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Eén opdracht
Onze organisaties hebben beide dezelfde opdracht:

(jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar werk

dat bij hen past. En hen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben

om dat werk met succes en met plezier te blijven doen. Omdat passend werk

veel kan bijdragen aan het persoonlijk geluk van ieder mens. En omdat deze

werknemers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Samen werken aan (begeleid) werk
Steeds vaker werken Risse Groep en PSW samen aan die opdracht. In het WerkLeerCentrum Weert, gevestigd in de locatie

van Risse Groep in Weert, in het groepsbegeleid werken project, in dezelfde locatie en in de buitenploeg Risse-

Westrom Groen. Een samenwerking die nog veel nieuwe kansen biedt. Met name voor de werknemers die een

vraag bij ons neerleggen. Die samenwerking gaan we de komende jaren verder ontwikkelen en uitbouwen!

Onze passie kent geen beperkingen

voor meer informatiepswwerk.nl

PSW Werk
feliciteert Risse Groep
met het gouden jubileum!

Groepsbegeleid werken 
bij de Risse Groep

Vanuit het WerkLeercentrum 
doorgestroomd naar werk bij McDonald’s

Werken in de ploeg van 
Risse-Westrom Groen
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Werkvoorzieningschap Weert en omstreken “De Risse” 
werd opgericht op 1 juli 1965, als opvolger van de parti-
culiere stichting “Werkplaats Weert en Helden” (1956).
De geschiedenis van de sociale werkvoorziening kan 
worden omschreven als een geleidelijke ontwikkeling 
van werkverschaffing voor langdurig werklozen tegen 
een bescheiden loon, tot volwaardige werkgelegenheid 
tegen functieloon voor verschillende categorieën men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 1965 kende 
de Risse circa 140 medewerkers; nu -in 2015- zijn dat er 
bijna 900.
 
De Risse, of zoals we ons nu noemen ‘Risse Groep’,  
vond na oprichting haar basis in de ‘Wet sociale werk-
voorziening’ (Wsw). Nu, 50 jaar later, valt die basis weg 
door de invoering van de Participatiewet: de overheid 
vindt dat mensen die voorheen op basis van de Wsw 
een werkplek zouden vinden, in de toekomst een ar-
beidscontract moeten krijgen bij reguliere werkgevers. 
Het aantal medewerkers dat nu werkt in het kader van 
de Wsw zal de komende jaren dus met gemiddeld 5% 
per jaar afnemen.

Dat betekent dus, dat na 50 jaar groei er theoretisch  
gezien een periode komt van 50 jaar krimp.
Als de Participatiewet een succes wordt zal Risse Groep 
die 100 jaar niet halen, maar als de overheid het beleid 
herziet: ‘wie weet’? Ik hoop dat we als samenleving de 
doelgroep waar wij zo trots op zijn niet aan de kant laten 
staan.

En de toekomst van Risse Groep?  
Een Wsw-bedrijf is een middel en geen doel: het 
bestaansrecht van Risse Groep hangt af van haar 
toegevoegde waarde voor de samenleving.
Daar heeft Risse Groep al een aantal jaren in  
geïnvesteerd: vanuit onze visie hebben we ‘voorgesor-
teerd’ op de Participatiewet.

Een organisatie met drie zelfstandige bedrijven in het  
kader van publiek-private-samenwerking (Westrom-
Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen en Businesspost), 
een stichting Konnekt’os gericht op de verbinding met 

het bedrijfsleven, samenwerking met het onderwijs in 
Pluspunt, samenwerking met PSW op het gebied van 
dagbesteding, verregaande samenwerking met collega 
Westrom uit Roermond, samenwerking met de sociale 
diensten in Werk.Kom en een interne organisatie ge-
richt op diagnose, ontwikkeling, activering en beschutte  
arbeid. Risse Groep anno 2015: zowel organisatorisch 
als financieel goed uitgerust om de kansen die de Parti-
cipatiewet biedt te grijpen.

