
De Haeghe Groep: bijzonder ondernemend

Bijzonder
ondernemend

www. haeghegroep.nl



Missie en visie
Missie (wie zijn wij, wat doen wij?)
De Haeghe Groep is het Werkbedrijf in Den Haag voor 
mensen met een al dan niet tijdelijke afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij zorgen op een sociale en zakelijke 
manier dat onze medewerkers hun mogelijkheden 
maximaal benutten en daardoor kunnen participeren 
in de maatschappij. Dit doen we samen met en voor 
het bedrijfsleven en overheid.

Visie (wat willen wij worden?)
De Haeghe groep is de toonaangevende en inspireren-
de sociale partner in Den Haag. We laten zien dat so-
ciaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ren-
dabel kan zijn. We zijn slagvaardig, resultaatgericht 
en weten de kansen in de markt te zien, creëren en te 
benutten
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De Haeghe Groep is het sociale werkbe-
drijf van de gemeente Den Haag. Meer dan 
2000 Hagenaars met een afstand tot de ar-
beidsmarkt verdienen hier hun boterham. 
En dat niet alleen. Zij dragen hiermee ook 
hun steentje bij aan de maatschappij. En  zij 
ontwikkelen zich zoveel mogelijk  richting 
een  reguliere baan.

Zonder de Haeghe Groep staan deze men-
sen buiten spel. In onze participatiemaat-
schappij vervult de Haeghe Groep dus een 
belangrijke sociaal maatschappelijke rol .

Tal van diensten
De Haeghe Groep werkt vanuit drie Busi-
ness Units en levert tal van diensten en 
producten aan bedrijfsleven en overheid. Ik 
denk onder aan: 

• De Mobiele Wasservice die auto’s 
  wast zonder water
• Het Klussenteam voor allerhande klussen
  in en om huis of bedrijf
• Professionele schoonmaak voor bedrijven 
  en particulieren
• (Meubel)stoffering, met name ook voor
   hergebruik
• Inpakwerkzaamheden food en non food
• Het scannen en digitaliseren van alle 
  soorten archieven

Persoonlijk heb ik hele positieve ervaring 
met de inzet van mensen via de Haeghe 
Groep. Zij hebben, naar volle tevredenheid, 
de stoelen op mijn werkkamer gestoffeerd. 
Ook Den Haag heeft zichtbaar voordeel 
bij de Haeghe Groep. Het bedrijf zet de 
komende tijd bijvoorbeeld honderden fiets-
trommels  in elkaar. Maar ook zorgen zij al 
sinds jaar en dag voor het groen in de stad. 

Uitdaging
De komende jaren staat de Haeghe Groep 
voor een enorme uitdaging. Om de korting 
op subsidies het hoofd te bieden, moet het 
bedrijf, meer dan voorheen, rendabeler wor-
den. Daarom moet het  kansen in de markt 
maximaal benutten en nieuwe markten aan-
boren. 
Met de komst van de Participatiewet is voor 
re-integratie ook een groot aandeel weg-
gelegd voor werkgevers. Ik zie hierin  een 
belangrijke adviserende en ondersteunende 
rol voor de Haeghe Groep weggelegd.  

Op dit moment zijn er al veel bedrijven en 
overheden die zaken doen met de Haeghe 
Groep. Zij zijn al overtuigd van de meer-
waarde van het maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Niet alleen vanwege 
het sociale karakter maar omdat sociaal, 
zakelijk en professioneel in deze samenwer-
king hand in hand gaan.

De directie en medewerkers van de Haeghe 
Groep werken er hard aan om dit  bedrijf, 
dat er voor veel mensen uit de stad  is,  een 
toekomstbestendige en flexibele organisatie 
te maken. Daar slagen zij in. Daarvan ben 
ik overtuigd.

Annet Bertram
Gemeentesecretaris

Meer weten over de Haeghe Groep: 
ga naar www.haeghegroep.nl

Inleiding



“Wij zetten mensen
in hun kracht”

Werkt bij: 
De Haeghe Groep

Werkt als:
Algemeen directeur

Werkt voor de 
Haeghe Groep sinds: 

1 december 2012

Privésituatie: 
Thomas  woont samen met  Babette

en heeft met zijn vriendin 2 mooie dochters: 
Lidewij en Christianne 

Thomas Schwencke (1961)



Kunnen werken is van ‘levensbelang’ 
“Via hun werk laten onze medewerkers 
met veel motivatie zien wat ze allemaal 
kunnen. Daarbij komt nog het sociale as-
pect. Zitten ze thuis? Dan missen ze be-
langrijk en waardevol contact met andere 
mensen. Werken, deelnemen aan de 
maatschappij, dat geeft een groter gevoel 
van eigenwaarde. En dat is voor alle men-
sen van cruciaal belang: het gevoel dat je 
iets kunt betekenen voor een ander.”

