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Sociale werkplaats INTOS in Gennep heeft een voorsprong op collega-bedrijven: 
arbeidsmatige dagbesteding en werk zitten er onder één dak. De schotten tus-
sen werk, inkomen en zorg zijn grotendeels verdwenen, waardoor Intos beter kan 
inspelen op de decentralisaties en de forse bezuinigingen. Andere sw-bedrijven 
komen met enige regelmaat bij ons kijken, vertelt directeur Jan Noij. 
TekST: WeNDy BrAANker, BeelD: INTOS

 P
iet klopt op de deur 
van het kantoortje. 
In zijn andere hand 
houdt hij een teke-
ning van een huisje 
en een poppetje met 

daaronder zijn naam. Voor Jan. 
“Dankjewel Piet. Ik ga ‘m ophan-
gen”, roept Jan Noij, plaatsvervan-
gend directeur van Intos, enthousi-
ast. “Als je dit krijgt, ben je wel heel 
speciaal”, zegt hij even later. Piet is 
dan alweer terug op zijn werkplek, 
een eindje verderop. 
Intos heeft een machine ontwik-
keld waarmee Piet, een man van 
55, zeer nauwgezet ringetjes kan 
plaatsen in rode jerrycandoppen. Dat 
ringetje moet precies goed zitten om 
te voorkomen dat de jerrycan gaat 
lekken. Tik… tik…, zegt de machine. 
Piet werkt gestaag door. Hij doet wel 
zevenduizend doppen per dag, heel 
vastberaden. 

Zevenduizend   
doppen per dag

Begeleidster Henriëtte Verstegen 
vertelt dat Piet specifieke begeleiding 
nodig heeft en dat hij zich goed voelt 
bij die zevenduizend doppen. “We 
bieden de structuur en de vastigheid 
waarbij hij en de andere mensen 
hier goed gedijen. Het product dat ze 
maken is daarbij een hulpmiddel.” 
Piet functioneert op het niveau van 
een kind en heeft ernstige gedrags-
problemen. Zijn AWBZ-indicatie is 
ZZP 7 (ZZP staat voor zorgzwaarte-
pakket en loopt in zwaarte op van 1 
tot 10). 

SAmeNWerkeN
Intos, een van oorsprong klassiek 
sw-bedrijf, werkt al sinds 1998 nauw 
samen met zorginstelling Dichter-
bij, vertelt Noij, zelf alweer 35 jaar 
werkzaam bij Intos. De Dagbeste-
ding Industriële Activiteiten (DIA) 
is daar een succesvol voorbeeld van. 
Waar dagbesteding voor mensen 

De toegevoegde waarde van werk

met een verstandelijke beperking in 
de jaren negentig nog vooral in het 
teken stond van ‘bezig zijn’, richtte 
de DIA zich van meet af aan ook op 
dagbesteding en werk met toege-
voegde waarde voor anderen. Voor de 
samenleving.  
Noij: “We hebben een heel goede 
band met de zorginstellingen waar 
we de AWBZ voor doen. Dus ik denk 
dat we een voorsprong hebben.” Noij 
bedoelt daarmee dat ze gezamenlijk 
makkelijker kunnen inspelen op 
de veranderingen die eraan zitten 
te komen. Dat is ook de tip die Noij 
andere klassieke sw-bedrijven wil 
meegeven: “Zoek elkaar op in het 
veld van werk en zorg. Samenwerken 
is de enige manier om hier uit te 
komen.” 
Noij verwacht dat het budget van 
Intos en andere sw-bedrijven met 
ongeveer een derde omlaag zal gaan 
als gevolg van de Participatiewet.  
In het idee achter de wet kan Noij 
zich wel vinden: meer mensen aan 
regulier werk helpen. Wat hem 
zorgen baart, is de snelheid waarmee 
het gebeurt; de afbouw van de subsi-
die op de sociale werkvoorziening in 
een luttele zes jaar tijd. Het is maar 
de vraag of hij met het participatie-
budget de verplichtingen aan de hui-
dige WSW’ers kan betalen. “De VNG 
heeft gezegd: de Participatiewet is in 
dit kader onuitvoerbaar. Gemeenten 