50 jaar ervaring
Een organisatie als Risse Groep moet voor haar gemeen-
ten toegevoegde waarde hebben. 
Dat betekent dat de 50 jaar levenservaring, de kennis 
van begeleiding en ontwikkeling van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, het opgebouwde netwerk 
van bedrijven, de ervaring in het plaatsen en begeleiden 
van mensen bij reguliere bedrijven en het toepassen 
van instrumenten die passen bij de uitvoering van de 
Participatiewet, niet verloren mogen gaan.
Ketensamenwerking staat daarin centraal: met zorg  
(dagbesteding), onderwijs, gemeenten en bedrijven. 
Risse Groep als centraal punt in dat netwerk: dát is de 
richting waarin de komende jaren de meerwaarde van 
Risse Groep zichtbaar moet worden. 
Met 50 jaar ervaring gaat dat lukken!

Jan Karel Jobse,
Directeur Risse Groep

“Bij deze bedank ik alle 
medewerkers, relaties en 
samenwerkingspartners 
die hebben bijgedragen 

aan alles wat we de  
afgelopen 50 jaar  

SAMEN hebben bereikt 
en in de toekomst nog 

gaan bereiken!”
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We nodigen ú uit om een 

boodschap te plaatsen op 

de jubileumtijdlijn! 

www.risse.nl

Iedereen kan een  

boodschap plaatsen op 

de Jubileumtijdlijn! 

www.risse.nl

Jubileum-

nieuwsbrieven



Risse Groep bestaat dit jaar 50 jaar! We zijn trots 
en dankbaar voor alles wat we de afgelopen 50 jaar 
hebben bereikt met én voor onze medewerkers, 
klanten en relaties. 

Zij mogen het hele jaar door dan ook delen in onze  
feestvreugde, met o.a. de volgende hoogtepunten:

9 januari 2015 
Feestelijke opening van het jubileumjaar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie   
Officiële aftrap van het jubileumjaar met vele 
bijzondere onthullingen; o.a. het jubileumlogo, nieuwe 
slogan en huisstijl, het programma voor 50 jaar Risse 
Groep én de bestemming van het personeelsfeest!

21 april 2015  
Personeelsfeest Efteling  
Feestelijke brunch voor ruim 500 medewerkers bij Risse 
Groep, gevolgd door een geweldige dag in De Efteling 
met voorstelling, feestavond en spetterende afsluiting!

4 juni 2015 
Jubileumfeest voor relaties, samen met Konnekt’os 
Alle klanten en relaties zijn van harte uitgenodigd voor 
een warm ontvangst, gevolgd door een zeer bijzonder 
en feestelijk jubileumevent in de Paterskerk in Weert.

Feestelijk najaarsevent 
Datum en exacte invulling worden nog bekend gemaakt.

Aanvullende jubileumacties: 
Naast deze festiviteiten, vieren we ons jubileum met 
passie op de volgende manieren: 

•  Elke eerste dinsdag van de maand 50% korting  
    in het bedrijfsrestaurant 
•  Jubileumgerechten 
    o.a. ‘abraham’ met jubileumbroodje in kantine 
•  ‘Actie van de maand’ voor relaties  
•  Jubileumnieuwsbrieven    
•  Jubileumgeschenk voor relaties 
•  Lunchsessies voor relaties onder de naam  
    “Broodje Jan Karel”  
•  Jubileumtijdlijn op website Risse Groep 
•  Jubileummagazine   
•  Film “50 jaar Risse”
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Jaarprogramma



John aan het woord: “Ik ben 29 jaar geleden via een gezinsver-
vangend tehuis terechtgekomen bij de Risse toen ik 18 jaar was. 
Ik ging toen 1 dag per week naar school en 4 dagen werken. Mijn 
functie is verkeersregelaar bij wegenbouwprojecten. Zo wordt er 
momenteel in Maasbree een grote rotonde gemaakt en word ik  
gevraagd om het verkeer te komen regelen. Dit is een project 

