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De	  businesscase	  vanuit	  VDL	  Parree	  	  
	  
Het	  bedrijf	  	  
VDL	  Parree	  bestaat	  sinds	  1948.	  In	  de	  eerste	  jaren	  van	  haar	  bestaan	  maakte	  de	  onderneming	  vooral	  
uniformuitrustingen:	  knopen	  en	  emblemen	  waarmee	  functies	  en	  rangen	  op	  uniformen	  worden	  
aangeduid.	  Sinds	  de	  jaren	  vijftig	  werkt	  VDL	  Parree	  ook	  met	  kunststof.	  Deze	  combinatie	  van	  
metaalbewerking	  en	  kunststof	  maakt	  VDL	  Parree	  interessant	  voor	  grote	  bedrijven	  als	  Rank	  Xerox,	  Océ	  
van	  der	  Grinten	  en	  bedrijven	  in	  de	  automotive-‐sector	  als	  Inalfa.	  Een	  gedeelte	  van	  de	  productie	  van	  VDL	  
Parree	  wordt,	  sinds	  de	  oprichting,	  toegepast	  in	  assemblages.	  Een	  simpele	  uniformknoop	  bestaat	  
bijvoorbeeld	  al	  uit	  vier	  onderdelen,	  laat	  staan	  een	  printercartridgeset	  voor	  een	  grote	  bedrijfsprinter.	  
Vanaf	  de	  oprichting	  in	  1948	  tot	  2010	  werkt	  VDL	  Parree	  met	  thuiswerkers.	  Wanneer	  de	  volumes	  groter	  
worden,	  vult	  het	  bedrijf	  het	  handentekort	  aan	  met	  medewerkers	  uit	  gevangenissen	  en	  medewerkers	  uit	  
SW-‐bedrijven.	  Een	  van	  de	  grootste	  opdrachtgevers	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  Dorel.	  Bij	  veel	  Dorel-‐
opdrachten	  is	  sprake	  van	  metalen	  onderdelen	  en	  kunststofonderdelen,	  en	  hierbij	  moet	  de	  assemblage	  
aan	  hoge	  kwaliteitseisen	  voldoen.	  	  
	  
De	  actuele	  situatie	  	  
Bij	  VDL	  Parree	  zijn	  sinds	  2009	  achttien	  tot	  twintig	  medewerkers	  van	  Atlant	  in	  de	  productieruimte	  
werkzaam.	  Zij	  assembleren	  onderdelen	  van	  een	  autostoel	  van	  Maxi-‐Cosi.	  De	  hele	  lijn,	  inclusief	  
eindcontrole,	  wordt	  verzorgd	  door	  de	  Atlant	  Groep.	  De	  kwaliteit	  van	  het	  assemblagewerk	  is	  hoog:	  de	  
afgelopen	  twee	  jaar	  is	  niets	  afgekeurd.	  Vanaf	  begin	  september	  2011	  is	  een	  tweede	  lijn	  in	  productie,	  
voor	  een	  geheel	  nieuw	  product	  dat	  in	  opdracht	  van	  Dorel	  wordt	  gemaakt:	  het	  buggyproject.	  Ook	  hier	  
verzorgen	  de	  medewerkers	  van	  de	  Atlant	  Groep	  de	  gehele	  assemblage.	  Bij	  deze	  productielijn	  wordt	  een	  
compleet	  product	  gemaakt,	  op	  kwaliteit	  geïnspecteerd	  en	  verpakt.	  Via	  het	  magazijn	  van	  Dorel	  wordt	  het	  
direct	  doorgeleverd	  aan	  de	  bestellende	  firma.	  Dorel	  krijgt	  het	  eindproduct	  niet	  eens	  meer	  te	  zien.	  	  
	  
De	  situatie	  voor	  de	  samenwerking	  	  
De	  eisen	  aan	  het	  assemblageproces	  zijn	  door	  de	  jaren	  heen	  niet	  veranderd:	  zo	  goedkoop	  mogelijk,	  zo	  
flexibel	  mogelijk	  en	  met	  een	  hoge	  kwaliteit.	  En	  in	  het	  afgelopen	  decennium	  is	  de	  eis	  van	  hoogwaardige	  
kwaliteit	  alleen	  maar	  toegenomen.	  Hierdoor	  moet	  VDL	  Parree	  de	  aanpak	  van	  het	  assemblageproces	  
doorontwikkelen.	  Diverse	  grote	  klanten	  verwachten	  dat	  VDL	  Parree	  ook	  dit	  aspect	  voor	  zijn	  rekening	  
neemt.	  De	  assemblagelijn	  die	  VDL	  Parree	  sinds	  2009	  operationeel	  heeft	  voor	  Dorel,	  ontwikkelt	  een	  
product	  dat,	  om	  financiële	  redenen,	  in	  China	  wordt	  gemaakt.	  Dit	  heeft	  echter	  ook	  grote	  nadelen,	  zoals	  
de	  grote	  afstand,	  voorraden	  die	  drie	  maanden	  onderweg	  zijn	  en	  drie	  maanden	  vertraging	  bij	  
herstelwerk	  (in	  geval	  van	  fouten).	  Uiteindelijk	  komen	  de	  flexibiliteit,	  leverbetrouwbaarheid	  en	  het	  
prijsniveau	  onder	  druk	  te	  staan.	  De	  opdrachtgever	  van	  VDL	  Parree	  maakt	  om	  die	  redenen	  de	  zakelijke	  
overweging	  om	  de	  assemblage	  ook	  door	  VDL	  Parree	  te	  laten	  doen.	  Daarbij	  is	  de	  opdrachtgever	  niet	  
bereid	  de	  geldende	  tarieven	  van	  3	  35,-‐	  per	  uur	  te	  betalen.	  Tegelijkertijd	  ziet	  VDL	  Parree	  ook	  de	  
voordelen	  van	  het	  beschikken	  over	  eigen	  assemblagecapaciteit.	  Het	  betekent	  een	  kritisch	  
concurrentievoordeel;	  snelle	  reparaties	  in	  eigen	  beheer	  garanderen	  namelijk	  flexibiliteit	  en	  
leversnelheid.	  VDL	  Parree	  beschikt	  al	  heel	  lang	  over	  assemblagecapaciteit	  voor	  klanten	  die	  bereid	  zijn	  de	  
kosten	  hiervan	  wel	  te	  betalen.	  	  
	  