Je kunt op onze medewerkers rekenen
“We hebben ongeveer 2500 mensen die 
op verschillende manieren bij en voor be-
drijven en overheid werken. Dat varieert 
van spullen maken in een beschermd 
deel van de Haeghe Groep tot écht bij 
bedrijven op kantoor aan het werk zijn. 
Of een bedrijf neemt onze mensen uit-
eindelijk formeel in dienst.  Een goede 
beslissing! Want onze medewerkers zijn 
supergemotiveerd om goed werk te leve-
ren. We leveren  graag maatwerk. En we 
hebben al meer dan 30 jaar ervaring met 
het begeleiden van onze medewerkers. 
Dat is uniek én cruciaal.

Ik ben erg blij met de samenwerking met 
NacraSailing, met PEP en met Autoscha-
deherstel Den Haag. Het verhaal over 
onze samenwerking  staat in deze bro-
chure.

Een ander goed voorbeeld  is het part-
nership dat we hebben met  Weverling. 
Dat bedrijf kreeg van een paar grote wo-
ningcorporaties de opdracht om de groen-
voorziening te doen. Daarvoor zetten  ze 
onder andere onze medewerkers in. Ook 
hebben we kort geleden een afspraak ge-
maakt met de Tweede Kamer. We gaan 
daar schoonmaken en de groenvoorzie-
ning doen. En met enige trots kan ik mel-
den dat er ook  hoopvolle contacten  zijn  
met Shell en de ANWB. ”

We zijn steeds op zoek naar verbindin-
gen met nieuwe bedrijven 
“Ik hoop dat we dit jaar een stevige ba-
sis leggen om al onze medewerkers zin-
vol en haalbaar werk te bieden. Wij zijn 
een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. 
Dat betekent dat we kijken naar wat onze 
mensen wél kunnen. We  streven naar  
een volwaardig werkzaam bestaan voor 
al onze medewerkers.”

“De Haeghe Groep betekent heel veel voor mij. Ik geef met plezier en trots leiding aan dit bedrijf. Ik wil graag 
meer laten zien van de Haeghe Groep aan de buitenwereld. Wil laten zien dat we een professioneel bedrijf 
zijn dat prachtige producten en diensten levert. En dat verbinding met het bedrijfsleven voor beide partijen 
aantrekkelijk is. Dat is een grote en mooie uitdaging. Daarnaast ben ik  dankbaar dat ik  mensen kan helpen 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Om ze een steuntje  in de rug te geven. Zodat ook zij volwaardig 
kunnen deelnemen aan onze samenleving.”

3De Haeghe Groep werk vanuit drie Business Units:
• Haeghe Schoon en Groen
• Haeghe Productie
• Haeghe Services



“Het is werk maar 
ook rust”

Werkt bij: 
De Haeghe Groep

Werkt als:

Werkt voor de 
Haeghe Groep sinds: 

Nu 1 jaar.

Privésituatie: 
Pauline heeft 7 kinderen 

tussen de 7 en de 29. 
4 wonen nog thuis. 

De oudste die nog thuis woont is 17. 
Hun vader is niet meer in beeld.

Paulina Jansen (1966) 



Ja, ik wil werken!
“De gemeente vroeg me om mee te doen 
aan een project om me aan te werk te 
helpen. Toen zei ik: Ja! Graag!” Zo kwam 
ze bij de Haeghe Groep terecht en onder-
houdt ze het groen in de Scheveningse 
Bosjes.
“Toen ik er voor het eerst kwam, dacht 
ik: Oh, waar kom ik terecht?! Maar nu 
vind ik het écht heel leuk. Als ik hier kom, 
kan ik eindelijk ontspannen. Het is werk 
maar ook rust. Ik zit elke dag in een groot 
bos, wat wil je nog meer? Vroeger kwam 
ik nooit in een bos. Toen dacht ik er niet 
over na. Maar nu heb ik er heel veel over 
geleerd. En ik leer nog  steeds bij. Bij-
voorbeeld dat je soms de hagen moet 
snoeien, omdat een boom anders dood 
gaat. Dat wist ik helemaal niet.”