van een paar maanden. Ik heb één van de mooiste banen die 
voor handen zijn, vind ik zelf. Afwisselend, lekker buiten, en het 
geeft veel voldoening als het werk weer gedaan is. En de mensen 
in de auto’s moeten naar je luisteren! Dat vind ik heel leuk. Ik 
heb allerlei functies gehad bij de Risse, begonnen met metaal,  
lassen, boren etc. Toen bij groenvoorziening, gedetacheerd bij 
een taxibedrijf, businesspost gedaan en daarna weer terug bij  de 
Risse waarvoor ik nu via Polygarde (Maastricht) de verkeersrege-
laarswerkzaamheden uitvoer. 
Typisch Risse vind ik dat ik zelf mee mag denken om gede- 
tacheerd te worden, zodat ik werk doe dat ik leuk vind om te 
doen.
Een grappig verhaaltje: Ik moet terugdenken aan Jan Benders die 
vroeger met een kinderfietsje door de afdeling fietste. Dat heb ik 
altijd onthouden.
Inmiddels is mijn vrouw via de Risse ook op een fijne detache-
ringsplek terechtgekomen. Ik vind de Risse een heel erg fijn  
bedrijf waar ik lekker in mijn vel zit”

 
“Ik kwam bij de Risse doordat ik rugproblemen had en afgekeurd 
was. Als bode heb ik ruim 34 jaar met heel veel plezier bij Risse 
Groep gewerkt. Ik bracht allerlei pakketjes en post rond, moest 
veel stukken laten ondertekenen bij o.a. de gemeente en kwam 
zo overal. Ik kende iedereen. Eerst op een fiets, die ik kocht voor 
25 gulden, daarna in een autootje dat ik zelf bij elkaar had ge-
spaard. Ik was een soort manusje van alles bij de Risse, ik hielp 

overal mee waar en wanneer het nodig was. Zo moest ik eens 
een pakketje ophalen voor de baas in Eindhoven. Maar ja, hoe 
groot had hij niet gezegd. Kom ik daar met mijn Kevertje, stond 
er een hele pallet voor mij klaar. Dat paste dus niet! Ik moest ook 
een keer met een vrachtwagentje van de Risse iets ophalen, dat 
zo zwaar was dat ik op de snelweg niet meer vooruit kwam.  
De laatste jaren heb ik ook opdrachten binnengehaald. Kwam ik 
bij restaurant De Tos en dacht, nou die placemats kunnen er veel 
leuker en mooier uitzien. Besprak ik dat met de baas Rinus van 
De Tos en die zei: maak er maar iets moois van en laat er maar 
25.000 drukken bij de Risse. Ik heb jarenlang een prachtige tijd 
gehad bij Risse Groep. 
Nu geniet ik van mijn pensioen en organiseer ik als vrijwilliger bij 
de Roos in Weert twee keer per maand dansen voor ouderen. Ik 
zorg voor de muziek, dat is mijn grote hobby. Maar ik loop nog 
altijd twee keer in de maand binnen bij de Risse voor een kopje 
koffie met directeur Jan Karel Jobse.  Ik heb alle directeuren ge-
kend, maar vond dat ik zelf de allermooiste baan had, mooier 
dan die van de directeur! Ik had alle vrijheid en ik kwam overal 
en een directeur moet maar binnen zitten!”

Naam: Jan Steijvers

Leeftijd: 71 jaar

Bij Risse: 1973 - 2007

Johan is twee maanden te vroeg geboren. Hij kreeg geelzucht en 
zuurstofgebrek. Hierdoor is Johan spastisch.
Johan is 32 jaar geleden bij de Risse terechtgekomen en heeft 
de eerste twee jaar braille-typwerkzaamheden gedaan. Daarna 
heeft hij jaren oude notariële aktes op kaartjes geschreven voor 
het rijksarchief. Hij heeft allerlei administratieve werkzaamheden 
voor de hele administratie van de Risse gedaan.
Johan: “Toen ik op de drukkerij terechtkwam kon ik daar mijn 
grafisch ei kwijt. Daar heb ik echt mijn allerleukste tijd gehad. 

