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ERGON
Van ‘werkplaats’ waar mensen met een beperking beschut werkten, naar een modern en
betrouwbaar werkbedrijf dat mensen ondersteunt bij het zoeken naar werk bij reguliere
werkgevers: het is, in een notendop, de route die Ergon in haar 75-jarig bestaan volgde.
Medewerkers van Ergon zijn inmiddels bij meer dan 500 regionale werkgevers aan de slag.
Nog eens 500 regionale organisaties nemen diensten af van Ergon. Het programma Ergonconnect geeft deze sociale ondernemers een gezicht. Het Hier Werkt Ergon-embleem aan de
voordeur maakt dat sociale hart nog eens extra zichtbaar. Bij Ergon komen ze graag in contact
met organisaties, zoals de bedrijven hieronder, die werk willen maken van hun sociale hart.
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Archipel

Met zorggroep Archipel onderhoudt Ergon al een lange tijd
een hechte relatie. Archipel stelt alles in het werk om de
juiste Ergon-medewerker op de goede plek te krijgen, en
te houden. Met succes, inmiddels hebben al veel Ergonmedewerkers een mooie baan bij Archipel gevonden.

Bakkertje Bol

Bij Bakkertje Bol doen ze er alles aan om klanten persoonlijk van dienst te zijn met vers bereide en ter plekke
belegde broodjes. In de winkelfilialen is het vanwege de
drukte vaak hollen of stilstaan, maar de aandacht voor
de Ergon-medewerker blijft.

Buchrnhornen

Bij dit voet- en beweegcentrum kijken ze hoe medewerkers van Ergon zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij
de taken die er elke dag liggen. Op deze manier komt de
weg vrij naar een efficiëntere bedrijfsvoering.

Driessen Autogroep

Deze merkdealer hecht traditioneel veel waarde aan regionale maatschappelijke verbondenheid. Medewerkers
van Ergon werken er op de interieurafdeling. Hoewel
het werk er niet eenvoudig is, vinden zij hier met succes
een baan.

Eckartcollege

ESE Internationa

Het Goed

Kusters Facilities

Het Eckartcollege mag het predicaat ‘excellent’ voeren voor alle drie zijn afdelingen, te weten mavo, havo
en vwo. De school biedt medewerkers van Ergon een
goede basis; de leerlingen, maar ook zij worden ‘groot
op ’t Eckart’.

De afgelopen jaren gingen honderden Ergon-medewerkers bij kringloopwarenhuis Het Goed aan de slag.
Binnen deze organisatie, die werk maakt van een circulaire businesscase, is het voor hen prettig werken.

Deze groothandel in artikelen voor bedrijfsverlening
en ehbo heeft ook verschillende Ergon-medewerkers
in dienst. Zij ondersteunen de ESE-collega’s, zodat
het technisch personeel zich kan concentreren op zijn
hoofdtaak.

Deze facilitaire dienstverlener kun je in het straatbeeld
haast niet missen. Het bedrijf vindt de juiste werkplek
voor precies de juiste Ergonner, en zorgt er op deze
manier voor dat de focus van de eigen medewerkers
op de core-taken gericht kan blijven.
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Energiebox

Office-S

Van der Hoorn Buigtechniek

NTS

Plano Plastics

Van Zelst

Energieadviesbureau Energiebox, genoemd naar de
doos met energiebesparende producten die het uitgeeft,
onderhoudt een goede relatie met Ergon-medewerkers.
Hier bewijzen zij elke dag dat zij over de nodige flexibiliteit beschikken.

Techbedrijf NTS laat zien dat er ook in de high-tech
sector volop ruimte is voor medewerkers van Ergon. Er
is aandacht en interesse voor de mens achter de medewerker. De gedetacheerde medewerkers krijgen alle
kans om waardevol werk te verrichten.

In het hart van Brainport, op Strijp-S, zijn bij ondernemers-community Office-S medewerkers van Ergon
gedetacheerd. Zij werken daar in een afwisselende en
enerverende omgeving, waar het er soms ook hectisch
aan kan toegaan.

Bij kunststoffenleverancier Plano Plastics zit sociaal
ondernemen in het dna ingesloten. Het bedrijf biedt medewerkers van Ergon al jaren een passende werkplek.
Tientallen Ergonners hebben hier al een baan gevonden.

Deze organisatie is graag betrokken bij werknemers
die ondersteuning nodig hebben om een passende
werkplek te vinden. Het bedrijf biedt relevante werkplekken en draagt via diverse overlegorganen bij aan
arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken.

VDL Laktechniek

Deze specialist in oppervlaktebehandeling is het
toonbeeld van een organisatie die in een hard zakelijk
werkveld balans creëert met sociaal ondernemerschap. Inmiddels is er sprake van een solide werkrelatie met meer dan 30 Ergonners.

Deze leverancier van koffiemachines kijkt niet zozeer
naar cv of opleiding, maar is vooral geïnteresseerd in
vaardigheden. Deze manier van zoeken en werven
blijkt een goede basis voor een intensieve samenwerking, die al lang bestaat.
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