“De	  samenwerking	  met	  Atlant	  draagt	  bij	  aan	  onze	  continuïteit.	  We	  hebben	  recent	  weer	  3000	  m.	  
bedrijfsruimte	  bijgebouwd.	  Mede	  vanwege	  het	  groeiend	  aantal	  opdrachten	  vanuit	  Dorel.”	  	  
Directeur	  VDL	  Reconstructie	  van	  de	  ontwikkelroute	  	  



	  
Reconstructie	  van	  de	  ontwikkelroute	  
Op	  zoek	  naar	  een	  oplossing	  –	  assemblage	  in	  eigen	  beheer	  voor	  een	  prijs	  die	  opdrachtgevers	  kunnen	  en	  
willen	  betalen	  –	  treedt	  VDL	  Parree	  in	  gesprek	  met	  de	  Atlant	  Groep,	  die	  op	  dat	  moment	  al	  
werkzaamheden	  voor	  Dorel	  verricht.	  De	  Atlant	  Groep	  stelt	  VDL	  Parree	  voor	  om	  een	  stuk	  goedkoper	  te	  
gaan	  assembleren,	  door	  de	  inzet	  van	  medewerkers	  van	  Atlant.	  VDL	  Parree	  is	  zowel	  geïnteresseerd	  als	  
terughoudend:	  de	  hoge	  eisen	  die	  Dorel	  stelt	  aan	  kwaliteit	  en	  kwaliteitscontrole	  en	  de	  ervaringen	  met	  de	  
doelgroep,	  plaatsen	  VDL	  Parree	  voor	  een	  dilemma.	  Uiteindelijk	  slaagt	  Atlant	  erin	  dat	  dilemma	  te	  
doorbreken.	  Dit	  komt	  mede	  door	  de	  gekozen	  ontwikkelroute.	  	  
	  
De	  belangrijkste	  stappen	  in	  deze	  route	  zijn:	  	  
• Kennismaken	  en	  bespreken	  van	  het	  idee	  en	  de	  ambitie.	  	  
• Meenemen	  van	  VDL	  Parree-‐managers	  naar	  bedrijven	  waar	  de	  Atlant	  Groep	  werkt,	  onder	  andere	  

naar	  Dorel.	  	  
• Opstellen	  van	  een	  routekaart	  om	  de	  assemblagelijn	  te	  bemensen	  vanuit	  de	  Atlant	  Groep.	  	  
• In	  kaart	  brengen	  van	  de	  routing	  van	  het	  assemblageproces,	  waarbij	  de	  Atlant	  Groep	  veel	  

bedrijfskundige	  en	  arbeidskundige	  kennis	  inbrengt.	  	  
• Vanuit	  VDL	  Parree	  inbrengen	  van	  technische	  kennis,	  kwaliteitsmanagement	  en	  gereedschappen.	  	  
• Het	  door	  Atlant	  zelf	  ontwikkelen	  van	  de	  assemblagemallen	  en	  -‐werktafels	  die	  nodig	  zijn.	  	  
• In	  kaart	  brengen	  en	  uitwerken	  welke	  productieruimte	  en	  aanvullende	  faciliteiten	  nodig	  zijn	  om	  de	  

groep	  goed	  te	  huisvesten.	  	  
• Communiceren	  met	  medewerkers	  van	  de	  assemblageafdeling	  van	  VDL	  Parree;	  de	  ontwikkeling	  start	  

in	  een	  periode	  met	  weinig	  werk.	  	  
• Koppeling	  naar	  de	  inzet	  van	  medewerkers:	  wat	  kunnen	  ze	  en	  op	  welke	  plek	  in	  de	  lijn	  zijn	  ze	  het	  best	  

op	  hun	  plaats?	  	  
• Financieringsafspraken	  op	  basis	  van	  prestatiebeloning:	  taakstellende	  productievolumes.	  	  
• Twee	  maanden	  proefdraaien	  zonder	  compensatie	  voor	  lagere	  output,	  totdat	  het	  contractniveau	  

van	  de	  output	  per	  week	  is	  bereikt.	  	  
• Met	  de	  groep	  komt	  werkleiding	  van	  de	  Atlant	  Groep	  mee;	  deze	  is	  inbegrepen	  in	  het	  tarief.	  	  
	  