Ik heb via de Risse een grafische opleiding kunnen volgen in 
St. Michielsgestel op het doveninstituut, vier jaar lang één dag 
per week.  Ik ben toen drie jaar gedetacheerd geweest bij 
Cor Kneepkens, een grafisch bedrijf in Nederweert. Ik mocht ont-
werpen maken voor vrachtwagens- en raambelettering. Dat was 
echt leuk om te doen. Ik ken de grafische opmaakprogramma’s 
photoshop, indesign en illustrator.  
Op dit moment doe ik voornamelijk administratieve werzaamhe-
den bij de Risse zelf. Grappig vind ik dat sommige mensen staan 
te kijken van hoe snel ik kan typen! 
Typisch Risse vind ik de saamhorigheid en het gevoel dat ik vol-
waardig functioneer in de maatschappij.”

Leuk om te weten is dat Johan de oorsprong van het vorige logo 
van de Risse heeft bedacht. Daar is hij nog steeds heel trots op.

Johan woont zelfstandig in een appartement aan de Emmaveste 
in Weert en geniet regelmatig van het dagmenu bij Martinus. 
Hij werkt ca. 18 uur per week bij de Risse en wandelt in zijn vrije 
tijd veel om zijn conditie op peil te houden. 

Naam: Johan MoonenLeeftijd: 53  jaarBij Risse: 1984 - heden

Naam: John Verheijden

Leeftijd: 47 jaar

Bij Risse: 1986 - heden



Een dikke proficiat voor de Risse Groep die haar gouden 
jubileumjaar viert! 
In de halve eeuw dat Risse Groep bestaat is er samen 
heel veel gerealiseerd en zijn er heel wat bijzondere en 
gedenkwaardige momenten de revue gepasseerd. 

Doelgroep
De Risse zet zich in voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die zijn 
aangewezen op de Wet sociale werkvoorziening of een 
uitkering. Wat er voor mij uitspringt is dat de Risse het 
beste in mensen naar boven haalt. 

Want iedereen mag er zijn! Het werk van de Risse biedt  
mensen eigenwaarde, zingeving, vertrouwen en contact 
met anderen. Je ziet mensen opbloeien en talenten ont-
plooien. 
De Risse bundelt haar krachten met Werk.Kom. Een 
samenwerking met de gemeenten Weert en Neder-
weert die werkzoekenden met een uitkering en Risse- 
medewerkers bemiddelt naar werk. 

Initiatieven
Ook erg mooi is het initiatief Konnekt’os.
Een platform van de Risse waarin ca. 95 ondernemingen 
uit de regio zijn verenigd rondom maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
Het doel is elkaar te inspireren en in een professionele 
setting relaties tot stand te brengen tussen werkgevers 
in de regio en potentiële medewerkers, die wat extra 
ondersteuning nodig hebben. 
We bieden de mensen perspectief om zo onafhankelijk 
mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Door die bundeling zijn we samen sterk in duurzaam 
werk!

Harrie Litjens
Bestuursvoorzitter Risse Groep

 

 

Aan het woord

Harrie Litjens
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Founders Konnekt’os
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MVO-platform én brug naar de markt
In de zomer van 2012 is door Risse Groep het initiatief 
genomen om een platform van en vóór bedrijven op te 
richten met als doel: het bieden van kansen aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen dit 
platform, genaamd Konnekt’os, staat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) centraal. Inmiddels 
telt de stichting maar liefst 95 aangesloten regionale 
werkgevers en ondernemers die hun nek uitsteken 
voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
Dit aantal is inclusief de 15 bedrijven die zich als 
founder aan de netwerkstichting verbonden hebben.  
Wat drijft hen?  

Partners van Konnekt’os bieden kansen aan mensen 
die er niet zelfstandig in slagen om een baan te vinden. 
Dit doen ze direct (in hun eigen bedrijf) of indirect, 
door hun netwerk open te stellen óf door inpakwerk, 
groenonderhoud of schoonmaakwerk uit te besteden 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (via 
Risse Industrie, Risse-Westrom Groen of Westrom-Risse 
Facilitair). Daarnaast creëren de partners toegevoegde 
waarde met en voor elkaar; ze ontmoeten elkaar tijdens 
diverse events waar ze ervaringen uitwisselen én elkaar 
vinden voor het creëren van business. Konnekt’os slaat 
zo een brug tussen Risse, Werk.Kom en de markt.

