, legt Hans uit. “Daar wordt bekeken 
wat iemand nodig heeft voor een volgende stap. Maar is 
nog onvoldoende duidelijk waar iemands mogelijkheden 
liggen, dan gaat Annex met deze persoon aan de slag om 
dat in beeld te krijgen. De inwoner die daarentegen wel 
voldoende vaardigheden heeft voor het bedrijfsleven, gaat 
direct door naar Podium24. Deze partner onderhoudt de 
contacten met de werkgevers die hun banen graag vervuld 
zien. Dan is er MTB, ons ‘mensontwikkelbedrijf’. Missen 
kandidaten enkele competenties of vakvaardigheden voor 
succesvolle re-integratie, dan biedt MTB de mogelijkheid 
om hun talenten in een praktijksituatie te ontwikkelen.” 
Er is nog een andere, minder zichtbare vijfde ‘partner’: 
de beleidsmensen bij de gemeente zelf. Zij verbinden en 
faciliteren, zodat de vier partners in staat zijn om mooi 
werk te verrichten voor de stad, de regio en de inwoners.

Talenten en mogelijkheden ontwikkelen
MTB voert het sociaal beleid van de gemeente uit. 
Die taak bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Er 
is de uitvoering van de - inmiddels afgesloten - Wet 
sociale werkvoorziening, de Wsw. Die is erop gericht 
om mensen onder beschutte omstandigheden zo goed 
mogelijk passend werk te laten verrichten. “Hoewel deze 
regeling is afgesloten voor nieuwe instroom, blijven we 
verantwoordelijk voor de mensen die er nog wel onder 
vallen. Bij MTB zijn dat er nog ongeveer duizend”, weet 
Karin. Dan is er de Participatiewet – MTB’s tweede 
belangrijke taak. Die kwam in 2015, om ervoor te zorgen dat 
meer mensen in het reguliere bedrijfsleven terechtkomen. 
De mensen die voorheen in de Wsw mochten, komen nu via 
de Participatiewet bij de gemeente binnen.
MTB’s rol is nog steeds belangrijk. “De Wsw-doelgroep 
is immers niet verdwenen. Het is een groep waarmee 
MTB veel ervaring heeft. MTB helpt ons ook nu weer 
door leerwerktrajecten aan te bieden. Zo komt MTB’s 
‘leerwerkfunctie’ steeds meer op de voorgrond. 
Maar eigenlijk is dat niks nieuws. MTB is altijd al ons 
mensontwikkelbedrijf geweest.”

Drie G’s
“De samenleving verandert voortdurend”, zegt Hans. 
“Er doen zich steeds weer kansen voor om mensen 
aan het werk te helpen. Daarop anticiperen, daar 
hebben we met MTB een goede partner aan.” Hij is 
trots op het samenwerkingsrecept in Maastricht-
Heuvelland. Hij rept van de ‘drie G’s’, en hoe die garant 
staan voor een excellente samenwerking. “Gezamenlijk, 
gemeenschappelijk en gelijkwaardig, zo pakken wij het 
aan. We zoeken samen naar goede oplossingen, naar wat 
werkt op de langere termijn. Wij varen een bestendige 
koers en bewegen mee als dat nodig is. Waarbij we ook 
MTB aan onze zijde vinden. Uiteindelijk staan we samen 
aan de lat om de inwoners te ondersteunen richting een 
betaalde baan, in het besef dat we daar allemaal een rol  
in hebben.”

Social return
Aan de menskant vind je bij MTB de inwoners die 
leerwerktrajecten gebruiken. Aan de marktkant zijn daar 
de werkgevers met hun werkplekken die zij graag vervuld 
zien, ook door mensen uit de sociale keten. Hier ligt een 
derde belangrijke taak voor MTB: bedrijven helpen bij het 
invullen van hun social returnverplichting en ambities in 
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(mvo). Karin: “Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven 
die vanuit de mvo-gedachte de verantwoordelijkheid 
nemen. Door bijvoorbeeld hun bedrijf open te stellen voor 
medewerkers die wat meer begeleiding nodig hebben.” 
Behalve het aannemen van mensen kun je ook denken 
aan het inkopen van diensten bij MTB, bijvoorbeeld voor 
verpakkingswerk, drukwerk en postbezorging. “Soms is 
een beetje hulp genoeg om de sprong op de arbeidsmarkt 
te wagen”, zegt Hans. “Mensen helpen om zich al werkende 
te ontwikkelen is een taak die MTB op het lijf geschreven 
is. En ook werkgevers zien steeds vaker dat zo’n ‘avontuur’ 
goed uitpakt. Als MTB - en niet te vergeten de andere 
ketenpartners - daarbij kan ondersteunen, doet ze 
dat graag. Het helpt ons als gemeente nog beter bij de 
uitvoering van onze sociale taak.” 

Mensontwikkelbedrijf geeft invulling aan sociaal beleid

De duurzame relatie 
tussen MTB en de gemeente

De samenwerking tussen MTB en de gemeente 
Maastricht gaat heel wat jaren terug. Samen met Annex, 
Podium24 en Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland 
(SZMH) vormt MTB het kwartet ketenpartners dat 
in de regio ieder die dat nodig heeft hulp biedt om 
te komen tot passend werk en een eigen inkomen. 
Zie de samenwerking als een snoer met parels. 
Elke parel is verantwoordelijk voor een stukje 
beleidsuitvoering. Karin Hendrikx en Hans Cratsborn 
zijn beleidsmedewerkers bij de gemeente. Zij zijn de 
mensen van het snoer. Dit zorgt voor verbinding, zodat 
elke partner goed zijn werk kan doen. Zij leggen uit hoe 
de slimme re-integratieketen werkt, en staan stil bij de 
bijzondere samenwerking tussen MTB en de gemeente.

