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Samenwerking
tussen WSD
en Het Goed

Sociaal ondernemen, de organisa-
ties WSD Groep en Het Goed zijn er 
volop mee bezig. Als projectleider 
werkgeversservicepunt Meierij zet 
Paul Broeckaert van de WSD zich in 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. ,,Mensen kunnen 
vaak meer dan je denkt.”

,,In het verleden waren er veel minder 
‘labels’. Sinds 2015 is de Participatiewet 
van kracht en is het voor werkgevers 
vaak onduidelijk welke verantwoorde-
lijkheden zij dragen. Naar het verleden 
gaan we niet terug, maar er zijn wél veel 
mogelijkheden. De WSD nodigt werkge-
vers uit om deze kansen te bespreken”, 
aldus een enthousiaste Broeckaert. Ook 
zijn er al verschillende initiatieven en 
samenwerkingen ontplooid tussen ver-
schillende werkgevers, met als regiehou-
der de gemeente.

Eén van de samenwerkingen die de 
WSD is aangegaan, is die met Het Goed. 
Bedrijfsleider Ad Vogels vertelt dat Het 
Goed als missie heeft: ‘Werk maken van 
hergebruik en werk maken van werkge-
legenheid’. Het werk maken van werk-
gelegenheid gebeurt door te fungeren 
als tussenstation voor mensen met een 
matige afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
Goed en de WSD roepen ondernemers 
op om bij een vacature contact op te 
nemen. Vogels: ,,De kans is aanzienlijk 
dat wij een geschikte en gemotiveerde 
kandidaat hebben.”

Maestro

Achteraf weet ik niet wat me bezielde 
toen mij gevraagd werd mee te doen 
aan Maestro, de dirigeerwedstrijd van 
Boxtel’s Harmonie, en ik spontaan be-
vestigend antwoordde. Waarna ik snel 
uitlegde dat ik niet muzikaal ben en 
bovendien geen noot kan lezen. Dat is 
geen probleem, werd mij gezegd, Ik gaf, 
en geef, tenslotte dagelijks leiding aan 
een groep medewerkers. Dit schijnt ver-
gelijkbaar te zijn met dirigeren. Om een 
orkest harmonieus te laten klinken, moet 
je namelijk ook goed leiding kunnen ge-
ven. Hoewel ik, naast mijn enthousias-
me, twijfels had, vond ik deze woorden 
dusdanig logisch klinken dat ik overstag 
ging en dus ‘ja’ zei op de vraag of ik de 
nieuwe Maestro van Boxtel wil worden.

Nu is het bijna zover; komende zater-
dag sta ik met dirigeerstok op de bok. 
Die dag is het 1 april. Was het maar een 
grap, heb ik al meerdere malen gedacht. 
Maar toch doe ik, met plezier én knik-
kende knieën mee.

Overigens, de vergelijking die werd ge-
maakt tussen leidinggeven en dirigeren 
zette me wel aan het denken. Want wat 
zijn dan de overeenkomsten tussen een 
groep medewerkers aansturen en een 
harmonieorkest de baas zijn? Een voor 
mij meteen in het oog springende over-
eenkomst is het zorg dragen. Enerzijds 
zorg dragen voor de continuïteit van mijn 
bedrijf en anderzijds voor een voortkab-
belende muziekstroom. Continuïteit ook 
voor de sfeer. Wanneer de sfeer binnen 
mijn bedrijf goed is, en daar maak ik me 
hard voor, is het personeel tevreden en 
daarmee productief. Deze vergelijking 

gaat ook op voor het dirigeren van een 
harmonieorkest. Het waarderen van de 
muzikanten, zoals de klarinettisten op de 
eerste rij die hun instrument alvast naar 
de lippen brengen om in te zetten, zon-
der dat ik in de gaten heb dat ze moe-
ten gaan spelen, is daarvan een perfect 
voorbeeld. Bij deze dames: hartelijk dank 
en willen jullie dit alsjeblieft ook komen-
de zaterdag doen tijdens de uitvoering? 
Want hoewel ik heel stoer doe, wil ik 
toch graag een goede indruk maken.