 
De jaarlijkse hoogtepunten van Konnekt’os zijn de 
events. Drie grote bijeenkomsten en vier workshops. 
Tijdens de events worden kennis en ervaring op mvo-
gebied uitgewisseld en good practices gedeeld. De 
catering en ontvangst wordt verzorgd door Risse-
medewerkers die hier belangrijke werkervaring mee 
opdoen zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt 
verkleind. Maar er gebeurt meer. Bij restaurant Da Vinci, 
bijvoorbeeld, kookten de Risse-medewerkers -onder 
belangstelling  van Chapeau Magazine en Dagblad 
De Limburger- de sterren van de hemel, samen met 
tweesterrenkok Margo Reuten. Ook werd in 2014 
de felbegeerde MVO-prijs uitgereikt, die werd 
gewonnen door Robert Bosch Weert, en vond een 
feestelijk zomerevent met gastspreker Adjiedj Bakas 
plaats bij Kasteel Groot Buggenum. De events worden 
door gemiddeld 110 partners en relaties bezocht en 
hoog gewaardeerd. 

Maar het hoogste doel van Konnek’os is natuurlijk 
de inzet van mensen. 

Ook dat gebeurt op grote schaal. In 2014 waren bij 23 
partners van Konnekt‘os medewerkers gedetacheerd 
en maakten 27 partners op een andere manier gebruik 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
(uitbesteden van inpakwerk, groenonderhoud, schoon-
maak).

Konnekt’os wordt mede mogelijk gemaakt door de 15 
regionale werkgevers die vanaf de oprichting als founder 
bij de stichting betrokken zijn.

Een overzicht van onze partners vindt u op onze website 
www.konnektos.nl 

Meer weten? 
Voor meer informatie over Konnekt’os: 
www.konnektos.nl  •  info@konnektos.nl

Tel. 0495 - 584 636  

Samen sterk
in duurzaam werk
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Hoogtepunten 
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In welk gebouw u ook verblijft,
het dak moet veilig en solide zijn.
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Werk.Kom is hét bemiddelingsbedrijf van de gemeenten 
Weert, Nederweert en de Risse Groep met de opdracht om 
mensen met én zonder een afstand tot de arbeidsmarkt 
te bemiddelen naar een betaalde baan bij werkgevers in 
de regio. Hoe?! Enerzijds door onze krachten te bundelen 
met vele gedreven werkgevers en ondernemers én goed 
te kijken naar hun personeelsvraag. Anderzijds door de 
mensen optimaal voor te bereiden op een nieuwe baan. 
Hiervoor hebben we uiteenlopende methodieken en 
instrumenten beschikbaar.   

Afgelopen jaar werd maar liefst 76% van de mensen die bij 
Werk.Kom in een traject zijn geplaatst, succesvol bemiddeld 
naar een passende werkplek. Een resultaat waar we trots 
op zijn. Niet alleen wij, maar óók de medewerkers die 
toetreden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast de werkgevers 
die er trots op zijn om deze mensen een kans te bieden om 
mee te doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen. 

Werk.Kom doet er alles aan om beide partijen zo goed 
mogelijk te begeleiden en daarmee de talenten van onze 
medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. Niet 
de beperking is het uitgangspunt, maar de mogelijkheden 
die elke medewerker wél heeft. 

Maatwerkprojecten
Ook in de eerste maanden van 2015 kozen vele regionale 
werkgevers voor de inzet van onze mensen (met afstand 
tot de arbeidsmarkt). Werk.Kom neemt voor hen het ge-
hele proces van intake tot en met plaatsing, begeleiding en 
nazorg uit handen. 

