
Werk voor iedereen

Samen maakt 
iedereen sterker.

Ergon - werk voor iedereen! 
Ergon ontwikkelt mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt naar, aan en in betaald werk. Dat doen we 
door verbindingen tussen vraag en aanbod te stimuleren en 
tot stand te brengen. Waar dat kan, in samenwerking met 
reguliere werkgevers. Waar dat nodig is, in de beschutte 
omgeving van een werkleerbedrijf van Ergon. 

Inclusief ondernemen?  
Vraag Ergon Connect!
 
Inclusief ondernemen betekent dat je kansen biedt  
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Hoe doe je dat in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden? 
Welke kansen liggen er voor jouw bedrijf in social return? 
Ergon Connect informeert en denkt graag met je mee.  
Mail naar connect@ergon.nl voor meer informatie.   

•    Je draagt daadwerkelijk bij aan een inclusieve arbeidsmarkt 
•   Je behoort tot een netwerk van organisaties uit de regio 
•    Je maakt de maatschappelijke bijdrage van  

jouw organisatie zichtbaar
•    Je neemt deel aan inspirerende workshops  

en (netwerk)bijeenkomsten
•    Je onderscheidt je bij opdrachtgevers met  

sociaal/inclusief ondernemerschap

Sluit jij je aan? Op www.ergon.nl/ergonconnect  
zie je welke collega-ondernemers je al voorgingen  
als Ergon Connect ambassadeur. 

Meer weten? Aanmelden? 
Mail naar connect@ergon.nl.

Vijf goede redenen 
om Ergon Connect 
ambassadeur  
te worden



Zij gingen je al voor:

Samen maakt iedereen sterker
Zuidoost-Brabant staat bekend als een van de slimste regio’s 
ter wereld. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan 
de manier waarop we hier samenwerken en onze kennis delen 
met elkaar. We gunnen ieder het zijne en helpen elkaar verder. 
Onze kracht zit in samen. Laten we er dan ook voor zorgen dat 
iedereen in die kracht kan delen.

Samen maken we van de slimste regio ook de meest sociale 
regio. Daar plukt iedereen de vruchten van. 

Dus doe mee en word  
Ergon Connect ambassadeur!

“De medewerkers die via Ergon bij mij 
werken maken mij vrolijk. Iedere dag 
als ik ze bij mij aan de gang zie, denk 
ik weer, ook dáár doe ik het voor!” 

Maarten van Zelst, directeur Van Zelst Automaten. 

Tijd voor inclusief ondernemen
Met Ergon Connect willen wij een nieuwe beweging van  
‘inclusief ondernemen’ in gang zetten. We gaan ervan uit dat jij 
je als sociaal bewogen ondernemer graag bij die beweging 
aansluit. Jij weet immers als geen ander hoe belangrijk werk 
voor mensen is. Werk zorgt voor een inkomen. Geeft structuur 
en zelfvertrouwen. Maakt zelfstandig en onafhankelijk. 

Werk zorgt ervoor dat je een betekenisvolle plek kunt innemen  
in de maatschappij. Dat is niet voor iedereen even makkelijk,  
maar wel voor iedereen mogelijk. Ook als je een belemmering 
hebt. Samen met mensen als jij biedt Ergon iedereen een kans 
om mee te tellen en mee te doen.

Doe mee en word Ergon 
Connect ambassadeur!
Ergon biedt werk aan vele duizenden mensen in  
de regio. Voor een groot deel bij reguliere 
werkgevers. Inclusieve ondernemers die er vanuit 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
zorgen dat iedereen erbij hoort en meetelt. Maar  
ook vele honderden sociaal ondernemers die  
bewust diensten afnemen van Ergon en hiermee 
zorgen voor werkgelegenheid voor honderden 
Ergon-medewerkers.

Wij nodigen je van harte uit om ook mee te doen 
en ambassadeur te worden van Ergon Connect.  
Van een beweging die jou en je organisatie 
inspireert, zodat jij vervolgens weer anderen 
inspireert. 

Let’s connect!

Ruud van Driel (teammanager) en Roland, GGD Brabant-Zuidoost