Zo hoort het
“Ik voel me ook heel nuttig. Als ik in het 
bos kom, zie ik overal troep liggen. Maar 
als ik dan klaar ben met werken is het he-
lemaal schoon. En dan denk ik: kijk zo 
hoort het. 

Ik zit hier nu sinds vorig jaar. En het pro-
ject loopt nog tot 2015. Daarna wil ik heel 
graag blijven. Ik wil ook graag nog meer 
leren over de natuur. En vandaag ga ik  
papier prikken.” Monter loopt ze weer 
naar buiten. Klaar om de regen te trotse-
ren en, zoals ze het zelf zegt, haar uitke-
ring te verdienen.
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Paulina heeft zeven kinderen. De jongste is 7 jaar. Hun vader is helaas niet meer in beeld. Dus alle zorg voor 
haar kinderen komt op haar schouders terecht. Schouders die al heel wat te verduren hebben gehad. Lange 
tijd werkte ze als huishoudelijke hulp of als schoonmaakster. Zwaar fysiek werk. En dat heeft zijn tol geëist. 

De Haeghe Groep; uw partner in
• Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
• Social Investment on Return



“We willen de
wereld een 

beetje beter
maken”

Werkt bij: 
Autoschade Herstel Den Haag 

sinds 1976

Werkt als:
 Eigenaar/directeur

Privésituatie: 
Pim woont samen 
met zijn vriendin,

heeft geen kinderen.

Pim Hielkema (1952)



Aan het woord is Pim Hielkema, eigenaar van 
Autoschade Herstel Den Haag. Hij werkt al 
bijna 3 jaar samen met de Haeghe Groep aan 
het wassen van auto’s zonder water. Want na 
het testen bleek dat het wel degelijk werkt. 

We helpen ze bij het werken
 “De Haeghe Groep wilde het wassen zon-
der water graag professioneel aanpakken en 
daarbij kon ik ze helpen. Ik heb twee wasstra-
ten, die kunnen ze gebruiken.  We helpen ze 
om de kwaliteit hoog te houden. De Haeghe 
Groep zorgt voor de begeleiding van de me-
dewerkers.  Een prima samenwerking dus.

De mensen die bij ons werken hebben de 
juiste kwaliteiten in huis
De medewerkers van de Haeghe Groep leve-
ren goede kwaliteit. Ze worden dan ook zorg-
vuldig geselecteerd en getraind bij Autoscha-
de Herstel Den Haag. “Dit werk moet je wel 
liggen. Je moet nauwkeurig zijn, in teamver-
band werken en je voor de volle 100% inzet-
ten. De mensen die bij ons wassen hebben 
dat allemaal. Zo blijft het ook rendabel voor 
ons. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 
geld verdienen. We willen de wereld ook een 
beetje beter maken.”

Ik kan nog wat leren van de Haeghe Groep
“Ik vind het heel inspirerend om met de 
Haeghe Groep samen te werken. Ze denken 
echt met je mee als een ondernemer. En de 
manier waarop zij met hun medewerkers om-
gaan? Daar kan ik nog wat van leren. Ik ver-
tel dan  ook graag aan collega’s  over deze 
fantastische samenwerking.  Mijn wens is dat 
we in deze  relatie blijven groeien. En dat 80 
procent van de mensen in Den Haag zijn auto 
laat wassen door de mensen van de Haeghe 
Groep.”

“Twee en een half jaar geleden kreeg de Haeghe Groep een e-mail, over auto’s wassen zonder water. In 
Texas, Amerika, en in de landen rond de Golf van Oman doen ze dat. Want daar is water  schaars. Maar werkt 
dit wel? Kan je hier garantie op geven? Worden auto’s wel echt schoon? Met die vragen kwam de Haeghe 
Groep bij mij. Want wassen zonder water is natuurlijk wel iets speciaals. Ik bedoel, je kunt wel onder de dou-
che gaan staan, maar zonder water gebeurt er weinig.”

7Bij de Haeghe Groep werken
• 2700 Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt voor 1000 opdrachtgevers in de regio



“Thuiszitten is 
echt niets 

voor mij”

Werkt bij: 
De Haeghe Groep

Werkt als:
Inpakker en schoonmaker

Werkt voor de 
Haeghe Groep sinds: 

Ongeveer 10 jaar

Privésituatie: 
 “Ik heb 2 dochters. Eentje woont bij mij thuis, 

en de ander woont bij hun vader. 
Allebei zijn ze zelfstandig. 

Zij zorgen nu eigenlijk voor hun moeder.”