Enfin, ik hoop dat het orkest en ook het 
publiek mij er doorheen slepen en zowel 
de muzikanten als het publiek en wij als 
deelnemers er een mooie en stiekem ook 
muzikale avond van maken.

HENK WAGENAARS
Voorzitter SPIN

 

Nieuwtjes

‘Gangway Barge Master’

Vorige week is op de parkeerplaats van 
Bosch Rexroth aan de Van Salmstraat de 
fundering gestort voor het testen van 
het innovatieve project ‘Gangway Barge 
Master’. Inmiddels zijn ook de eerste on-
derdelen geleverd. Het project is opge-
zet om, een unieke loopbrug te testen 
die als doel heeft het veilig en efficiënt 
overbrengen van personen en goederen 
vanaf schepen naar bijvoorbeeld produc-
tieplatforms.

Samenwerking WSD en HRE

Vorige week zijn WSD en Holland Re-
cycling Electronics een samenwerking 
gestart. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt gaan via WSD aan de slag 
bij Holland Recycling Electronics met als 
doel doorstromen naar een reguliere 
werkplek.

Nieuwbouw Magic FX

Magic FX is gestart met de bouw van 
een nieuwe bedrijfshal. De nieuwbouw 
komt tegen het bestaande pand aan.

SPIN
Spinnieuws wordt gemaakt onder ver-
antwoordelijkheid van het bestuur van 
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Colofon

Drukkerij Tielen en Binderij Hexspoor 
zijn in de prijzen gevallen bij de presti-
gieuze Leipziger Buchmesse. De Gouden 
Letter, ofwel de eerste prijs, wonnen zij 
voor het hooggewaardeerde boek ‘Or-
nothology’ van Anne Geene en Arjan de 
Nooij. De Bronzen Letter was voor de 
poëziebundel ‘Dwars Vers’.

Silvan Hexspoor: ,,Het is bijna onmoge-
lijk om deze prijzen te winnen. Dat wij, 
twee Boxtelse ondernemers, deze onder-
scheidingen samen gewonnen hebben, 
is heel bijzonder.” Jasper Tielen vult aan: 
,,En voor onze drukkerij voor het tweede 
jaar op rij. Ongelooflijk”. Tielen won ook 
vorig jaar de Gouden én Bronzen Letter. 
Hexspoor verdiende toen al een eervolle 
vermelding.

De samenwerking tussen beide familie-
bedrijven is vanzelfsprekend en bestaat 
al zeker 60 jaar. ,,Mijn opa heeft het be-
drijf opgericht en onze grootvaders heb-
ben elkaars kwaliteiten jaren geleden 
al weten te waarderen”, vertelt Silvan. 

Jasper is de vierde generatie binnen het 
bedrijf. De ondernemingen vullen elkaar 
dan ook goed aan. Waar Drukkerij Tielen 
als core business het drukken van boe-
ken, brochures en folders heeft, is Binde-
rij Tielen een internationale speler in het 
binden van boeken.

Beide ondernemers zetten zich met hart, 
ziel en een secuur oog voor detail in 
voor een niets minder dan perfect pro-
duct. Bezield kunnen zij vertellen over de 
uitdagingen die zij tegen komen in hun 
werk. ,,Het drukken en binden van een 
boek is een kunstvorm.” Beiden zijn het 
hierover eens. De wens van de klant is 
leidend, maar Jasper en Silvan laten hun 

visie ook graag aan de consument ho-
ren.