‘Zoek elkaar op in het 
veld van werk en zorg’
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ADVERTENTIE

gaan naar een artikel 12-status als ze 
niet uitkijken”, zo schetst de plaats-
vervangend directeur het sombere 
scenario van gemeenten die vanwege 
een structureel slechte fi nanciële 
situatie onder fi nanciële curatele 
worden gesteld door het Rijk.
Noij vreest dat de samenwerking 
die Intos in de loop der jaren met 
zorginstellingen heeft opgebouwd 
enigszins op de proef gesteld wordt 
als bepaalde budgetten wegval-
len. Er moet gezocht worden naar 
andere concepten om goedkoper te 
kunnen werken. “Ik zie zo een-
twee-drie geen gigantische bronnen 
van inkomsten waaruit we kun-
nen putten. Ik denk eerder aan het 
handig organiseren van zaken om 
kosten te besparen. En aan de inzet 
van vrijwilligers. Als ik kijk naar het 
huidige vrijwilligersaanbod in zorg-
instellingen dan is dat gigantisch. 
Ik was laatst in een ziekenhuis waar 
driehonderd vrijwilligers rondliepen. 

En bij een zorginstelling elders in 
het land zijn maar liefst tweedui-
zend vrijwilligers actief. Er is een 
continu aanbod van vrijwilligers, die 
misschien alleen iets anders ingezet 
moeten worden.”

OVer eN Weer
Bij Intos en DIA werken tussen 
de 520 en 550 mensen. Het aantal 
varieert vanwege de instroom en 
uitstroom van stagiaires, onder meer 
afkomstig van een school in de regio 
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 
voor Zeer Moeilijk Lerenden en voor 
leerlingen met een meervoudige 
beperking. Verder bestaat de groep 
uit ongeveer 325 WSW’ers, honderd 
WWB’ers, tachtig mensen in de 
dagbesteding en dertig stichtingme-
dewerkers. Dat dit alles onder een 
dak zit maakt het voor Intos en Dich-
terbij makkelijker om elkaar werk 
toe te spelen als er op een bepaalde 
afdeling (tijdelijk) minder werk is.

Ook worden WSW’ers ingezet in de 
dagbesteding om het werk soepel te 
laten verlopen. 
Vandaag is er een haastklus bin-
nengekomen bij de drukkerij op de 
dagbesteding. Om half vijf moet een 
mailing gereed zijn, waarvoor drie 
mensen van de dagbesteding en een 
WSW’er van Intos, die tijdelijk is ge-
detacheerd, worden ingezet. Alle vier 
stoppen ze brieven in enveloppen. 
De WSW’er houdt ondertussen goed 
in de gaten of het werk in orde is. 
Dankzij de inzet van deze WSW’er 
kan begeleidster Verstegen zich 
bezighouden met de zorg voor haar 
medewerkers, bijvoorbeeld de dame 
die medicatie toegediend moet 
krijgen vanwege diabetes. Verstegen 
vertelt dat ze overal oren en ogen 
heeft. Maken de machines het juiste 
geluid? Loopt alles soepel? Hoe 
gedragen de medewerkers zich? 
Verstegen werkt al ruim 25 jaar met 
verstandelijk gehandicapten en in 

die kwart eeuw heeft ze medewer-
kers zien opknappen omdat ze werk 
hadden, een dagritme. “Werk is 
status”, weet ze. “En de meerwaarde 
is ook dat er minder sprake is van 
probleemgedrag als mensen werk 
hebben.”
Noij praat over het weghalen van de 
schotten tussen het sw-bedrijf en de 

dagbesteding. Je moet de medewer-
kers niet in hokjes plaatsen en ze 
van een label voorzien, vindt hij. 
“Iedereen, zowel aan de onderkant 
als aan de bovenkant van de arbeids-
markt, kan naar vermogen werken. 
Iedereen heeft potentie.” Hij meent 
dat het concept van Intos kan bijdra-
gen aan een beter rendement. Want 

uiteindelijk draait het ook om de 
euro’s. “Ergens moet geld gevonden
worden. Ik ben ervan overtuigd dat 
dat alleen maar gebeurt als er sprake 
is van een vergaande vorm van 
samenwerking tussen die partijen 
waarop de decentralisaties betrek-
king hebben.” *

‘ Werk is status en iedereen 
heeft potentie’