Conny Balk (1962)



Ik heb echt het gevoel dat ik nodig ben
“Ik maak bloemen schoon en pak ze in. 
Ik ben heel blij dat ik hier kan werken. De 
Haeghe Groep denkt goed met je mee. Ik 
begon ooit op de telefooncentrale. Omdat ik 
altijd met computers heb gewerkt. Maar dat 
ging niet meer. Toen mocht ik hier aan de 
slag. Daar ben ik heel blij om. Ik heb echt 
het gevoel dat ik nodig ben. En dat ik mijn 
geld  zelf verdien. Daarom is de Haeghe 
Groep heel belangrijk voor mij.”

Ik wil gewoon aan het werk blijven
Lang geleden was Conny chef administratie 
bij een onderdeel van het ministerie van On-
derwijs. Daar werkte ze veel met computers. 
Ze stopte toen ze naar de Canarische Eilan-
den verhuisde. Lange tijd was ze daar ge-
lukkig. Tot er een tumor in haar hoofd werd 
gevonden. Terug in Nederland is ze geope-
reerd en hebben ze een groot deel van de 
tumor weggehaald. Daarna is ze gelijk weer 
gaan solliciteren. En ze vond werk bij de 
Haeghe Groep. 

Conny kan niet vaak genoeg benadrukken 
dat ze heel blij is dat ze hier al 10 jaar aan 
het werk is. “Stel je voor dat ik al die tijd thuis 
had moeten zitten. Nu heb ik een reden om 
elke dag op te staan. Hier heb ik contact met 
andere mensen. En ik vind het belangrijk om 
mijn eigen boterham te verdienen. En dan 
na een dag werken heb ik ook echt zin om 
even lekker op de bank te zitten. Nee, de 
hele dag thuiszitten is  niks voor mij. Dus 
ik hoop dat ik nog lang aan het werk kan 
blijven.”

Stel je voor, je hebt jaren op de Canarische Eilanden gewoond. Elke dag een lekker zonnetje op je gezicht 
en parelwitte stranden en een azuurblauwe zee om je heen. Maar nu sta je elke dag in een fabriekshal. Kun 
je daar dan nog van genieten? Conny Balk wel, die is maar wat blij dat ze werkt bij de  Haeghe Groep.

9De Haeghe Groep
• Meer dan 30 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van Hagenaarsnaar naar 
  een (reguliere) baan



“De Haeghe Groep is 
een écht bedrijf”

Werkt bij: 
Nacrasailing sinds 2005

Werkt als:
Eigenaar/directeur

Privésituatie: 
 Peter is verliefd en heeft 

2 kinderen met zijn vriendin: 
een jongen en een meisje.

Peter Vink (1965)



De kwaliteit moet goed zijn
“In 2010 wilden we de productie uit Ame-
rika terughalen naar Nederland. Eén van 
onze medewerkers heeft ervaring met soci-
ale werkplaatsen. Die attendeerde mij op de 
Haeghe Groep. Ik dacht: het maakt mij niet 
uit wie het maakt, het moet gewoon heel erg 
goed zijn. En dat is het werk van de Haeghe 
Groep. Ook komen zij afspraken goed na en 
de spullen worden goed geleverd. En dat de 
Haeghe Groep mensen weer aan het werk 
helpt, dat is mooi meegenomen.”

Ik ben echt onder de indruk
“Ik ben echt onder de indruk van hoe ze bij 
de Haeghe Groep omgaan met hun mensen. 
Je ziet dat ze heel veel plezier hebben in hun 
werk. En hoe trots ze erop zijn. Tegelijk is de 
Haeghe Groep een echt bedrijf. Ze bieden 
goede kwaliteit tegen eerlijke prijzen. Het 
contact met de Haeghe Groep vind ik heel 
inspirerend door die combinatie van sociaal 
en zakelijk.

Nacrasailing wil blijven groeien, ook na de 
Olympische  Spelen. Dat zijn we ook aan het 
doen, langzaam en gestaag. We willen uit-
stekende producten blijven leveren. Het liefst 
in samenwerking met de Haeghe Groep.”

11

Op de Olympische Spelen moet je vlammen. Je krijgt maar één kans om te laten zien dat je de beste bent. 
Dus is het heel belangrijk dat je materiaal uitstekend is. Voor Olympische zeilers geldt dus dat de boot van 
hoogwaardige kwaliteit moet zijn. De Haagse ondernemer Peter Vink maakt met zijn bedrijf Nacrasailing  
Olympische sportcatamarans. En de Haeghe Groep is één van zijn belangrijkste leveranciers.

