
Case: WVS-groep, DHL Supply Chain 
en Ricoh

Als bedrijf, mens 
en maatschappij 
verbeteren

Uitdaging
Als internationaal bedrijf je lokale 
verantwoordelijkheid nemen. Door 
mensen de kans te bieden om ervaring 
en zelfvertrouwen te krijgen om aan het 
arbeidsproces deel te nemen

Oplossing
In nauwe samenwerking met logistiek 
partner DHL Supply Chain en de sociale 
werkvoorzieningsorganisatie WVS-groep, 
zijn bij het European Distribution Centre 
in Bergen op Zoom werkervaringsplekken 
gecreëerd. Hierbij is zowel de logistiek van 
Ricoh, als het arbeidsperspectief van de 
nieuwe collega’s gebaat

Ricoh Europe Supply Chain Management werkt samen met derden om mensen 

op weg te helpen naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt 

Internationaal actief, lokaal verantwoordelijk 

Ricoh is wereldwijd actief als specialist in IT en oplossingen voor documentmanagement. 

In de lokale gemeenschap waar je als bedrijf actief bent, ben je onderdeel van 

de samenleving. Dat weet ook Ricoh, waar internationaal ondernemen en lokale 

betrokkenheid hand in hand gaan.

Ricoh Europe Supply Chain Management stuurt vanuit twee hoofdlocaties in Nederland 

de logistieke keten aan van multifunctionele printers en aanverwante producten voor 

de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Dat zijn het European Service Parts Centre 

(ESPC) in Schiphol-Rijk, en het European Distribution Centre (EDC) in Bergen op Zoom.

ESPC werkt al sinds 1997 succesvol samen met de AM Groep. Dit is een organisatie die 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Deze mensen doen - via de 

AM Groep - werkervaring op bij tal van bedrijven en organisaties. Zo ook bij ESPC waar 

vijftien mensen via de AM Groep al vele jaren uitstekend hun werk doen. Ze hebben 

daar een fi jne werkplek en ze worden gewaardeerd door hun collega’s.

Op basis van dit succes heeft ook het EDC in Bergen op Zoom een samenwerkings-

verband opgezet in de eigen regio. Het EDC werkt hierin samen met de WVS-groep. Dit 

is een organisatie voor sociale werkvoorziening die - net zoals de AM Groep in de regio 

Amsterdam - in West Noord-Brabant mensen begeleidt naar een volwaardige plek op de 

arbeidsmarkt. Bij het integreren van WVS-medewerkers in de logistieke activiteiten van 

het EDC, is ook DHL Supply Chain betrokken. Aan dit bedrijf heeft Ricoh de logistieke 

activiteiten in Bergen op Zoom uitbesteed. Het gaat hier dus om een samenwerking 

tussen drie partners: Ricoh, DHL Supply Chain en de WVS-groep.



Een nieuwe, gewaardeerde schakel

Resultaat
Na een succesvolle test is de 
samenwerking tussen Ricoh Europe 
Supply Chain Management, DHL 
Supply Chain en de WVS-groep 
geformaliseerd. Het voornemen is 
om dit zo mogelijk in de toekomst 
uit te breiden, opdat meer mensen 
zich via werkzaamheden voor Ricoh, 
maatschappelijk kunnen ontplooien.

Passend werk en soepele integratie

Deze drie partners hebben samen een pilotproject opgezet, om de samenwerking in 

de praktijk te testen. Hiervoor zijn ze op zoek gegaan naar passende werkzaamheden 

voor de mensen van de WVS-groep. Het moeten gedoseerde werkzaamheden met 

een herhalend karakter zijn, in een continu proces. Na een degelijk onderzoek kozen 

de drie partners voor het samenstellen en verpakken van kleine leverorders. De Arbo-

deskundige van de WVS-groep heeft deze werkzaamheden getoetst en als haalbaar en 

passend beoordeeld. Om deze nieuwe medewerkers van het EDC zo soepel mogelijk 

in de dagelijkse operatie van DHL Supply Chain te integreren, is een leidinggevende 

van de WVS-groep als teamlid in Bergen op Zoom aan de slag gegaan. Daarmee 

hebben de nieuwe collega’s die vanuit de WVS-groep bij het EDC werken een bekend 

persoon die voor hen als aanspreekpunt dient. Deze leidinggevende kan goed in de 

gaten houden hoe het met de nieuwe collega’s gaat. En als er bij hen vragen zijn over 

de werkzaamheden, kan hij/zij antwoord geven en - indien nodig - snel en adequaat 

bijsturen. Zo kan de reguliere operatie van DHL Supply Chain gewoon door blijven gaan. 

Belangen in balans

Dat de inzet van de nieuwe collega’s toegevoegde waarde moet bieden, is zeer belang-

rijk. Het gaat om de balans tussen maatschappelijk belang en bedrijfsbelang. Vandaar 

dat de drie partners de productiviteit, de kosten en de baten goed in het oog houden. 

Zeker in de beginfase is er veel aandacht voor de productiviteit en de integratie van 

de nieuwe teamleden. De meewerkende leidinggevende vanuit de WVS-groep houdt 

voortdurend de vinger aan de pols en wekelijks worden productiviteit en kwaliteit 

geëvalueerd. Dit intensieve contact bevordert de integratie, want je leert elkaar goed 

kennen en er ontstaat wederzijds begrip. Om voor alle betrokkenen de productiviteit, 

de kosten en de baten goed te organiseren, is een prijs per order afgesproken. Het voor-

komt onverwachte additionele kosten voor de opdrachtgever, en het stelt de nieuwe 

EDC-collega’s in staat om in hun eigen tempo te werken. 

De pilot is afgerond en definitief geëvalueerd. Enkele belangrijke learnings:

• Neem de tijd om zorgvuldig geschikte werkzaamheden te bepalen

• Doe dit in samenspraak met alle betrokken partijen

• Laat een arbo-deskundige vooraf de werkzaamheden toetsen

• Zorg voor een soepele integratie 

• Evalueer regelmatig

• Maak heldere afspraken over productiviteit en de kosten

Als daarin is voorzien, dan komt het met de baten zeker goed. Dat blijkt uit deze 

succesvolle pilot die heeft geleid tot een structurele samenwerking tussen de drie 

partners. Een samenwerking die misschien nog wordt uitgebreid. Dat is een vast 

agendapunt van de reguliere evaluatie die de drie partijen elk kwartaal doen.

“Ricoh vindt het niet meer dan normaal dat we mensen helpen om een vol-

waardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven. We hopen dat de nieuwe 

collega’s die via de WVS-groep bij ons in Bergen op Zoom aan het werk gaan, 

bij het EDC een fijne werkplek vinden en zo stappen zetten op weg naar een 

reguliere baan.”

Eugène Kersjes, Vice President Ricoh Europe Supply Chain Management
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