“Gezamenlijk, 
gemeenschappelijk 
en gelijkwaardig, 
zo pakken wij het aan”

Karin Hendrikx Hans Cratsborn

MTB is altijd al ons mensontwikkelbedrijf geweest.”12 13



IMMENS Evenement in beeld | nazomerevent Geluk & Hoop in crisistijdIMMENS Evenement in beeld | Nazomerevent Geluk & Hoop in crisistijd

IMMENS nazomerevent

Geluk & Hoop in crisistijd

“Elk mens is een verhaal.” Het waren de inspirerende 
openingswoorden van topspreker Leo Bormans. Zijn 
woorden bleven hangen bij het ondernemerspubliek,  

op 10 september in de Rabobank Business Lounge 
in Stadion de Geusselt.

We worden op de proef gesteld door alle gevolgen van 
het coronavirus, hield Leo ons voor. Veel ondernemers 
worden economisch geraakt. Maar is het enkel kommer en 
kwel? Of is er nog hoop? Is er nog ruimte voor geluk, voor 
kansen? Jazeker, wist Leo. Geluk zit hem immers in kleine 
dingen, zelfs in het prachtige driegangendiner dat werd 
geserveerd. Neem eens de moeite om elkaar bij een eerste 
kennismaking ook écht beter leren kennen, nog vóór de 
zaken, tipte Leo. Vraag eens naar iemands wensen, naar 
iemands dromen. Je zult zien dat dit tot mooie inzichten 
leidt. Zijn woorden waren aanleiding voor het publiek 
om gedachten en ervaringen te delen. Na afloop ging het 
huiswaarts met op zak twaalf gelukstips en het spel  
‘Team geluk’. 

14 15
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Rotsvast vertrouwen 
in het vakwerk van MTB

MTB maakt al sinds jaar en dag wielen voor de 
rebelse Cannondale-fietsen die iedereen wel kent. 
Elke dag worden er, afhankelijk van het soort wiel, 
800 tot 1.000 gemaakt bij MTB. Om de paar dagen 
worden ze in speciale wielkooien op transport 
gezet naar de Europese productielocatie in 
Oldenzaal. Daar vindt assemblage plaats van 
fietsen in het hogere segment: urban fietsen, 
racefietsen, mountainbikes en ook elektrische 
fietsen. De relatie tussen Cannondale, onderdeel 
van Cycling Sports Group, en MTB gaat ver terug in 
de tijd en is solide. MTB levert het kwaliteitswerk 
waar Cannondale op zit te wachten. Vraag het Rik 
Kienhuis. Hij is bij Cannondale verantwoordelijk 
voor de supply chain: planning, inkoop, logistiek 
en een deel van de customer services.

Rebels, nooit mainstream
“Cannondale werd opgericht in 1971 in de VS 
en zit al meer dan 30 jaar in Europa”, zegt Rik. 
“Cannondale is bij uitstek een innovatief merk. Wij 
stonden aan de wieg van de aluminium racefiets, 
de geveerde mountainbike en meer recent de 
enkelzijdige voorvork, de Lefty. Ons merk staat te 
boek als revolutionair, en is minder mainstream 
dan veel andere merken. Zo was Cannondale 
destijds in 1997 het allereerste Amerikaanse 
fietsmerk dat meedeed met de Tour de France 
met Mario Cipollini als kopman. ‘The perfect 
ride’ staat bij ons hoog in het vaandel. Het kan 
altijd weer beter, vinden wij. Bij die visie horen 
kwaliteitsonderdelen. En daarvoor moet je bij 
kwaliteitstoeleveranciers zijn, zoals MTB.”

Prestatietolerantie
Wielen zijn bij uitstek producten die goed en 
veilig moeten zijn. Die maak je niet zomaar. Rond, 
sterk en perfect recht; je moet weten wat je 
doet. De productie van fietswielen is daarom een 
combinatie van handwerk, machinaal werk en 
uiterste precisie. “Zeker bij de duurdere, sportieve 

fietsen geldt dat prestatietoleranties minimaal 
mogen zijn, bijvoorbeeld als het aankomt op 
spaakspanning”, weet Rik. “MTB kent onze hoge 
kwaliteitsstandaard en levert topkwaliteit werk af, 
ook nog eens op tijd. Daarom durven wij onze high 
performance fietsen gerust af te monteren met 
wielen van MTB.”