Tijdens	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  assemblagelijn	  heeft	  de	  directie	  van	  VDL	  Parree	  heel	  consequent	  
samenspraak	  gehouden	  met	  haar	  werknemers.	  De	  directie	  verduidelijkt	  aan	  de	  werknemers	  dat	  een	  
deel	  van	  de	  opdrachtgevers	  geen	  €	  35,-‐	  per	  uur	  wil	  betalen	  voor	  assemblagewerk.	  En	  ze	  geeft	  aan	  dat	  
‘nee	  zeggen’	  betekent	  dat	  orders	  naar	  andere	  bedrijven	  gaan.	  De	  loyaliteit	  van	  de	  VDL	  Parree	  
werknemers	  is	  groot:	  ze	  gaan	  mee	  met	  de	  directie.	  De	  helft	  van	  hen	  werkt	  al	  langer	  dan	  12,5	  jaar	  en	  een	  
kwart	  al	  meer	  dan	  25	  jaar	  bij	  VDL	  Parree.	  Wanneer	  de	  assemblagelijn	  klaar	  is,	  verloopt	  de	  integratie	  van	  
de	  nieuwe	  medewerkers	  via	  Atlant	  vervolgens	  vrijwel	  probleemloos.	  In	  totaal	  bedraagt	  de	  doorlooptijd	  
van	  het	  opstellen	  van	  de	  eerste	  lijn	  (van	  idee	  tot	  de	  opstart	  van	  assemblage)	  ruim	  zes	  maanden.	  	  
	  
“De	  kwaliteit	  van	  de	  begeleiding	  van	  de	  medewerkers	  zorgt	  ervoor	  dat	  we	  prima	  kunnen	  werken.	  We	  
worden	  op	  deze	  manier	  echt	  ontzorgd.”	  	  
Productiemanager	  	  
	  
Welke	  investeringen	  heeft	  VDL	  Parree	  gedaan	  in	  deze	  samenwerking?	  	  
De	  kosten	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  assemblageprocessen	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  werkruimtes	  zijn	  in	  
alle	  gevallen	  voor	  VDL	  Parree.	  Dit	  zijn	  bestaande	  kosten,	  die	  in	  de	  nieuwe	  situatie	  niet	  veranderen.	  Ook	  
voor	  het	  productierijp	  maken	  van	  producten	  en	  de	  manier	  van	  assembleren,	  maakt	  Parree	  geen	  extra	  
kosten	  die	  voortkomen	  uit	  de	  samenwerking	  met	  Atlant.	  	  
	  



	  
De	  belangrijkste	  investeringen	  hebben	  betrekking	  op	  extra	  voorzieningen,	  zoals:	  	  
• Meer	  werkplekken	  vanwege	  het	  grotere	  personeelsvolume.	  	  
• Meer	  lockers.	  	  
• Meer	  plaatsen	  in	  de	  bedrijfskantine.	  Aanpassingen	  in	  de	  verlichting.	  	  
• Bureaus	  voor	  de	  leiding	  in	  de	  werkruimte.	  	  
• Een	  kantoortje	  voor	  de	  werkleiding.	  	  
• Ruimte	  voor	  begeleiding	  en	  coachingsgesprekken	  met	  werknemers.	  	  
• Periodiek	  arbo-‐onderzoek	  en	  het	  opvolgen	  van	  de	  aanbevelingen.	  	  
	  
Deze	  meerkosten	  worden	  doorberekend	  in	  de	  prijs	  die	  VDL	  Parree	  in	  rekening	  brengt	  bij	  zijn	  
opdrachtgevers.	  	  
	  
Wat	  levert	  de	  samenwerking	  VDL	  Parree	  op?	  	  
De	  ‘winst’	  die	  VDL	  Parree	  door	  de	  samenwerking	  met	  Atlant	  boekt,	  wordt	  treffend	  verwoord	  door	  het	  
bedrijf	  zelf:	  “Het	  is	  uniek	  dat	  we	  erin	  slagen	  om	  producten	  te	  maken	  en	  assembleren	  die	  veelal	  in	  China	  
worden	  gemaakt.	  En	  dat	  we	  dat	  beter	  en	  goedkoper	  kunnen	  dan	  de	  Chinezen.	  Dat	  biedt	  ons	  een	  unieke	  
business	  propositie	  in	  de	  opstelling	  naar	  een	  aantal	  belangrijke	  klanten.	  Dat	  kan	  alleen	  door	  de	  manier	  
waarop	  we	  de	  assemblage	  nu	  hebben	  georganiseerd.”	  Daarnaast	  levert	  de	  samenwerking	  met	  de	  Atlant	  
Groep	  een	  scherpere	  integrale	  kostprijs	  van	  het	  assemblageproces	  op:	  deze	  is	  nu	  35%	  lager	  dan	  
wanneer	  wordt	  gewerkt	  met	  regulier	  personeel.	  Bovendien	  is	  VDL	  Parree	  door	  de	  nieuwe	  aanpak	  veel	  
flexibeler	  en	  kan	  het	  bedrijf	  veel	  sneller	  reageren	  op	  een	  veranderde	  vraag	  vanuit	  de	  markt.	  Ook	  de	  
gemaakte	  zakelijke	  afspraken	  met	  de	  Atlant	  Groep	  noemt	  VDL	  Parree	  als	  positief	  punt.	  Met	  name	  de	  
ondernemende	  opstelling,	  de	  flexibiliteit	  in	  het	  aantal	  medewerkers	  dat	  kan	  worden	  ingezet	  en	  de	  
tarieven	  maken	  hen	  aantrekkelijk	  als	  partner.	  	  
	  
