Iedere ondernemer kan inclusief ondernemen!
Arko Mossel is
bedrijfsleider van
Confexion BV. Hij is er van
overtuigd dat iedere
ondernemer, net als hij,
een inclusief bedrijf kan
laten renderen. Het voegt
juist extra waarde toe voor
hem.
Confexion BV maakt
hulpmiddelen voor de
gezondheidszorg. In het
koele, lichte pand aan
Industrieweg 14 in Assen
werken dagelijks zo’n 25
mensen aan de productie
van tilbanden.
Tilbanden zijn niet meer
weg te denken uit verpleegen ziekenhuizen. Ze zijn er
in alle soorten, maten en
materialen en ze zijn een
belangrijk hulpmiddel om
patiënten in en uit bed of
bad of rolstoel te tillen. Dankzij tilbanden kunnen mensen hun bed weer uit,
deelnemen aan de koffietafel, makkelijker gewassen worden, zich makkelijker
bewegen en zwemmen bijvoorbeeld. Het comfort van de patiënten staat voorop net
als de vermindering van fysieke belasting voor de zorgverlener.
“Ons product is vakwerk,” vertelt Arko. “Het is nauwkeurig werk, tot in de puntjes
degelijk en zorgvuldig afgewerkt. Zodat we er zeker van zijn dat we veilige producten
leveren. Door onze productie in Nederland kunnen we snel schakelen. Handig voor
de levertijden en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. En we repareren onze
tilbanden ook, zo gaan ze langer mee.”

Inclusiviteit
“Confexion heeft een rijke inclusieve traditie, al sinds de start in 2009” vertelt Arko,
“Een belangrijk deel van onze werknemers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt
(gehad).” Arko legt uit: “Denk aan mensen die moeten re-integreren, aan
statushouders, aan stagiaires van het speciaal onderwijs of dagbesteding.
Vooral motivatie vind ik belangrijk voor het werk. Wij zorgen voor een goede
opleiding en begeleiding.
Dat begint natuurlijk bij de basis. Door de intensieve begeleiding tijdens de
inwerkperiode zie je al snel of iemand de aanleg of noodzakelijke capaciteiten heeft.
De interne opleiding duurt gemiddeld een klein jaar. En dan zie je óók al snel dat
eventuele beperkingen of achtergronden op deze manier geen rol meer spelen en
voor iedereen een veilige en prettige werkomgeving ontstaat. Iedereen die wil
werken verdient in mijn ogen een kans om mee te doen!”
Elke tilband wordt hier met zorg gemaakt, veiligheid en kwaliteit staat voorop. Ook
comfort en gebruikersgemak. De ervaren medewerkers van het naaiatelier denken
mee bij verbeteringen of de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.
Sociale betrokkenheid
Als echte Groninger ziet Arko het simpel en pragmatisch: “ik ben er van overtuigd dat
elke ondernemer met een klein beetje sociale betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel dit voor elkaar krijgt. Je krijgt er veel voor terug en ik
vind echt dat het erg veel toevoegt aan je bedrijf. De menselijke factor met name, en
dat is nog steeds een heel belangrijke factor! Motivatie en teamverband dragen
zoveel bij aan het succes van een onderneming.
Toekomstplannen genoeg
Arko is altijd bezig om de productie en de
personele groei van zijn bedrijf veilig te stellen.
Hij is dan ook enthousiast over een recente
ontwikkeling: “We hebben nu een werk/leer
atelier bij iWerk zo goed als klaar, de machines
zijn geplaatst. Dit sociale werkbedrijf gaat van
start met het aannaaien van clips. Deze clips
zitten aan elke tilband. Het bevestigen van
deze clips is één van de basishandelingen op ons atelier. Door de “uitbesteding” van
deze clips komen we er al werkend achter welke mensen er handigheid in hebben.
Een goede begeleiding en controle van het eindproduct is natuurlijk vanzelfsprekend.
Zo ontwikkelt iWerk de volgende medewerker van Confexion!”

Confexion is volop in bedrijf, zo blijkt wel uit bovenstaande. Daarom werd Arko vorig
jaar terecht genomineerd voor Drents Ondernemer van het jaar. Hij kijkt daar
tevreden op terug: “Helaas werden we nèt geen eerste, maar verloren we van een
waardige tegenstander! Toch heeft het waardevolle contacten opgeleverd en
bovendien is er samenwerking met de Mesdagkliniek in Groningen voortgevloeid.
Daar zijn inmiddels kniptafels in gebruik genomen en ook worden daar
productkaarten gescand voor het digitale reparatie- en productarchief. Er is namelijk
strenge wet- en regelgeving rondom zorgmiddelen.

Arko Mossel is graag bereid ondernemers bij te praten over zijn
ervaringen en ideeën over inclusiviteit.
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Confexion is het confectieatelier van JOYinCARE in Nunspeet.

Toevoeging voor gebruik van iWerk:
Ik ben heel blij met het werk van accountmanager Luuk Duursma en jobcoach Anniek
Slijfer van iWerk. Zij zijn altijd op de achtergrond voor me bereikbaar en geven goede
adviezen en begeleiding. Handig zo’n lokale partner in inclusiviteit!