Bovendien heeft Werk.Kom een aantal bijzondere projec-
ten opgezet met (regionale) partners:  
- het digitaliseringsproject in samenwerking met Doc-

Care, waarbij alle post voor de gemeenten Weert,  
Nederweert en Leudal wordt gescand en gedigitali-
seerd met hulp van Risse-medewerkers;

- Kansrijk in de Wijk in samenwerking met Wonen Lim-
burg, waarbij werkzoekenden werkervaring opdoen in 
de openbare ruimte en zo worden begeleid naar een 
betaalde baan;

- het Nuggers-project waarbij eigenwoningbezitters 
zonder werk en die geen recht (meer) hebben op een 
uitkering, aan een baan worden geholpen;

- een logistiek project in samenwerking met HEFGRA en 
Tempo Team, waarbij werkzoekenden worden opge-
leid tot allround logisitiek medewerker (incl. heftruck-
certificaten) mét baangarantie;

- een project voor niet-Westerse allochtonen waarbij 
deze mensen taallessen krijgen die zijn gericht op de 
toeleiding naar werk en ze ook relevante werkervaring 
opdoen. Aansluitend worden ze bemiddeld naar een 
reguliere baan. 

Werk.Kom bedankt Risse Groep en alle werkgevers,  
ondernemers en medewerkers die bijdragen aan de  
succesvolle plaatsingen en het vertrouwen in onze getalen-
teerde mensen! 

Voor meer informatie over Werk.Kom: 
www.werkpuntkom.nl • info@werkpuntkom.nl
tel.: 0495 235 670  • Wij staan voor u klaar! 
 

Werk.Kom brengt ondernemers en werkzoekenden bij elkaar!
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Medewerker 
bemiddeld via 
Werk.Kom



• Groenaanleg en -onderhoud
• Reiniging en onkruidbestrijding
• Boomverzorging
• Straatwerk

Bel ons!
Het team van Risse-Westrom Groen 
inzetten bij uw onderhoud?
We bespreken graag de mogelijkheden.

Risseweg 8, 6004 RM Weert - T 0495 - 750 798

www.rissewestromgroen.nl

Ook namens ons van harte gefeliciteerd!



In Midden-Limburg en in de Brabantse gemeente  
Cranendonck werken twee bedrijven samen aan een 
multiservicepakket voor gemeenten, stichtingen, bedrij-
ven en particulieren. Risse-Westrom Groen (RWG) en 
Westrom-Risse Facilitair (WRF) bundelen hun krachten 
om een groene en schone leefomgeving te creëren en 
te onderhouden. 

Van ontwerp, aanleg en onderhoud van groen tot  
interieurverzorging, specialistische reiniging, catering, 
conciërgetaken en diverse andere facilitaire werkzaam-
heden. RWG en WRF kunnen met hun brede servicepak-
ket bedrijven ontzorgen door zowel de binnen- als de 
buitenkant van gebouwen te onderhouden voor een 
marktconforme prijs. Dat doen wij zoveel mogelijk met 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Mensen voor wie werk niet zomaar werk is, maar een 
kans om te participeren in de maatschappij en de moge-
lijkheid om zich verder te ontwikkelen. Beide bedrijven 
kijken naar de mogelijkheden van hun medewerkers in 
plaats van hun beperkingen.

De sociale werkbedrijven Risse Groep en Westrom 
zijn samen met Vebego eigenaar van RWG en WRF.  
De sociale werkbedrijven participeren in de joint- 
ventures om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor groene en 
facilitaire werkzaamheden kunnen worden ingezet. 

Vebego is voor de bedrijfsmatige inbreng; RWG en WRF 
maken dankbaar gebruik van de kennis binnen hun 
groep van dienstverlenende bedrijven. Door de krach-
ten te bundelen binnen jointventures, kunnen de sociale 
werkbedrijven werk behouden en creëren voor de hui-
dige en toekomstige medewerkers.

De medewerkers van Risse-Westrom Groen en Westrom-
Risse Facilitair handelen vanuit een viertal kernwaardes 
die naar voren komen in alle facetten van hun dagelijkse 
werk. Zij werken met passie en trots. Zij zijn teamspelers, 
want door samen te werken zien ze nieuwe ontwikkelin-
gen en zijn ze in staat om verwachtingen bij klanten te 
overtreffen. Door ondernemend te zijn zoeken ze naar 
efficiënte manieren om het werk naar verwachting uit te 
voeren. Daardoor zijn we in staat om klanten optimaal 
te ontzorgen en maatwerk te leveren. De kernwaarde 
mensen ontwikkelen is de rode draad binnen beide be-
drijven; door te denken vanuit mogelijkheden en kan-
sen gaan mensen vertrouwen krijgen en groeien. En dat 
komt de dienstverlening bij  onze klanten ten goede!