Inclusief lucht
De samenwerking met Cannondale laat weer eens 
zien wat MTB verstaat onder flexibiliteit in het 
ondersteunen van opdrachtgevers. Ook voor deze 
samenwerking geldt dat hij uniek is en anders dan 
andere samenwerkingen. “MTB is toeleverancier, 
maar ook weer niet helemaal”, zegt Rik. “Eigenlijk 
is MTB sub-assembleerder. Wij bestellen alle 
losse onderdelen - velg, velglint, ventiel, spaken, 
naven, buiten- en binnenband - en laten die 
afleveren bij MTB. Zij ontvangen de onderdelen 
en zetten ze op voorraad. Volgens onze planning 
assembleert MTB het complete wiel, en levert het 
af met lucht en al. Al met al een constructie die 
voor ons zeer wenselijk is. MTB denkt prima mee, 
en dat leidt tot een vertrouwde samenwerking.” 
‘Vertrouwd’ wil overigens niet zeggen dat 
Cannondale klakkeloos afgaat op de blauwe ogen 
van de MTB’ers. De kwaliteit van de inkomende 
wielen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. 
En als er ooit iets misgaat, dan wordt dat snel 
gecorrigeerd.

Mensafhankelijk proces
Wielen maken is werk dat goed past bij de 
mensen van MTB. Het is een combinatie van 
geautomatiseerd werk met speciale machines 
en handmatig werk waar je het hoofd koel bij 
moet houden. Een mensafhankelijk proces, 
zoals Rik zegt. “Daar komt bij dat moet worden 
geschakeld tussen de vele wielen die we maken. 
Niet zelden bedenken wij dat wij een nieuwe 
maat wiel willen. Met de specificaties die ons 

De Tour de France ligt alweer een tijdje 
achter ons. Misschien heb je ze gezien, de 
mannen van het team van Education First, 
met de roze shirts op de stoere Cannondale’s. 
Via de tv heb je het allemaal kunnen volgen, 
dat Dani Martinez de bergrit naar Le Puy Mary 
won en ook dat Rigoberto Urán op maar acht 
minuten knap als achtste eindigde. Wat je 
niet kon zien, was dat de carbonwielen op hun 
kapitale fietsen ‘made in Maastricht’ zijn. Ze 
werden met voorliefde voor de fiets én de sport 
voor een groot deel met de hand gemaakt  
door de mensen van MTB.

productontwikkelingsteam heeft berekend, gaat 
MTB vervolgens aan de slag. Dat betekent dat 
machines opnieuw moeten worden ingesteld, 
dat medewerkers nieuwe instructies moeten 
krijgen en zich het wiel ook echt eigen moeten 
maken. Het is de combinatie van machinaal werk, 
handwerk, geduld en precisie die hier winning is.”

Constant eindproduct
We leven in de tijd van de pedalist. Ook 
Cannondale profiteert van een maatschappelijk 
klimaat waarin mensen graag met de fiets 
de buitenruimte opzoeken. Die aanwas heeft 
natuurlijk gevolgen voor de aanlevering van 
onderdelen. Ondanks de soms hoge aanleverdruk 
blijft de kwaliteit van het eindproduct – een 
kwaliteitswiel - constant. De prestaties van de 
MTB’ers shinen misschien niet zoals die van 
de tourmannen van Cannondale, maar mogen 
daarom niet minder de boeken in. 

“Het is de combinatie van machinaal 
werk, handwerk, geduld en precisie 
die hier winning is”

Rik Kienhuis: “MTB kent onze hoge 
kwaliteitsstandaard en levert topkwaliteit werk af.”

‘The perfect ride’ 
vind je bij Cannondale

Toonbeeld van innovatie: 
de Lefty voorvork
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Onze mensen in beeld Onze mensen in beeld

Wij stellen ons 
graag aan je voor

MTB helpt mensen aan het werk. Dat kan op allerlei manieren. Jij kunt 
ze daarbij helpen. Veel van onze medewerkers zijn tijdelijk bij ons werkzaam 
in het kader van hun ontwikkeling en groei naar een nieuwe baan op de 
arbeidsmarkt. Een deel van onze mensen heeft een arbeidsovereenkomst bij 
MTB en is op zoek naar een detacheringsplek. Werkgevers die hen in dienst 
nemen betalen een vergoeding voor het geleverde werk; de medewerkers zelf 
blijven in dienst van MTB. Daarnaast zoeken sommige van onze medewerkers 
een baan mét arbeidsovereenkomst. Wij hebben ook medewerkers die 
meedoen aan een leerwerktraject en die graag een stageplek willen. Volop 
mogelijkheden dus!

Hieronder stellen wij enkele van onze enthousiaste collega’s aan je voor. Zij 
staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Misschien wel in jouw bedrijf?

Verena

Hallo, ik ben Verena. Onlangs heb ik 
de opleiding Foodservice professional 
bij SVO op niveau 2 met veel plezier 
afgerond. Nu mijn volgende stap: het 
vinden van een leuke, uitdagende 
baan in de catering! Mijn ultieme 
droom is om ooit mijn eigen bedrijf in 
de catering te starten. Maar nu eerst 
een baan. Wat wil je van me weten? Ik 
ben rustig van aard, behulpzaam en 
zorgzaam. Ik vind het fijn om mensen 
zich op hun gemak te laten voelen. Ik 
ben per direct beschikbaar voor een 
fulltimebaan. 