Wat	  zijn	  de	  lessen	  uit	  de	  samenwerking	  voor	  VDL	  Parree?	  	  
Naar	  mening	  van	  VDL	  Parree	  gelden	  de	  volgende	  voorwaarden	  voor	  succes:	  	  
• De	  samenwerking	  moet	  zo	  vroeg	  mogelijk	  in	  het	  proces	  beginnen,	  dan	  heb	  je	  het	  hoogste	  

rendement.	  	  
• Het	  SW-‐bedrijf	  moet	  echt	  expertise	  inbrengen	  op	  het	  terrein	  van	  engineering	  en	  het	  opbouwen	  van	  

werkprocessen.	  	  
• De	  samenwerking	  functioneert	  het	  best	  als	  het	  SW-‐bedrijf	  ook	  een	  zakelijke	  oriëntatie	  heeft,	  en	  dus	  

aandacht	  heeft	  voor	  winstgerichtheid.	  	  
• Beide	  partners	  moeten	  een	  proactieve	  instelling	  hebben	  en	  actief	  problemen	  signaleren	  en	  

oplossen.	  	  
• Een	  gelijkwaardige	  inbreng	  en	  opstelling	  zijn	  cruciaal.	  	  	  	  
	  
	  
	  
	   	  



De	  businesscase	  vanuit	  de	  Atlant	  Groep	  
	  
Het	  SW-‐bedrijf	  	  
De	  Atlant	  Groep	  voert	  de	  Wet	  sociale	  werkvoorziening	  (Wsw)	  uit	  in	  de	  regio	  Helmond	  en	  omstreken.	  
Daarnaast	  opereert	  de	  Atlant	  Groep	  als	  re-‐integratiebedrijf	  op	  diverse	  plekken	  in	  het	  land,	  waar	  de	  
gemeente	  een	  beroep	  doet	  op	  Atlant	  of	  waar	  Atlant	  in	  aanbestedingen	  als	  beste	  uit	  de	  bus	  komt.	  Als	  
partner	  van	  werkgevers	  streeft	  de	  Atlant	  Groep	  naar	  het	  realiseren	  van	  zakelijk	  aantrekkelijke	  
bedrijfsoplossingen.	  Atlant	  zet	  medewerkers	  met	  een	  beperking	  daarbij	  in	  als	  onderdeel	  van	  de	  
oplossing.	  Opdrachtgevers	  zijn	  werkzaam	  in	  een	  ruime	  straal	  rond	  Helmond.	  	  
	  
De	  actuele	  situatie	  	  
In	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  hebben	  VDL	  Parree	  en	  de	  Atlant	  Groep	  een	  assemblagelijn	  opgebouwd	  binnen	  
het	  bedrijf	  van	  VDL	  Parree	  in	  Sevenum.	  Daarnaast	  is	  begin	  september	  2011	  een	  tweede	  assemblagelijn	  
gestart:	  het	  buggyproject.	  Tot	  voor	  kort	  kwamen	  alle	  buggy’s	  uit	  China.	  In	  dat	  opzicht	  is	  sprake	  van	  een	  
uniek	  project.	  De	  tweede	  assemblagelijn	  is	  ingericht	  om	  een	  nieuw	  buggyontwerp	  volledig	  in	  Nederland	  
te	  produceren	  en	  te	  assembleren.	  Uitgangspunt:	  een	  betere	  kwaliteit	  en	  lagere	  productiekosten	  dan	  in	  
China.	  	  
	  
De	  situatie	  voor	  de	  samenwerking	  	  
De	  groep	  van	  twintig	  medewerkers	  die	  aan	  de	  slag	  gaat	  bij	  VDL	  Parree,	  werkte	  eerst	  op	  andere	  plekken.	  
Een	  deel	  van	  de	  medewerkers	  werkte	  binnen	  de	  interne	  afdelingen	  van	  de	  Atlant	  Groep	  en	  lager	  op	  de	  
werkladder,	  zoals	  beschermd	  werken	  of	  in	  de	  basisvoorziening.	  Een	  ander	  deel	  van	  de	  medewerkers	  
werkte	  via	  groepsdetachering.	  Vanuit	  de	  strategie	  van	  de	  Atlant	  Groep	  is	  een	  constante	  focus	  op	  licht	  
werk,	  dat	  zittend	  en	  binnen	  kan	  worden	  uitgevoerd	  bij	  reguliere	  werkgevers.	  Het	  beleid	  van	  Atlant	  is	  er	  
al	  jaren	  op	  gericht	  om	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  met	  een	  arbeidsbeperking	  te	  plaatsen	  bij	  reguliere	  
werkgevers.	  Vanuit	  deze	  strategie	  heeft	  Atlant	  met	  een	  van	  zijn	  grote	  opdrachtgevers,	  Dorel,	  het	  
concept	  van	  detacheren	  naar	  en	  integreren	  in	  de	  bedrijfsprocessen	  van	  het	  bedrijf,	  vergaand	  
doorontwikkeld.	  Dorel	  maakt	  onder	  meer	  Maxi-‐Cosi-‐autostoelen	  voor	  kinderen.	  Op	  zoek	  naar	  een	  
verdere	  uitwerking	  van	  deze	  aanpak,	  kijkt	  Atlant	  samen	  met	  Dorel	  naar	  de	  toeleveranciers	  van	  Dorel,	  
voor	  wie	  de	  aanpak	  van	  Atlant	  ook	  interessant	  kan	  zijn.	  Een	  van	  de	  bedrijven	  die	  uit	  deze	  verkenning	  
naar	  voren	  komt,	  is	  VDL	  Parree:	  een	  bedrijf	  dat	  is	  gespecialiseerd	  in	  het	  combineren	  van	  producten	  van	  
metaal	  en	  kunststof.	  VDL	  Parree	  is	  onderdeel	  van	  de	  VDL	  Groep,	  met	  het	  hoofdkantoor	  in	  Eindhoven.	  De	  
VDL	  Groep	  heeft	  sinds	  een	  jaar	  of	  vijf	  een	  uitgesproken	  beleid	  op	  het	  gebied	  van	  maatschappelijk	  
verantwoord	  ondernemen.	  	  
	  