Risse-Westrom Groen 
www.rissewestromgroen.nl

Westrom-Risse Facilitair
www.westromrissefacilitair.nl

Krachten bundelen voor multiservices
 

 

Risse-Westrom Groen en 
Westrom-Risse Facilitair
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Robert Bosch Packaging Technology BV
Industriekade 43
6001 SE Weert
0495-574000
Wee.hrm@bosch.com

Winnaar
MVO prijs Weerterland

2014-2015

Trotse partner van Konnekt’os



Aan het woord : Leo Schunck en Rob Kühl. 
Beiden oud-directeur van Risse Groep. Leo Schunck heeft 
van 1980 tot 1988 deze positie bekleed en Rob Kühl van 
augustus 1988 tot januari 2005. Met deze 16 jaar is hij 
de langst zittende directeur in Limburg geweest. 

Vóór zijn directeurschap bij Risse Groep lagen de werk-
zaamheden van Leo in de confectie-industrie. Door de 
afnemende activiteiten maakte de vrouw van Leo hem 
destijds attent op een advertentie van Risse Groep. 
Aanvankelijk sceptisch, verdiepte Leo zich toch in deze 
sociale werkplaats en na een bezoek aan de Risse werd 
hij op slag enthousiast. Het bedrijf was in wording, pas 
verbouwd en met enthousiaste mensen.
Leo aan het woord:
“Het grootste succes dat ik heb meegemaakt is de  
grote cultuuromslag die gemaakt werd. Er werden 
steeds meer grote orders binnengehaald, waaronder 
bij de elektronica-afdeling met ITT en het tweewegka-
belproject. Eén van de vliegwielen voor de imagoverbe-
tering van Risse Groep in de bedrijfsmatige opzet. Dit 
werd ook ontdekt door de lokale werkgevers waarvoor 
bijeenkomsten en rondleidingen werden georganiseerd 
waardoor het imago en succes nog verder werden op-
gekrikt. 
Ik heb mij altijd sterk gemaakt voor het beeld van de  
sociale werkvoorziening en deze zo optimaal mogelijk te  
positioneren in de maatschappij. Ik kijk dan ook met  
plezier terug op mijn tijd bij Risse Groep. 
Een leuke anekdote; op  mijn eerste werkdag liep ik door 
de gang en pakte “Anneke” mijn hand en vroeg: “Hoe 
heet jij van voren?” en Toos van de kantine heeft er ja-
ren voor gezorgd dat er altijd een boterhammetje en 
bloemetje op mijn tafel stonden.
Dat is nou typisch Risse, de grote saamhorigheid. De 
mensen staan centraal en als die in evenwicht zijn en  
hun eigen daginvulling in orde is, dan kunnen ze ook 
prima de  projecten aan.”

Rob Kühl heeft in augustus 1988 het stokje overgenomen 
van Leo Schunck. Oorspronkelijk had Rob gesolliciteerd 
op de functie van productieleider. Die functie is het niet 
geworden want hij werd gevraagd door René Verheggen 
om te solliciteren op de functie van algemeen directeur. 
En daarvan heeft Rob geen spijt gehad. Hij kwam terecht 
in het Risse Familiebedrijf, zo omschrijft Rob het;
“Van de destijds 370 mensen tellende organisatie werd 
deze onder mijn bewind omgezet naar een BV met een 
Raad van Commissarissen. De wet Wsw werd aange-
scherpt en het was daarom nodig te professionaliseren. 
Dit was een flinke klus en ik ben blij dat dit gelukt is.
Een ander groot succes dat ik heb meegemaakt 
is de aparte metaal- en poedercoatafdeling die des-
tijds goed liep. Er werd zelfs speciaal een fabriek 
voor deze werkzaamheden gekocht. Met  drie  robots 
werden traphekjes voor kinderen gemaakt, er  
werd gelast, gelakt, gemonteerd en ingepakt. Op enig 
moment verdwenen dit soort opdrachten richting  
China en andere goedkopere landen. 
Helaas is de fabriek toen gesloten. Ik heb vele jubi-
lea meegemaakt van medewerkers van Risse Groep. 
Ik verdiepte me dan extra in de betreffende per-
soon en gaf daardoor een persoonlijke noot aan de 
speech voor de jubilaris. Risse-mensen zijn daar heel  
gevoelig voor. Fantastische mensen om mee te mogen 
werken en het heeft mij altijd veel voldoening gegeven.”