Meer weten over Verena?
Bel met Monique Berkers, 
06 14 57 02 67

Yannick
Mijn naam is Yannick. Ik ben op zoek 
naar een baan waar ik de handen uit 
de mouwen kan steken. Momenteel 
werk ik op de afdeling wielen bij MTB, 
maar ik sta open voor een nieuwe 
uitdaging. Ik heb een opleiding op 
niveau 2 gevolgd, maar helaas niet 
afgerond. Ik heb ontdekt dat ik mij 
het prettigst voel in een kleiner team, 
waar ik de kans heb om te leren 
in de praktijk en te leren volgens 
voorbeeld. In een productieomgeving 
bijvoorbeeld. Ik ben creatief en je 
mag erop vertrouwen dat ik het werk 
top uitvoer. Zet je mij in een fijne 
omgeving, dan ga ik gemotiveerd 
voor je aan de slag. Ik ben per direct 
beschikbaar voor een fulltimebaan.  

Meer weten over Yannick?
Bel met Monique Berkers, 
06 14 57 02 67

Roger
Hallo, mijn naam is Roger. Als 
zelfstandig werkend administratief 
backofficemedewerker en tevens 
planner ben ik op zoek naar een 
nieuwe uitdaging, het liefst in een 
soortgelijke functie. Ik heb een 
opgewekt karakter en ik kan snel 
schakelen. Daarnaast heb ik een 
klantgerichte instelling en kan ik 
goed anticiperen op voorkomende 
situaties. Ik ben in het bezit van een 
diploma logistiek management (EVO), 
financieel administratief en magazijn 
allround, niveau 3. Ik ben per direct 
beschikbaar, het aantal uren per week 
graag in overleg. 

Meer weten over Roger?
Bel met Aimee Theelen, 
06 26 24 21 36

Dan
Hallo, mijn naam is Dan. Ik ben 
sociaal ingesteld en voel me 
betrokken bij mijn omgeving. Ik 
ben nieuwsgierig van aard, en 
altijd bereid om nieuwe dingen te 
leren. Ik ben graag onderweg, als 
koerier of chauffeur bijvoorbeeld. 
Ik heb ruime ervaring met bezorg- 
en magazijnwerk. Want ook in het 
magazijn voel ik me thuis; orders 
picken, de voorraad bijhouden of data 
invoeren. Ik heb een mbo-diploma en 
beschik uiteraard over een rijbewijs. 
Ik ben flexibel met werktijden. Verder 
ben ik een enorme filmfan en ik hou 
van concerten en pretparken. Voor 
nu blijf ik, net als bijna iedereen, 
vooral thuis – met Netflix, gelukkig! Ik 
ben per direct beschikbaar voor een 
fulltimebaan. 

Meer weten over Dan?
Bel met Mignon Partouns, 
06 34 29 05 39

Lars
Ik heet Lars. Op dit moment werk 
ik met veel plezier als bezorger 
bij Business Post Limburg. Mijn 
droom is om in een logistieke 
omgeving te werken. Ik zou het fijn 
vinden om in een magazijn aan de 
slag te gaan. Hierbij een aantal 
persoonskenmerken, zodat je me 
alvast een beetje leert kennen: ik ben 
eerlijk en loyaal, en ik werk accuraat. 
Mijn motto? Afspraak is afspraak. Het 
liefst leer ik mijn nieuwe baan ‘on the 
job’. Zo leer ik het gemakkelijkst en 
het snelst, weet ik uit ervaring. 
Ik ben per direct beschikbaar voor 
een fulltimebaan. 

Meer weten over Lars?
Bel met Aimee Theelen, 
06 26 24 21 36

Jos
Hallo, Jos hier. Op dit moment 
werk ik als toezichthouder in de 
fietsenstalling, waar ik elke dag 
heel wat mensen voorbij zie komen. 
Voorheen was ik bode bij de provincie 
Limburg. Ik heb ook in de schoonmaak 
gewerkt. Maar het liefst zou ik in 
een verpleeghuis werken. Mensen 
begeleiden en ondersteunen, een 
praatje met ze maken, een spelletje 
doen, zodat ze nog prettiger kunnen 
wonen. Dat is mooi werk, dat 
mij veel voldoening geeft! Ik heb 
een zachtaardig karakter en ben 
bescheiden van aard. Tot zover! Ik ben 
per direct beschikbaar, het aantal 
uren per week graag in overleg. 

Meer weten over Jos?
Bel met Aimee Theelen, 
06 26 24 21 36
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Samenwerking | HalR & Talentino Samenwerking | HalR & Talentino

Dit is een verhaal over twee organisaties: HalR en 
Talentino. Het zijn organisaties die in eerste instantie meer 
overeenkomsten dan verschillen lijken te hebben. Ze zitten 
allebei in de regio Zuid-Limburg, doen ‘iets’ met mensen 
die extra begeleiding kunnen gebruiken en zijn onderdeel 
van een grotere club: HalR van MTB en Talentino van 
Talent. Kijk je verder dan je neus lang is, dan vind je grote 
verschillen tussen beide. Of toch weer niet?