Reconstructie	  van	  de	  ontwikkelroute	  	  
De	  samenwerking	  tussen	  VDL	  Parree	  en	  Atlant,	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  eerste	  productielijn,	  is	  al	  
beschreven.	  Voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  tweede	  productielijn,	  waarbij	  buggy’s	  worden	  geassembleerd,	  
is	  vrijwel	  dezelfde	  route	  gevolgd.	  De	  engineers	  van	  de	  Atlant	  Groep	  hebben	  een	  grote	  bijdrage	  geleverd	  
aan	  het	  productie-‐	  en	  assemblagegeschikt	  maken	  van	  het	  nieuwe	  product	  voor	  Dorel.	  De	  doorlooptijd	  
van	  het	  eerste	  project,	  van	  idee	  tot	  de	  opstart	  van	  de	  assemblage,	  bedraagt	  ruim	  zes	  maanden.	  De	  
doorlooptijd	  van	  het	  tweede	  project	  is	  langer,	  met	  name	  omdat	  de	  productie	  nieuw	  ontwikkeld	  moet	  
worden.	  Bij	  het	  tweede	  project	  gaat	  het	  om	  een	  doorlooptijd	  van	  negen	  tot	  twaalf	  maanden.	  De	  inbreng	  
van	  de	  Atlant	  Groep	  wordt	  door	  VDL	  Parree	  geroemd,	  met	  name	  in	  het	  ontwikkeltraject.	  De	  inbreng	  van	  
Atlant	  bestaat	  onder	  meer	  uit	  de	  kennis	  van	  de	  Dorel-‐producten,	  de	  uitgebreide	  ervaring	  met	  het	  
analyseren	  van	  bedrijfsprocessen	  en	  het	  maken	  van	  assemblagemallen	  voor	  medewerkers.	  	  
	  
	  



De	  inzet	  van	  Atlant-‐engineers	  is	  er	  mede	  op	  gericht	  assemblageprocessen	  zo	  kosten-‐efficiënt	  en	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  maken.	  De	  totale	  ontwikkeling	  van	  het	  buggyproject	  heeft	  anderhalf	  jaar	  geduurd.	  Het	  
productierijp	  maken	  en	  inrichten	  van	  de	  werkplaatsen	  samen	  met	  de	  Atlant	  Groep	  heeft	  bijna	  zes	  
maanden	  geduurd.	  	  
	  
Welke	  investeringen	  heeft	  de	  Atlant	  Groep	  gedaan	  in	  deze	  samenwerking?	  	  
De	  hele	  aanloop	  (van	  het	  eerste	  contact	  tot	  en	  met	  het	  opstarten	  van	  de	  assemblagelijn)	  vindt	  plaats	  op	  
basis	  van	  een	  prestatiebeloning.	  Dit	  kan	  worden	  gezien	  als	  een	  investering.	  De	  totale	  doorlooptijd	  vanaf	  
het	  eerste	  contact	  bedraagt	  bijna	  één	  jaar.	  Daarbij	  zijn	  diverse	  medewerkers	  van	  Atlant	  betrokken	  
geweest.	  Andere	  investeringen	  die	  de	  Atlant	  Groep	  heeft	  gedaan	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
assemblagelijn	  en	  de	  samenwerking,	  zijn:	  	  
• de	  inzet	  van	  0,2	  fte	  engineering	  gedurende	  één	  jaar;	  	  
• de	  inbreng	  van	  technische,	  bedrijfskundige	  en	  arbeidskundige	  expertise	  uit	  eerdere	  projecten	  

zonder	  vergoeding;	  	  
• het	  dragen	  van	  de	  kosten	  voor	  de	  opstartperiode	  van	  twee	  maanden	  om	  in	  te	  leren,	  zonder	  

additionele	  vergoeding	  (circa	  €	  30.000,-‐);	  	  
• het	  verminderen	  van	  de	  werktijd	  van	  de	  medewerkers	  van	  Atlant	  bij	  VDL	  Parree:	  alle	  werknemers	  

van	  Atlant	  werken	  zeven	  uur	  per	  dag	  in	  plaats	  van	  acht	  uur.	  Er	  is	  één	  uur	  werktijd	  teruggegeven	  aan	  
de	  medewerkers	  in	  verband	  met	  de	  heen-‐	  en	  terugreis	  iedere	  dag.	  Per	  dag	  wordt	  nu	  anderhalf	  uur	  
gereisd	  van	  Helmond	  naar	  Sevenum;	  de	  kosten	  hiervan	  bedragen	  ongeveer	  €	  32.000,-‐	  op	  jaarbasis;	  	  

• het	  dragen	  van	  de	  reiskosten	  voor	  de	  SW-‐medewerkers.	  	  
	  