De Haeghe Groep; uw partner in het leveren van
• Gemotiveerd personeel
• Kwaliteitsproducten
• Hoogwaardige Dienstverlening



“De Haeghe Groep
verbinden met 

nieuwe partijen”

Werkt bij: 
Participatie Emancipatie Professionals (PEP) 

sinds 1 januari 2013

Werkt als:
Directeur-bestuurder

Privésituatie: 
 Fenna is getrouwd en 

heeft drie zoons en één dochter. 
Twee kinderen wonen nog thuis, 

de twee andere studeren.

Fenna Noordermeer (1962)



Wij leggen concrete verbindingen
“Onze samenwerking met de Haeghe Groep 
is beginnend”,  vertelt Fenna Noordermeer, 
directeur/bestuurder van PEP. “We geven 
de Haeghe Groep graag de kans om te la-
ten zien wat zij doen als maatschappelijk 
verantwoord ondernemer. Bijvoorbeeld vorig 
jaar. Toen organiseerden wij het Movedby-
congres in de stad, op het hoofdkantoor van 
de ANWB. De Haeghe Groep heeft toen de 
catering verzorgd  en hun product ‘wassen 
zonder water’  geïntroduceerd  bij heel veel 
ondernemers.  PEP wil als verbinder in de 
stad ook  maatschappelijke ondernemers 
koppelen aan nieuwe partijen zodat   er win-
win relaties ontstaan.

De Haeghe Groep vindt vaak een goede 
match tussen bedrijf en medewerker
Fenna kent de Haeghe Groep goed. Ze 
heeft er 10 jaar met veel plezier gewerkt. 
Nog steeds vind ze de Haeghe Groep een 
inspirerende partner: “Als ik bij de Haeghe 
Groep ben dan zie ik de bevlogenheid van 
de mensen die daar werken. Ik zie hoe graag 
ze willen laten zien dat hun medewerkers wel 
degelijk mee kunnen doen. Dat ze waarde 
toevoegen aan Den Haag. Ze zijn als soci-
aal maatschappelijk ondernemer ook toon-
aangevend. Kijk maar hoe ze hun expertise 

op het gebied van groenvoorziening of in de 
schoonmaaktak gebruiken in heel de stad. 
Of hoe ze vaak een hele goede match vin-
den tussen bedrijf en medewerker. Zodat die 
medewerker lang aan het werk kan blijven en 
nuttig werk doet. Dat zijn echt successen.”

Als je iets doet, dan moet je het ook goed 
doen
PEP wil graag sociaal makelaar blijven voor 
de Haeghe Groep. “We willen ze meer po-
dium geven in Den Haag. We willen graag 
nieuwe partijen in verbinding brengen met de 
Haeghe Groep. Maar ook advies geven over 
hoe ze zichzelf nog beter kunnen laten zien. 
Want als je iets doet, dan moet je het ook 
goed doen. En wij willen ze daarbij helpen.”
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Participatie Emancipatie Professionals, kortweg PEP, is een jong kennis- en expertisecentrum dat vrijwil-
ligersorganisaties en professionals stimuleert om elkaar op te zoeken in hun werk om mensen met minder 
kansen  mee te laten doen in de stad. En soort sociaal makelaar dus.  Logisch dat PEP contact zocht met 
de Haeghe Groep. 

De Haeghe Groep uw adviseur bij het invullen van:
• Uw rol als werkgever binnen de kaders van de nieuwe Participatiewet 
• Uw sociale paragraaf
• Uw re-integratiebeleid



“Nog meer
zelfstandig

werken, dat
lijkt me

mooi”

Werkt bij: 
De Haeghe Groep sinds 1991

Werkt als:
Schoonmaker in het stadhuis

Privésituatie: 
 Jeroen heeft een leuke vriendin 

en woont begeleid zelfstandig

Jeroen van Dam (1973)



Van fouten kun je alleen maar leren
Aan het woord is Jeroen van Dam. Hij is in 
1991 direct vanuit het Voorgezet Speciaal 
Onderwijs hier terecht gekomen. Jeroen 
werkt nu als schoonmaker in het stadhuis 
van Den Haag, op de tweede verdieping. 
“Het liefst werk ik alleen of met z’n tweeën. 
Dat vind ik wel prettig. Dat heb ik altijd al 
gehad. Want als je dan fouten maakt, weet 
je ook dat je zelf fouten maakt en niet een 
ander. En van fouten kun je alleen maar 
leren.” 