Gelukkig maken
MTB maakt werk van de inwendige mens. Bij HalR hebben 
iedere dag 45 medewerkers de uitdaging om de klanten 
van het bedrijfsrestaurant een goede en gezonde maaltijd 
te presenteren. Dan is er nog de externe bedrijfscatering. 
Elk (slim) bedrijf in de regio dat vóór half elf ’s ochtends de 
bestelling doorgeeft, mag erop vertrouwen dat de broodjes 
voor half één kakelvers worden bezorgd.
“Onze MTB’ers hebben zeer bevredigend werk”, zegt Peter 
Maubach, groepsleider van de MTB-bedrijfscatering, 
“namelijk onze lunchklanten gelukkig maken. Ze verrichten 
hun werk met passie: mise-en-place, koffierondes lopen, 
het bedrijfsrestaurant schoonhouden, koffiemachines 
reinigen of de bordjes of de bedrijfskleding wassen. Maar 
een ding doen zij niet: brood bakken. Daarvoor hebben wij 
de bakkers van Talentino nodig. Die voorzien ons sinds 
ruim een half jaar van de lekkerste speltbroodjes: wit, 
bruin en volkoren, elke week 240 stuks.”

Brood en vlaaien
Talentino is in de regio Maastricht geen onbekende.  
Vraag het horecateamleider Marc Teheux; hij praat er  
met smaak over. “Toen wij als Talentino twaalf jaar geleden 
de kans kregen om een eigen horecagelegenheid te 
openen in Margraten, lieten wij die ons niet ontzeggen. 

De “spelt” tussen 
HalR en Talentino

wie de website van HalR bekijkt en vervolgens die 
van Talentino, zou zomaar kunnen denken dat er een 
broodjesoorlog woedt: daar worden over en weer de 
lekkerste broodjes in stelling gebracht of het niks is. Toch 
zit het anders. Beide aanbieders richten zich op een heel 
andere markt. Bedrijfsrestaurant HalR maakt belegde 
broodjes voor de eigen MTB’ers en voor bedrijven die 
deze voor de lunch bestellen, terwijl Talentino ook nog 
eens broodjes bakt en deze, naast andere gerechten, 
op verschillende regionale verkooppunten aanbiedt. 
Daarbij: HalR kán helemaal niet zonder Talentino; 
daar is geen “spelt” tussen te krijgen.

Voor je het wist stonden onze Talenten brood te bakken 
en vlaaien te maken onder leiding van een echte kok. Die 
dagbesteding smaakte naar meer en Talentino groeide als 
kool. Wij hebben nu twee restaurants, een verkooppunt 
in het Maastricht UMC+, een pop up-winkel aan het 
Maastrichtse Misericordeplein en we doen de catering 
bij bedrijven in huis. Door het jaar heen krijgen wij tal van 
cateringverzoeken. Daar proberen wij dan zo smakelijk en 
passend mogelijk bij aan te sluiten.”

Vakinhoudelijk én zorgtalent
Een van die gelegenheden is de dagelijkse lunch in HalR. 
Sinds een half jaar kunnen MTB’ers er kiezen voor een 
heerlijk speltbroodje, gemaakt van 100 procent spelt, uit 
de bakkerij van Talentino en dus gemaakt door de Talenten 
van Talent. Bestuurder Jos Jurgens legt uit hoe dat precies 
zit: “Bij Talent ondersteunen wij met 250 medewerkers 
ongeveer 900 wat wij noemen ‘Talenten’, in de leeftijd vanaf 
vier jaar. De benaming ‘Talenten’ vinden wij om voor de 
hand liggende redenen toepasselijker dan bijvoorbeeld 
‘cliënten’. Bij ons komen mensen voor dagbesteding, maar 
wij helpen ze ook met beter leren wonen of leven. Typisch 
voor Talent is dat wij de echte wereld niet nabootsen. Onze 
Talenten verrichten ‘gewoon’ het échte werk, bij welke 
afdeling ze ook zitten: metaalbewerking, houtbewerking, 
groenvoorziening. Dat betekent dat het werk dat zij 
doen moet renderen of opbrengen. Dat geldt ook voor 
onze horecatak Talentino, waar Talenten werken onder 
leiding van echte professionals zoals koks, die naast hun 
vakinhoudelijke talent ook het talent hebben om mensen 
te ondersteunen.”

Geruchten
De koks van Talentino leveren goed werk. Behalve 
speltbroodjes staan er in HalR met regelmaat heerlijk 
belegde maandbroodjes op de menukaart met bijvoorbeeld 
- ’t is niet om je lekker te maken - gedroogde tomaatjes, 
spek en ui. Daarnaast worden er tussen HalR en Talentino 
plannen gesmeed om tot een exclusief MTB-broodje te 
komen. Dan is er nog de geruchtenmachine: die verhaalt 
van heerlijk verse kerstbroden tijdens de feestmaand, voor 
de medewerkers van MTB, uit de bakkerij van Talentino. 
Maar ja, geruchten…

Mensperspectief
Inderdaad, er zijn verschillen tussen MTB en Talent. Die 
zitten met name in de manier waarop MTB’ers en Talenten 
bij hun organisatie belanden. MTB’ers komen vanuit het 
sociaal werkveld bij MTB, terwijl Talenten op zorgindicatie 
instromen. Maar kijkend vanuit mensperspectief is dat 
uiteindelijk triviaal, weten de lui die het weten kunnen 
bij MTB en Talent. “Beide werken we met mensen die 
aandacht nodig hebben, de een wat meer dan de ander” 
besluit Jos. “Wat in het vat zit maximaal tot wasdom laten 
komen; dat is voor MTB en Talent het enige doel.” 

Peter Maubach: “Lunchklanten gelukkig maken, 
daar zijn wij goed in.”