Wat	  levert	  de	  samenwerking	  de	  Atlant	  Groep	  op?	  	  
Allereerst	  leiden	  de	  door	  Atlant	  geinitieerde	  optimalisaties	  in	  het	  assemblageproces	  tot	  een	  
productiviteitsverbetering.	  Daarnaast	  levert	  de	  samenwerking	  met	  VDL	  Parree	  de	  volgende	  resultaten	  
op:	  	  
• Ongeveer	  veertig	  medewerkers	  zijn	  gedetacheerd	  bij	  een	  regulier	  bedrijf.	  	  
• Er	  is	  ruimte	  voor	  in-‐	  en	  doorstroom.	  	  
• Een	  langdurig	  partnership,	  door	  de	  vergaande	  integratie	  van	  Atlant	  in	  het	  bedrijfsproces	  van	  VDL	  

Parree.	  	  
• Een	  netto-‐opbrengst	  van	  de	  medewerkers	  van	  gemiddeld	  €	  9,-‐	  per	  uur.	  	  
• Een	  afname	  van	  de	  interne	  infrastructuur.	  	  
	  
Door	  de	  samenwerking	  met	  VDL	  Parree	  kan	  Atlant	  werken	  aan	  een	  perspectief	  om	  door	  te	  groeien	  van	  
beschermd	  naar	  begeleid	  werken.	  En	  de	  afspraak	  over	  prestatiebeloning	  biedt	  Atlant	  de	  blijvende	  
vrijheid	  om	  instroom,	  doorstroom	  en	  uitstroom	  in	  het	  team	  mogelijk	  te	  maken,	  zolang	  aan	  de	  afspraken	  
met	  VDL	  Parree	  wordt	  voldaan.	  Wat	  betreft	  de	  medewerkers	  van	  de	  Atlant	  Groep:	  zij	  zijn	  overwegend	  
enthousiast	  over	  hun	  werkplek	  bij	  VDL	  Parree.	  De	  directie	  van	  het	  bedrijf	  roemt	  de	  trots	  die	  de	  
medewerkers	  uitstralen	  nu	  ze	  bij	  VDL	  Parree	  werken.	  Binnen	  de	  productielijnen	  bij	  VDL	  Parree	  wordt	  
gewerkt	  in	  een	  echte	  bedrijfsomgeving.	  Er	  is	  aandacht	  voor	  de	  SW-‐medewerkers,	  ze	  ontvangen	  directe	  
leiding	  en	  kunnen	  meedoen	  aan	  alle	  bedrijfsactiviteiten,	  zoals	  het	  jaarlijkse	  uitje,	  de	  sinterklaasviering	  
etc.	  En	  ten	  slotte	  hebben	  de	  SW-‐medewerkers	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  AKA-‐opleiding	  te	  volgen	  ter	  
voorbereiding	  op	  volgende	  stap.	  Als	  medewerker	  en	  werkgever	  dat	  allebei	  willen,	  kan	  direct	  worden	  
geschakeld	  naar	  een	  ‘begeleid	  werken’-‐contract.	  Er	  zijn	  geen	  directe	  voordelen	  in	  de	  beloning	  
gekoppeld	  aan	  werken	  bij	  VDL.	  	  
	  
	  
	  
	  



Wat	  zijn	  de	  lessen	  uit	  de	  samenwerking	  voor	  de	  Atlant	  Groep?	  	  
De	  Atlant	  Groep	  heeft	  aangegeven	  dat	  de	  samenwerking	  met	  VDL	  Parree	  de	  volgende	  leerpunten	  heeft	  
opgeleverd:	  	  
• Wees	  duidelijk	  in	  wat	  je	  kunt	  en	  wat	  je	  niet	  kunt.	  	  
• Schep	  duidelijke	  verwachtingen.	  	  
• Neem	  je	  eigen	  aandeel	  in	  het	  risico	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  samenwerking	  en	  het	  proces.	  	  
• Zet	  job	  carving	  in	  bij	  de	  start	  van	  een	  nieuw	  project.	  	  
• Als	  de	  klant	  op	  de	  bestaande	  aanpak	  moet	  desinvesteren	  om	  de	  samenwerking	  mogelijk	  te	  maken,	  

neem	  daar	  dan	  je	  aandeel	  in.	  	  
• Maak	  tariefafspraken	  waarmee	  je	  je	  aandeel	  in	  de	  desinvestering	  later	  kunt	  terugverdienen.	  	  
• Zet	  in	  op	  een	  partnership	  op	  langere	  termijn	  en	  op	  het	  creëren	  van	  een	  positieve	  wederzijdse	  

afhankelijkheid.	  	  	  
	  
