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OVERNAME Opmaat naar facilitair bedrijf

MTB lijft
Vakwerk
Onderhoud in
door Ronald Colée
MAASTRICHT – Sociaal werkbedrijf

MTB neemt per 1 april de werkzaamheden, het klantenbestand
en de elf personeelsleden van
Vakwerk Onderhoud uit Sittard
over. Een van de hoofdredenen
is een dreigend tekort aan vaklieden binnen de sociale werkvoorziening.
Daardoor kan de opleiding op de
werkvloer in het gedrang komen,
zegt directeur Marcel Jöris van de
MTB. „We beschikken zelf over
een klussenbedrijf van ongeveer 35
personen, maar je ziet dat er bijna
geen echte vaklieden meer zijn die
specialistisch werk kunnen doen,
zoals een mergelmuur restaureren.
Maar ook op het gebied van elektra, sanitair en dakbedekking dreigen grote tekorten, omdat we deze
mensen niet meer automatisch aangemeld krijgen uit de Wet Sociale
Werkvoorziening. Met het inlijven
van Vakwerk Onderhoud kunnen
we toch continuïteit en kwaliteit
op dit gebied blijven waarborgen
en kunnen we tevens jongeren met
een Wajong- of bijstandsuitkering
volgens het meester-gezelprincipe
werkervaring op laten doen, een
vak leren en laten uitstromen naar
regulier werk. Want het gaat hier
wel om een écht vak dat zo in de
dagelijkse praktijk op een nieuwe

generatie kan worden overgebracht.”
De huidige eigenaar van Vakwerk Onderhoud, De Meewerkers
bv, is tevens eigenaar van Emma
Shoes uit Brunssum dat veiligheidsschoenen vervaardigt. „En voor
hen is Vakwerk Onderhoud een
klein onderdeel dat relatief veel aandacht vraagt”, zegt Jöris.
„Het gaat toch om personeel dat
iets meer aansturing en aandacht
nodig heeft en daar hebben wij als
MTB de nodige knowhow over in
huis.” Ook is het inlijven van Vakwerk Onderhoud een belangrijke
opstap naar het opzetten van een
facilitair bedrijf binnen de MTB,
zegt Jöris. „Je ziet dat steeds meer
klanten om een alles-in-één-concept vragen. Dus een bedrijf dat
het groenonderhoud verzorgt, de
straten veegt, maar ook een lekkende kraan kan repareren, een muurtje kan verplaatsen en een lamp
kan verhangen.”
De huidige vestiging van Vakwerk Onderhoud in Sittard verdwijnt en het personeel gaat over
naar een nieuwe locatie in Sittard-Geleen of Parkstad.
„De werkzaamheden die Vakwerk Onderhoud verricht spelen
zich vooral in die regio af. Het zou
mooi zijn als wij dat kunnen koppelen aan ons eigen klusbedrijf dat
voornamelijk in Maastricht-Heuvelland werkt.”

