
MINISTER SCHOUTEN OP WERKBEZOEK BIJ ERGON DAF

“PARTNERSHIP 
EN REGIONALE 
SAMENWERKING ERGON 
– DAF VOORBEELD VOOR 
HET HELE LAND.”
MAANDAG 4 JULI WAS GEEN GEWONE DAG VOOR DE ERGON MEDEWERKERS BIJ DAF/PACCAR PARTS. VLAK NA DE 
ONDERTEKENING VAN EEN NIEUW DRIEJARIG CONTRACT VOOR SAMENWERKING TUSSEN ERGON EN DAF/PACCAR PARTS, 
ONTVING ERGON – DAF HOOGGEPLAATST BEZOEK VAN MINISTER CAROLA SCHOUTEN (CHRISTEN UNIE), VAN ARMOEDEBELEID, 
PARTICIPATIE EN PENSIOENEN, VOOR EEN WERKBEZOEK, SAMEN MET TWEEDE KAMERLID DAAN DE KORT (VVD). ERGON 
MEDEWERKER CATRINA SEAGER WACHTTE HEN BIJ DE INGANG OP EN BEGELEIDDE HEN VAKKUNDIG DOOR DE WERKHALLEN 
NAAR DE ONTVANGSTRUIMTE. HOEWEL EEN BREDE DELEGATIE VAN MANAGERS, DIRECTEUREN EN WETHOUDERS DAAR 
VOOR DE GELEGENHEID AANWEZIG WAS, BLEEK ER WEINIG RUIMTE VOOR OFFICIËLE AANGELEGENHEDEN, WANT DE 
MINISTER GAF DUIDELIJK TE KENNEN VOORAL GEÏNTERESSEERD TE ZIJN IN DE MENSEN OP DE WERKVLOER.

Na een korte presentatie van Yvonne van 

Mierlo (Algemeen directeur Ergon) en Jos 

Smetsers (Member board of Management 

DAF PACCAR), over het belang van goede 

samenwerking tussen bedrijven als DAF en 

de sociaal ontwikkelbedrijven, volgde dan ook 

een uitgebreide rondleiding waar Schouten zich 

niet de kans liet ontnemen met medewerkers 

te praten en zelf de handen uit de mouwen 

te steken. Onder deskundige begeleiding 

van de medewerkers van Ergon pakte zij 

een vrachtwagenbumper in en leerde ze hoe 

onderdelen geseald worden voor verzending 

naar bijvoorbeeld andere landen. 

Workcenterleider Peter Wijbenga lichtte 

kort toe waarom het zo belangrijk is dat de 

medewerkers op ‘zijn werkvloer’, met name 



23GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

vergunninghouders, kansen krijgen zich bij een 

werkleerbedrijf te ontwikkelen. “Ze leren hier 

niet alleen de vaardigheden die nodig zijn om 

het werk goed te doen, maar we leiden ze ook 

op met werkvloertaal, waardoor ze hun kansen 

op de arbeidsmarkt blijvend vergroten”.

De volgende medewerker die Schouten sprak 

was Johan de Leeuw. Trots vertelde hij haar dat 

hij volgend jaar 45 jaar in dienst is bij Ergon. 

“Het is hier fijn werken, met leuke collega’s en 

heel verschillend werk”, legde hij de minister 

uit, die hem aandachtig aanhoorde. “Blijven 

genieten van je werk, hé”, wenste ze hem 

toe terwijl ze door de delegatie al naar de 

volgende hal werd geleid.

De boodschap tijdens de rondleiding was 

duidelijk en eenduidig: het is belangrijk dat 

ook mensen met een beperking aan de slag 

kunnen bij een reguliere werkgever. Het werk 

biedt hen niet alleen een inkomen, maar 

bovenal voldoening, trots en erkenning. “Wat 

maakt nou dat het hier zo succesvol geregeld 

is?” wilde een enigszins verbaasde Schouten 

van Yvonne van Mierlo weten. “Met name het 

besef dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn 

voor deze mensen speelt een grote rol. We 
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erkennen met elkaar de betekenis van werken en realiseren ons ook dat 

het de investering waard is, omdat het duurder is om deze mensen thuis 

te laten zitten.” Jos Smetsers vulde aan: “Wat we vooral doen, is kijken 

naar mogelijkheden en talenten. En dan kan er best veel!”

Tot slot benadrukte wethouder Saskia Lammers (gemeente Eindhoven) 

het belang van een goede samenwerking met het Rijk hierin. 

“Iedereen moet een kans krijgen zich te ontwikkelen, dus we zouden 

de samenwerking met het Rijk graag nog meer verstevigen”. Het 

werkbezoek van Schouten en De Kort aan Ergon/DAF PACCAR Parts zal 

daar ongetwijfeld een positieve stimulans aan gaan geven want de 

gesprekken met medewerkers maakten zichtbaar indruk op hen. Als 

herinnering aan hun bezoek ontvingen Schouten en De Kort bovendien 

door Ergon medewerkers gekweekte plantjes en een prachtige miniatuur 

van de nieuwste DAF truck. “Die neem ik mee naar Den Haag, beloofde 

De Kort met een glimlach, want dat doe ik met alles wat uit Eindhoven 

komt”. 