Jos Jurgens en Marc Teheux van Talent 
“Je ziet dat voor het bakken van brood steeds vaker speltmeel wordt 
gebruikt. Spelt is een soort graan met heel veel voedingsstoffen.  
Onze bakkers gebruiken het graag voor nog lekkerder, gezonder brood.”
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De naam Radium Foam is bij het grote publiek niet altijd 
bekend. Dat heeft ermee te maken dat het bedrijf in 
de markt opereert onder de aanzienlijk plezieriger (en 
gezonder) klinkende naam Vita Talalay. Die naam komt 
nog van de slimme mijnheer Talalay. Die vond ooit het 
niet-chemische proces uit waarmee je van natuurlatex, 
het spul dat in landen als Vietnam, Guatemala en Maleisië 
zomaar van rubberbomen wordt getapt, perfect schuim 
maakt; ideaal voor matrassen. Het is hetzelfde schuim 
dat Radium Foam – Vita Talalay dus – nog steeds gebruikt 
voor zijn kwaliteitsmatrassen. Vita Talalay-matrassen 
worden gekocht door mensen die lekker willen slapen, 
en door een perfecte lichaamsondersteuning ’s ochtends 
uitgerust wakker willen worden. Voelen we daar een geeuw 
opkomen?

Maar wat jij als uitgeruste vroege vogel dus niet weet, is 
dat aan het lazy matras waarop jij zojuist ontwaakte, heel 
wat fysieke inspanning voorafging. Vraag maar aan Arrash.

King size
“Medewerkers bij de afdeling Schuimproductie hebben 
fysiek best een zware baan”, vertelt Arrash. “Het is op de 
eerste plaats werk waarin de collega’s op je steunen en 
erop vertrouwen dat je het werktempo bijhoudt. We vullen 
de lege matrasmallen op de productielijnen met vloeibare 
latex. Dan gaan de mallen dicht. Na drie kwartier is de 
latex veranderd in een nog grove matras en kan hij uit 
de mal. We controleren vervolgens of hij er goed uitziet 
en tillen hem dan met z’n tweeën naar de band, waar hij 
verder wordt afgewerkt.” Wie denkt dat het wel meevalt 
met de krachtinspanning, kan misschien een kijkje komen 
nemen in Arrash’ hal. Radium Foam maakt matrassen in 
alle afmetingen – van klein tot King size - en het gewicht 
varieert van 19 tot 65 kilo. Tel daarbij de tientallen 
matrassen op die elk uur worden gemaakt en getild en het 
zal duidelijk zijn: de spierballenafdeling Schuimproductie 
bij Radium Foam gedijt bij no nonsense.

Werken met fietsers en kleerhangers
Voor iemand die acht jaar in Nederland woont is het 
Nederlands van de uit Iran afkomstige Arrash verrassend 
goed. Hij wil vooruit. Arrash’ drive om het hier te maken 
is ook de reden dat hij bij Radium Foam werkt. Nu nog op 
detacheringsbasis via Podium24, maar wie weet, zo zeggen 
ook Arrash’ bazen.

Voordat hij zich begin dit jaar bij Radium Foam meldde, 
werkte Arrash bij MTB. Eerst in de fietsenstalling in het 
centrum, en daarna legde hij zich toe op de logistiek rond 
kleerhangers. Op zich prima werk, zegt hij, maar toch niet 
echt geschikt voor hem. “Ik pas gewoon beter in een groot 
bedrijf. Hard werken in een team vind ik prettig. Dat is toch 
iets heel anders dan werken met fietsers of kleerhangers. 
De eerste week bij Radium Foam was pittig; het werk, het 
ritme; dat was schakelen. Maar ik ben niet bang om het te 

vragen als ik iets niet weet. Kijken hoe anderen het doen, 
steeds weer werken aan mijn Nederlands: dat werkt, 
heb ik geleerd.”

Drive
Algemeen directeur Peter Pleunis van Radium Foam maakt 
graag gebruik van de keten van sociale partners, waartoe 
ook MTB en Podium24 horen. “Het zit in mijn aard om 
mensen te ondersteunen die een zetje kunnen gebruiken. 
Ik vind het belangrijk dat Radium Foam zich daar ook sterk 
voor maakt.” Over mensen die via de reguliere kanalen 
bij hem binnenstromen is Peter lang niet altijd positief; 
ze haken al snel af als ze merken dat het werk zwaar is. 
“Met MTB en Podium24 werkt het anders. Mensen van 
daar hebben vaak een andere motivatie. Wij hebben nu 
succesvol mensen zoals Arrash in dienst. Bij hem zagen wij 
al snel de drive die nodig is om aan te sluiten bij de cultuur 
van het productiehart van Radium Foam.”

Nauwere samenwerking
Wederzijds zijn er tussen MTB en Radium Foam intenties 
om tot een nauwere samenwerking te komen. Radium 
Foam heeft een nieuwe productlijn, waar op een bepaald 
moment ook confectiewerk bij komt kijken. “Ideaal voor 
MTB’ers, verwacht ik. Wij kijken nu naar een vorm van 
samenwerking. Bijvoorbeeld groepsbegeleid werk bij ons 
op locatie, of werk uitbesteden. Daarover zijn we in overleg. 
Ik kijk uit naar een vorm waarbij Radium Foam én de 
medewerkers van MTB goed gedijen.” 