Dat deze kijk ook gewaardeerd wordt, 
bleek toen twee door Tielen en Hex-
spoor geproduceerde boeken, samen 
met 31 andere Nederlandse boekwer-
ken, door stichting De Best Verzorgde 
Boeken werden geselecteerd om mee 
te dingen naar de Gouden Letter bij de 
Leipziger Buchmesse. Een vijfkoppige 
jury oordeelde daar dat onder andere de 
typografie, afwerking en materiaalkeuze 
van ‘Ornothology’ en ‘Dwars Vers’ van 
dusdanig hoge kwaliteit zijn dat deze 
respectievelijk met de Gouden en de 
Bronzen letter beloond zijn. ,,De boeken 
zijn geselecteerd uit bijna 600 boekwer-
ken wereldwijd. En dan tel ik de voorse-
lectie nog niet eens mee”, aldus Jasper.

De ondernemers zijn het eens: ,,Op deze 
prijzen mogen we met recht trots zijn.” 
Vrijdag werden beide prijzen aan de fiere 
Boxtelse ondernemers uitgereikt in Leip-
zig.

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt 
door Albert Stolwijk.

   

Familiebedrijf Reijnders is 
groots in bescheidenheid
Vader Toon Reijnders begon in 1964 
vanuit zijn ouderlijk huis met een han-
del in stenen. Toen hij een berg stenen 
opkocht waarop een lading kolen lag, 
besloot hij eerst de kolen te verkopen 
en daarna de stenen te verhandelen. 
Anno 2017 is handels- en transportbe-
drijf Reijnders B.V. in de kundige handen 
van zoons Gert-Jan en Tom en is het niet 
meer weg te denken als leverancier en 
transporteur van voornamelijk fossiele 
brandstoffen. Toch kunnen beide man-
nen de handel in bestratingsmateriaal 
niet loslaten en behelst het familiebedrijf 
nog steeds een stukje in- en verkoop 
van stenen. Een interview met Tom (op 
de foto), de jongste van de gebroeders 
Reijnders.

Tom: ,,We kopen onze materialen we-
reldwijd in, van Zuid-Amerika tot Azië. 
Het gaat voornamelijk om restpartijen 
waarvan wij met onze eigen machines 
een gereed product voor de klant ma-
ken.” En de klant is koning bij Reijnders 
B.V. ,,We leveren hoofdzakelijk aan de 
staalindustrie en aan energieleveran-
ciers”, vertelt Reijnders. ,,We hebben de 
nodige aanpassingen voor onze klanten 

gedaan. Zo is de verpakking met zoge-
noemde ‘Big Bags’ aangepast en kan de 
klant zelf aangeven hoeveel kilo fossiele 
brandstof hij wil.”

Reijnders B.V. transporteert de produc-
ten daarbij ook zelf. Dit gebeurt via 
vrachtwagens, binnenvaartschepen en 
zeecontainers. De klanten bevinden zich 

hoofdzakelijk in Europa. Stilzitten is er bij 
de gebroeders Reijnders niet bij. Onlangs 
hebben zij een fikse verbouwing gedaan 
en is de helft van het werkterrein over-
dekt. Ook wordt er flink gewerkt aan de 
vermindering van ronddwarrelend stof 
en vuil, wat voor minder vervuiling zorgt.

Inmiddels heeft het familiebedrijf vijftig 
personeelsleden in dienst. ,,Ik ben trots 
op het personeel van wie de meesten 
al jarenlang binnen het bedrijf werken. 
Ook mensen die met pensioen zijn, ko-
men geregeld op de koffie of doen klus-
jes. De sfeer binnen het bedrijf is goed, 
we hebben goede sociale voorzieningen, 
hebben een laag ziekteverzuim én wer-
ken met goed materiaal”, vertelt een be-
scheiden Tom, die alle personeelsleden 
persoonlijk kent. ,,Mensen zijn hier geen 
nummer.”

Tom wil in de toekomst vooral ‘de club’ 
personeelsleden bij elkaar houden en 
klantgericht blijven werken. Groeien 
hoeft voor hem niet. Wel droomt hij er 
stiekem van het bedrijf ooit over te dra-
gen aan de volgende generatie.
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