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 Doelgroepen en regelingen
De twee werknemers zijn op verschillende manieren bij Lok installaties in 
dienst gekomen. Joukje Woelders, accountmanager bij Ferm Werk, legt 
het uit. “Een van hen valt onder de doelgroep ‘mensen met een mentale 
of fysieke arbeidsbeperking’. Deze mensen komen gewoon regulier in 
dienst van een bedrijf, alleen krijgt de werkgever daarvoor financiële 
ondersteuning en kan de werknemer zelf coaching krijgen als dat nodig 
is. Hoe het precies zit, daar hoeft een werkgever zich geen zorgen over te 
maken. Ferm Werk neemt alle zorg uit handen.”
De andere werknemer bij Lok installaties begon zijn dienstverband met 
een werkervaringsplek. “Mensen kunnen dan met behoud van hun 
uitkering werkervaring opdoen. Ze werken 3 tot 6 maanden voor een paar 
dagen per week in een bedrijf. Voor de werkgever is het kosteloos.” Is het 
een match? Dan kan de werknemer in dienst komen.

 Maak vrijblijvend kennis
Wil je meer weten over sociaal ondernemen en 
het in dienst nemen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt? Joukje maakt graag kennis. 
“We hoeven heus niet gelijk ter zake te komen, 
het is ook goed om een netwerk op te bouwen. 
Aarzel niet om me uit te nodigen voor een kop 
koffie!” 

Lok installaties ontwerpt, realiseert, 
onderhoudt en exploiteert elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige installaties. In 
die werkzaamheden zoekt het bedrijf voor 
iedereen een plek. “Iedereen verdient 
een kans en iedereen kan wel iets,” zegt 
HR-manager Marjolein. “Wij willen anderen 
behandelen zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Ik vind het gaaf als een bedrijf zo 
een bijdrage levert aan de maatschappij.”

Zorg uit handen
In deze sfeer vonden twee mannen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een mooie plek: 
statushouder Mehdi en Johan, een jongen 
met een beperking. Voor de begeleiding 
van het dienstverband zocht Lok installaties 
contact met Joukje Woelders van Ferm 
Werk. Deze organisatie nam Lok installaties 
alle administratieve zorg uit handen. Het 
bedrijf zorgde er echter wel zelf voor dat de 
mannen goed werden opgevangen. “Als je 

mensen in dienst hebt, die hen mee kunnen 
nemen en de begeleiding op kunnen 
pakken, is er eigenlijk geen probleem,” zegt 
ze opgewekt. “Ze hebben misschien wat 
meer sturing en een keer extra uitleg nodig, 
maar dat geldt ook voor de jongens die net 
van hun opleiding komen.”
Marjolein ziet hoeveel plezier een goede 
match geeft. “Een van de twee heeft enorm 
veel lol met zijn leermeester. Het zijn jonge 
gasten en ze komen altijd met stoere 
verhalen terug.”

Kosteloos een tolk
Voor Lok installaties is het belangrijk dat 
de mannen het maximale uit zichzelf halen. 
Via Ferm Werk kunnen de mannen een 
praktijkverklaring halen. “Ze doen eigenlijk 
dezelfde mbo-opleiding als onze andere 
leerlingen, maar dan zonder de theorie. Ze 
waren echt super enthousiast dat zij ook 
een opleiding konden doen! Ze waren bij 

voorbaat al helemaal trots op hun diploma.”
Mehdi, die een paar jaar geleden 
naar Nederland is gevlucht, heeft een 
extra obstakel: de taal. Hij moet zijn 
veiligheidscertificaat halen, maar het 
examen is niet beschikbaar in zijn eigen 
taal. Marjolein: “We hebben Ferm Werk 

benaderd en die hebben kosteloos een tolk 
geregeld. Die oefent elke week een paar 
avonden met Mehdi. We hopen dat hij het 
examen binnenkort in het Nederlands of 
met de tolk mondeling kan afnemen. Zolang 
hij de veiligheidsregels kent, maakt het ons 
niet uit in welke taal!” 

‘Iedereen verdient een kans op een baan’
“Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid naar de maat-
schappij om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
plek te geven,” vindt HR-manager Marjolein van der Baan van 
Lok installaties. Bij het bedrijf zijn twee mensen in dienst die 
via Ferm Werk een baan zochten.

HR-manager Marjolein van der Baan en werknemer Mehdi van Lok installaties voelen zich beide 
gesteund door de begeleiding van Ferm Werk.