Arrash Parwar maakt matrassen bij Radium Foam

“Ik hou van de hectiek 
van het productieproces”

Maak je met Radium Foam kennis, dan kun je 
zomaar op het verkeerde been worden gezet. Sinds de 
jaren vijftig houden ze een naam hoog in matrassen, 
toppers en kussens; bedproducten die een bepaalde 
lichtheid veronderstellen en je een loom gevoel zouden 
kunnen geven. Maar vergis je niet: het productiewerk 
is zwaar, en zeker niet geschikt voor iedereen. Maar 
wél voor de 36-jarige Arrash Parwar. Na enkele eerdere 
banen bij MTB koos Arrash voor fysiek uitdagend werk 
bij de afdeling Schuimproductie.

Leren en werken in de praktijk | Radium Foam

Arrash Parwar

Peter Pleunis: “Sommigen kunnen een zetje 
gebruiken. Die moet je ondersteunen.”
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Interview | Impreso

Eén stop voor al je drukwerk, 
dat is Impreso

De grafische sector is er één waar de afgelopen 
jaren heuse klappen vielen. Met de opkomst van 
websites, online folders en brochures verdwenen veel 
drukkerijen of werden opgeslokt door andere. Maar 
wie de grafische wereld goed bekijkt, ziet dat er nog 
steeds volop drukkerijen zijn die zeer hoge kwaliteit 
drukwerk bieden tegen concurrerende prijzen. Want 
drukwerk lééft. Daarvan zijn ze bij drukkerij Impreso uit 
Maastricht, een van MTB’s paradepaardjes, overtuigd.

Impreso is ooit ontstaan uit MTB. Wat daar nog aan 
herinnert – gelukkig maar - is het team: professionals 
die het maken van kwalitatief drukwerk in het hart 
hebben gesloten, en hierin gespecialiseerd zijn. Manager 
Ruud Kretzers versterkte in 2019 het team en is naar de 
opdrachtgever toe het dagelijkse gezicht van Impreso. 
“Kwaliteit staat bij ons voorop. Lokale klanten maar ook 
opdrachtgevers in de Euregio weten wat ze bij ons kunnen 
verwachten. Die verwachting maken wij waar. Luisteren naar 
wat de klant wil en hierover advies geven zit in ons bloed.”

Breed productaanbod
Met de klant meedenken: Impreso maakt het waar.  
Daarbij hoort een goed geoutilleerde drukkerij waarmee 
je alle kanten op kunt: offset- en digitaal drukwerk, groot-
formaat-drukwerk, signing, promotioneel drukwerk. De 
drukkerij is er ook voor populaire vragen, bijvoorbeeld naar 
covid-materialen. Impreso drukt zowel offset als digitaal. 
Offsetdrukken is het traditionele drukproces met behulp 
van drukplaten. Digitaal drukken gaat via grote printers. 
Die maken kleine oplages prijstechnisch interessant voor 
de klant, tot oplage één zelfs, waarbij je ook nog eens de 
mogelijkheid hebt om elk exemplaar uit de oplage te  
personaliseren. ”Dat biedt allerlei mogelijkheden voor slim-
me, op het individu gerichte marketingacties”, zegt Ruud.

Verder ontzorgen
Een volgende stap is kijken hoe door machines slimmer in 
te zetten, klanten nog verder kunnen worden ontzorgd. “We 
willen uiteindelijk naar een ‘all in one’-shop: één plek voor 
al je drukwerk en waar je ook nog eens deskundig advies 
krijgt. “Ons doel is uiteindelijk om nog sneller te leveren en 
in het voortraject nog efficiënter te schakelen. Dat is wat 
de klant verwacht: gedegen advies, snel het drukwerk in 
huis, de beste kwaliteit en tegen een goede prijs.”

PSO Prestatieladder
Impreso prijst zich gelukkig met haar team van 
professionals dat het recept voor kwaliteitsdrukwerk 
kent, dat wil zeggen: drukwerk waarbij het tienduizendste 
– of honderdduizendste - exemplaar uit de oplage net 
zo fris oogt als het eerste. De medewerkers hebben hier 
een rol van betekenis. “Het drukproces zelf mag dan 
geautomatiseerd zijn, maar er komt altijd nog mensenwerk 
aan te pas. Daar komt de kracht van Impreso om de 
hoek kijken.” Impreso heeft PSO-trede 3 en is PSO 30+ 
gecertificeerd. Ga je een partnership aan met Impreso, dan 
vul je hiermee dus je SROI-opdracht én mvo-doelstelling 
in. “Het is onze missie om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een waardevolle leerwerkplek te bieden, met 
perspectief op een vaste baan. Een groot voordeel is dat 
wij voortkomen uit MTB. Het beste uit medewerkers halen 
zit in ons dna. Wij hebben oog voor onze medewerkers en 
dat zie je terug in het eindresultaat. Die erkenning draagt 
er extra aan bij dat drukwerk én de opdrachtgever van onze 
medewerkers de aandacht krijgen die ze nodig hebben.”

Technologische vooruitgang
Impreso heeft een modern machinepark, waarmee aan 
nagenoeg elke vraag kan worden voldaan. En mocht de 
klant het nóg mooier of nóg duurzamer willen, dan zijn 
er haast onbegrensde mogelijkheden om het drukwerk 
af te werken en te veredelen. Daarbij helpt natuurlijk 
de technologische vooruitgang in de grafische sector. 
Impreso maakt er graag gebruik van. “Er is steeds meer 
mogelijk. Daarom is bij ons, naast de medewerker, 
ook de techniek aan zet. Die zorgt ervoor dat wat onze 
drukwerkprofessionals in de vingers hebben, ook echt tot 
zijn recht komt.”