	   	  



SBCM	   Business	  Cases	  	  
Tussen	  juni	  en	  half	  september	  2011	  zijn,	  in	  opdracht	  van	  SBCM,	  vier	  cases	  beschreven	  waarin	  specifiek	  
gewerkt	  is	  –	  en	  gewerkt	  wordt	  –	  aan	  functiecreatie.	  Cases	  waarin	  private	  werkgevers	  en	  SW-‐bedrijven	  
samenwerken	  en	  waarbij	  het	  wederzijds	  belang,	  de	  businesscase,	  vooropstaat.	  Bij	  de	  selectie	  van	  cases	  
is	  uitgegaan	  van	  bij	  SBCM	  bekende,	  maar	  sterk	  verschillende	  voorbeelden	  van	  functiecreatie.	  Ook	  is	  
gekeken	  naar	  cases	  die	  een	  positieve	  reputatie	  in	  het	  veld	  hebben,	  vanwege	  hun	  innovatieve	  aanpak	  en	  
de	  spannende	  combinaties	  die	  erin	  zitten.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  functiecreatie	  in	  het	  primair	  proces	  
van	  een	  absoluut	  hightechbedrijf.	  	  
	  
In,	  onder	  meer	  deze	  casusbeschrijving	  doen	  wij,	  Brigitte	  van	  Lierop	  en	  Tom	  de	  Haas,	  als	  uitvoerders	  van	  
deze	  opdracht	  verslag	  van	  onze	  bevindingen.	  Bij	  het	  beschrijven	  van	  de	  cases	  hebben	  we	  een	  methodiek	  
gehanteerd	  die	  bekendstaat	  als	  modeling.	  Hierdoor	  bieden	  we	  de	  lezer	  een	  nieuw	  perspectief	  op	  een	  
bekend	  vraagstuk.	  Door	  concrete	  voorbeelden	  kan	  de	  lezer	  zich	  snel	  identificeren	  met	  de	  praktijk.	  Bij	  
een	  goede	  toepassing	  van	  modeling	  wordt	  ook	  zichtbaar	  welke	  knelpunten	  en	  tegenslagen	  er	  in	  de	  
praktijk	  waren.	  En	  hoe	  die	  zijn	  aangepakt.	  	  
	  
Nu,	  aan	  het	  einde	  gekomen,	  lijkt	  het	  ons	  van	  belang	  om	  kort	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  opgedane	  inzichten	  bij	  
het	  onderzoeken	  van	  de	  voorbeelden.	  We	  vinden	  de	  uitkomsten	  verrassend.	  De	  inzichten	  die	  we	  
hebben	  opgedaan,	  zijn	  van	  belang	  en	  willen	  we	  graag	  nadrukkelijk	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  lezer	  
brengen.	  	  
	  
Functiecreatie	  in	  de	  praktijk	  
Geschoolde	  werknemers	  werken	  veelal	  in	  complexe	  functies.	  Deze	  functies	  bevatten	  echter	  meer	  en	  
minder	  complexe	  taken.	  Bij	  functiecreatie	  worden,	  op	  basis	  van	  de	  elementaire	  en	  minder	  complexe	  
taken,	  nieuwe	  functies	  gecreëerd:	  functies	  die	  –	  onder	  meer	  –	  geschikt	  zijn	  voor	  SW-‐medewerkers.	  De	  
geschoolde	  werknemers	  kunnen	  zich	  vervolgens	  concentreren	  op	  de	  meer	  complexe	  taken	  van	  hun	  
functie.	  Vier	  businesscases	  	  
	  
Met	  bovenstaand	  beeld	  zijn	  we	  begonnen	  aan	  het	  analyseren	  van	  verschillende	  cases.	  Nu,	  na	  afloop	  van	  
onze	  opdracht,	  hebben	  we	  een	  bredere	  kijk	  ontwikkeld.	  We	  zien	  meer	  variatie	  in	  de	  manieren	  waarop	  
aan	  functiecreatie	  en	  functieontwikkeling	  wordt	  gewerkt.	  We	  beschrijven	  hier	  de	  casus	  van	  VDL	  Parree	  
en	  de	  Atlantgroep.	  	  
	  
Bij	  de	  case	  van	  VDL	  Parree	  en	  de	  Atlant	  Groep	  zien	  we	  dat	  werk	  dat	  elders	  wordt	  uitgevoerd,	  nu	  intern	  
een	  plaats	  heeft	  gekregen.	  Er	  zijn	  in	  die	  zin	  ‘nieuwe	  functies’	  toegevoegd	  aan	  een	  bestaande	  situatie.	  
Wat	  is	  er	  aan	  de	  hand?	  Voor	  een	  belangrijke	  opdrachtgever	  onderzoekt	  VDL	  Parree	  de	  mogelijkheden	  
om	  de	  assemblage	  van	  eigen	  kunststof-‐	  en	  metaalproducten	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  dienstverlening.	  Tot	  
dan	  toe	  wordt	  de	  assemblage	  in	  China	  gedaan.	  De	  financiële	  eisen	  van	  de	  opdrachtgever	  zijn	  heel	  fors.	  
VDL	  Parree	  en	  de	  Atlant	  Groep	  ontwikkelen	  een	  partnership	  waarbij	  Atlant	  het	  hele	  assemblageproces	  
voor	  zijn	  rekening	  neemt	  (inclusief	  ontwikkeling	  en	  inrichting).	  Sinds	  kort	  zijn	  er	  ongeveer	  veertig	  
medewerkers	  op	  deze	  manier	  werkzaam	  bij	  VDL	  Parree.	  Wij	  typeren	  deze	  case	  als	  functiecreatie	  door	  
Insourcing.	  	  
	  