Bij de Haeghe Groep heb ik werk dat bij 
me past
Bij de Haeghe Groep voelt Jeroen zich vei-
lig. “De Haeghe Groep is er onder andere 
voor mensen die moeite hebben met leren, 
of problemen hebben. Zodat die toch aan 
het werk kunnen. Als ik bepaald werk niet 
meer kan, dan zoeken ze een andere werk-
plek binnen de Haeghe Groep.” Helemaal 
zelfstandig zou Jeroen het waarschijnlijk 
niet redden. “Bij de Haeghe Groep kijken 
ze naar wat in je zit, waar je het beste in 
bent. En dan zoeken ze werk dat bij je 
past.” 

Ik voel me nuttig voor het bedrijf
“Ik ben heel tevreden als ik m’n werk heb 
gedaan. Ik doe het goed én met plezier, 
dat is ook belangrijk. Ik krijg binnenkort een 
cursus vloerwerk en als het meezit, kan ik 
dan in de vloerploeg. Maar misschien ga ik 
wel naar een andere verdieping.  Ik hoop 
dat ik mijn werk komend jaar op die manier 
kan uitbreiden. Nog meer zelfstandig wer-
ken, dat lijkt me mooi.”
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“Ik ben ooit begonnen bij de inpakafdeling. Maar dat was echt te makkelijk voor mij. Dus heb ik gewoon ge-
zegd: ik vind het hier niks, ik wil wat anders doen. Toen heb ik een flinke tijd op de afdeling Keramiek gewerkt. 
Daarna heb ik 15 jaar de bossen in de omgeving schoongehouden. Daar had ik het erg naar mijn zin. En nu 
maak ik sinds november schoon.  Dat wil ik graag nog langer blijven doen.”

De Haeghe Groep voor:
• Administratieve ondersteuning
• Beveiliging en toezicht
• Catering
• Verpakken (non) food artikelen



“We hebben
een grote

diversiteit
aan talenten”

Werkt bij: 
De Haeghe Groep sinds 10 jaar

Werkt als:
Teammanager Mobiliteit

Privésituatie: 
 Tyscha is getrouwd en heeft

 een zoon en een dochter

Tyscha Tuijt (1970)



“Het is altijd mijn doel geweest om onze me-
dewerkers aan de slag te krijgen in het ‘nor-
male’ bedrijfsleven. Wij zijn een doorgangs-
station. Wij geven mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld onze 
schoonmakers: zij maken niet anders schoon 
dan die van een ander schoonmaakbedrijf. 
Schoonmakers die daar werken kunnen zo bij 
een regulier schoonmaakbedrijf aan de slag.”

“Het doet iets heel bijzonders met je team”
“Onze medewerkers krijgen soms een stem-
pel: die wil niks of die kan niks. Maar ze willen 
juist heel graag! En vergeet niet, een willende 
werknemer is natuurlijk heerlijk. Daarnaast, 
heb je een medewerkers van ons in je team, 
dan gebeurt er  vaak iets heel bijzonders. 
Sommige teams worden daardoor bijvoor-
beeld heel zorgzaam. Ook merk je  dat onze 
medewerkers die in het bedrijfsleven zitten, 
een hele sterke binding  hebben met de werk-
gever. Die zeggen: ik hoor hier, dit is mijn plek.
Ik hoop dat we komend jaar al onze talenten 
het juiste kunnen bieden. We hebben heel 

veel productiewerk en het zou mooi zijn om 
daar nog meer verschil in te hebben. Want 
op die manier kunnen onze medewerkers 
iets oefenen waar ze later ook echt iets aan 
hebben. Dan kan iedereen iets op zijn niveau 
aanpakken. En doorgroeien naar een hoger 
level!”
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Al tien jaar werkt Tyscha voor de Haeghe Groep. “Shocking!” noemt ze dat, maar haar ogen stralen. Vol 
enthousiasme vertelt ze over de nieuwe Participatiewet die in 2015 ingaat. Door die wet krijgt de Haeghe 
Groep een grote groep talenten erbij. Van mensen die kunnen schoonmaken, tot mensen die hele archieven 
kunnen digitaliseren. Volgens Tyscha is het van belang om al die mensen steeds een niveau verder te krijgen.

De Haeghe Groep voor:
• Groenonderhoud
• Kaarsenmakerij
• Logistieke ondersteuning
• Mobiele Wasservice



Colofon

18 De Haeghe Groep voor:
• Post bezorgen
• Productiewerk
• Recycling en Refurbishing
• Schoonmaak
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