Ticket voor de toekomst
Ruud twijfelt niet over een toekomst met drukwerk. 
“Drukwerk blijft bestaan, simpelweg omdat bedrijven 
belangrijke keuzes vaak baseren op tastbare gedrukte 
uitingen en omdat mensen in hun omgeving nu 
eenmaal graag kleuren zien.” Impreso gaat met zijn 
medewerkers een mooie toekomst tegemoet. Het bedrijf 
blijft inzetten op het ontzorgen van opdrachtgevers. 
“Opdrachtgevers kunnen voor al hun drukwerk bij ons 
terecht in nagenoeg alle formaten en oplages en zelfs 
voor drukwerkgerelateerde diensten, zoals mailings. 
Wij zien Impreso graag als de all in one-shop waar de 
opdrachtgever nooit ‘nee’ te horen krijgt. Die visie geeft ons 
bestaansrecht.” Ze levert Impreso een mooi ticket voor de 
toekomst op. 

Ruud Kretzers: “Drukwerk zal blijven bestaan.”

“Het beste uit 
medewerkers halen 
zit in ons dna”
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wat vind jij?

Anton Wiegers - Altena-bike
Maatschappelijk ondernemen is een prachtig initiatief 
om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan 
het arbeidsproces. Het is belangrijk voor de economie, 
maar ook voor de mensen die het betreft. Werken, in de 
breedste zin van het woord, geeft zin en betekenis aan 
het leven. Eenieder kan mensen het gevoel geven nuttig 
te zijn. Dat kan op elk niveau, ook aan mensen met minder 
intellectuele of manuele bagage. Mensen uitdagen hun 
werk serieus te nemen en ze laten presteren zorgt voor 
een gezond bedrijf. In deze moeilijke tijd merk je des 
te meer hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn, of je nu 
pakjesbezorger of manager bent.

Xavier Olivers - Olivers
In ons ambachtelijk familiebedrijf is veel en divers werk 
te verrichten. Taken kun je leren, ook als je geen opleiding 
hebt. Via een werkervaringsplek doorstromen naar een 
vaste baan is bij ons geen uitzondering. Gemotiveerde 
mensen zijn leergierig, maar goede begeleiding is en blijft 
belangrijk. Mogen wij op ons bedrijf een nieuwe werknemer 
met enige afstand tot de arbeidsmarkt verwelkomen, 
dan is een jobcoach ‘part of the deal’. Zo maken we een 
goede start en is de kans van slagen het grootst. Iedereen 
verdient een kans. Soms kunnen wij die bieden. Resulteert 
inzet uiteindelijk in een vaste baan, dan is dat een beloning 
voor ons allen!

Floor Wellens – Greentom
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een must. 
Wij produceren en verkopen duurzame kinderwagens en 
accessoires vanuit de gedachte om de wereld leefbaarder 
te maken. We werken bij ons bedrijf met een klein team 
van specialisten op verschillende vakgebieden. We leiden 
ook jonge, onervaren mensen op via een leerwerktraject. 
Zo leren wij hen vanaf de start om werk te verrichten 
vanuit onze duurzame en innovatieve visie. Hierdoor 
krijgen we gekwalificeerde mensen die duurzaam 
ondernemen vanzelfsprekend vinden. MTB maakt voor 
onze kinderwagens de natuurlijke matrasjes. Ook MTB 
gebruikt leerwerktrajecten, waardoor ze mensen kunnen 
inzetten die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. Zo 
dragen we bij aan een betere wereld.

Ruud Raeven - Nora Biscuits
Veel bedrijven doen tegenwoordig aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Vaak wordt mvo dan 
gekoppeld aan duurzaamheidsthema’s zoals het milieu, 
energiebesparing, cradle tot cradle, het verminderen 
van CO2-uitstoot of fair trade. Belangrijke thema’s, die 
ook de aandacht hebben bij Banketbakkerij Nora. Maar 
mvo gaat verder bij ons en richt zich ook op innovatie, 
dienstverlening en personeelsbeleid. In ons bedrijf werken 
ongeveer 80 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Soms hebben zij extra begeleiding nodig. Dat kost tijd. 
Maar dat weegt ruimschoots op tegen signalen die wij 
afgeven. Intern, om werknemers kennis te laten maken 
met de mogelijkheden van mensen met een (lichte) 
arbeidsbeperking en extern om ons mvo-beleid zichtbaar 
te maken. 

Veel bedrijven hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoog in het vaandel staan. Ook zoeken ze naar manieren om invulling te 
geven aan de Participatiewet. Tegelijkertijd staat sommige bedrijven een 
tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten te wachten - nu of in de nabije 
toekomst. Leerwerktrajecten bieden hierbij een uitkomst. 

Onze stelling luidt:
Leerwerktrajecten vanuit de Participatiewet zijn een goede oplossing om  
te helpen het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten terug te dringen.

De stelling

“MTB is een bedrijf 
als alle andere. 
Maar met 
bijzondere mensen.”
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