Welke	  lessen	  trekken	  we	  uit	  de	  vier	  cases?	  
Over	  functiecreatie:	  	  
De	  cases	  laten	  zien	  dat	  functiecreatie	  op	  veel	  verschillende	  manieren	  vorm	  kan	  krijgen.	  Instrumenten	  als	  
functiedifferentiatie	  en	  job	  carving	  leiden	  beide	  tot	  extra	  werkplekken.	  Daarnaast	  zien	  we	  dat	  het	  
partnership	  met	  ondernemingen	  leidt	  tot	  mogelijkheden	  om	  hele	  bedrijfsprocessen	  over	  te	  nemen,	  of	  
opnieuw	  in	  Nederland	  te	  organiseren.	  	  



De	  betekenis	  voor	  medewerkers:	  	  
Vrijwel	  zonder	  uitzondering	  zijn	  de	  betrokken	  SW-‐medewerkers	  positief	  over	  hun	  nieuwe	  werkplek	  en	  
nieuwe	  baan.	  Zij	  blijken	  vaak	  meer	  te	  kunnen	  dan	  zij	  zelf,	  of	  hun	  leidinggevende,	  dachten.	  Financiële	  
prikkels	  spelen	  ook	  mee.	  Medewerkers	  volwaardig	  aanspreken	  en	  vanuit	  klantvragen	  sturen	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  vaardigheden	  blijkt	  een	  heel	  natuurlijk	  proces	  binnen	  een	  onderneming.	  	  
	  
De	  betekenis	  voor	  SW-‐bedrijven:	  	  
Bij	  succesvolle	  cases	  op	  het	  terrein	  van	  functiecreatie	  binnen	  reguliere	  bedrijven	  valt	  op	  hoe	  groot	  de	  
invloed	  van	  het	  SW-‐bedrijf	  op	  het	  succes	  is.	  Belangrijke	  aandachtspunten	  hierbij	  zijn:	  	  
• Is	  het	  SW-‐bedrijf	  zelf	  overtuigd	  van	  de	  kansen	  en	  de	  noodzaak	  van	  de	  ‘beweging	  naar	  buiten’?	  	  
• Gelooft	  de	  staf	  van	  het	  SW-‐bedrijf	  in	  het	  potentieel	  van	  de	  SW-‐medewerkers	  aan	  wie	  zij	  als	  staf	  

dagelijks	  leiding	  geven?	  	  
• Ziet	  het	  SW-‐bedrijf	  de	  werkgever	  als	  een	  klant	  die	  door	  het	  SW-‐bedrijf	  wordt	  geholpen	  om	  een	  kans	  

te	  benutten?	  	  
• Is	  het	  SW-‐bedrijf	  bereid	  mee	  te	  investeren	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  processen	  om	  vervolgens	  de	  

eigen	  mensen	  in	  te	  zetten?	  	  
• Beschikt	  het	  SW-‐bedrijf	  daadwerkelijk	  over	  personeelsprofielen,	  waarin	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  

medewerkers	  beschreven	  staan?	  	  
Naarmate	  het	  SW-‐bedrijf	  vaker	  ‘ja’	  antwoordt	  op	  bovenstaande	  vragen,	  neemt	  de	  kans	  van	  slagen	  van	  
projecten	  aanzienlijk	  toe.	  	  
	  
De	  betekenis	  voor	  bedrijven:	  	  
De	  opstelling	  van	  bedrijven	  is	  zakelijk,	  nuchter	  en	  resultaatgericht.	  Een	  manager	  weet:	  “In	  principe	  is	  
alles	  te	  organiseren.”	  Voor	  bedrijven	  is	  er	  een	  direct	  zakelijk	  belang	  gekoppeld	  aan	  de	  samenwerking	  
met	  een	  SW-‐bedrijf,	  zoals	  het	  behouden	  van	  een	  grote	  klant,	  of	  anticiperen	  op	  de	  schaarste	  van	  
professionals.	  Dit	  belang	  voert	  de	  boventoon.	  Als	  de	  kwaliteit	  goed	  is	  en	  de	  prijs	  verantwoord,	  dan	  
komen	  ook	  doelstellingen	  op	  het	  vlak	  van	  maatschappelijk	  verantwoord	  ondernemen	  (MVO)	  aan	  de	  
orde.	  De	  betrouwbaarheid	  van	  het	  management	  van	  het	  SW-‐bedrijf	  is	  cruciaal	  voor	  bedrijven	  waarmee	  
wordt	  samengewerkt.	  Weten	  wat	  je	  kunt,	  doen	  wat	  je	  zegt	  en	  verantwoordelijkheid	  nemen	  bij	  tegenslag.	  
Daar	  wordt	  betrouwbaarheid	  aan	  afgemeten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