Leo Schunck en Rob Kühl

Leo Schunck en Rob Kühl
 

 

Interview

Op de foto links Leo Schunck en rechts Rob Kühl
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René Verheggen
“Twee periodes heb ik als voorzitter van Risse Groep mee-
gemaakt. Als eerste 4 jaar van 1974 tot 1978, daarna 12 
jaar van 1982 tot 1994, in totaal dus zo’n 16 jaar. 
Het voorzitterschap hangt samen met het wethouderschap 
in Weert. Eén van de mooiste projecten die ik mee mocht 
maken in die jaren was de totstandkoming van de nieuwe 
huisvesting aan de Risseweg. Ik was een voorvechter van 
“alles samen”. 
Voor mij een bewuste keuze, alle doelgroepen op één  
locatie. Gehandicapten, of mensen met een beperking, zijn 
volledige mensen. Als jonge bestuurder heb ik me daarvoor 
ingezet.
 
Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor mensen met 
een beperking. Dat heb ik ook wel van huis uit meege-
kregen, mijn vader was wethouder Sociale Zaken. Ook 
in mijn eerste periode als wethouder was Sociale Zaken  
onderdeel van mijn portefeuille. Iets waar je misschien als 
wethouder niet zo mee kon “scoren” maar wél het vlak 
waar mijn hart lag en nog steeds ligt. In die jaren heb ik 
ook restaurant Het Morregat opgericht in Weert. Ruim 
vijftien jaar hebben -met name- gehandicapten deze 
zaak gerund. Helaas bleek op den duur het financieel niet 
meer haalbaar en moesten we in 2010 de deuren sluiten. 

Elke donderdagmiddag zat ik bij de Risse, voor overleg met 
de staf op mijn vaste plek, aan een tafel op de directeurs-
kamer. 
Als wethouder kon ik het sociale perfect combineren met 
het bedrijfsmatige. Er was altijd een open relatie tussen 
de directie en bestuurders van de Risse. Ook was er een 
goede verdeling tussen de vicevoorzitter en de voorzitter. 
Als voorzitter was ik meer belast met de bedrijfsmatige 
zaken, de personele zaken werden door de vicevoorzitter 
mevrouw Hüppener behandeld. 
Nog steeds zijn de raden van de gemeenten Weert,  
Nederweert en Cranendonck betrokken en omarmen 
zij de Risse Groep. Het bestuurdersmodel is echter heel 
anders geworden, dat brengt met zich mee dat de  
verhoudingen ook anders zijn. 

Bij mijn start als voorzitter werkten er 300 mensen bij Risse 
Groep, toen ik afscheid nam 550. Een duidelijke groei, dus 
een duidelijke behoefte.
Bij de start van de nieuwbouw aan de Risseweg waar ik zo 
voor had gevochten, was een andere wethouder voorzitter. 
Er was een speciale dubbele spade gemaakt, deze moch-
ten we samen in de grond steken voor de eerste schep. De 
spade brak helaas af, wat voor commotie zorgde.
Bij de eerste steenlegging werd de naam van de nieuwe 
bestuurder, die net drie maanden voorzitter was,  op die 
steen vermeld. Grappig om te vertellen is, dat bij de aan-
bouw aan de achterkant van het gebouw dan toch mijn 
naam op die eerste steen werd gezet!
Mooie dingen heb ik meegemaakt in al die jaren en zelfs 
een ontluikende liefde tussen twee mensen zien opbloeien 
in een bestuursvergadering. 
Na een periode van afwezigheid ben ik dan nu toch weer 
politiek actief in Weert. Maar door problemen met mijn 
gezondheid weet ik nu dat je ook tijd moet maken voor  
andere dingen in het leven. 
Zo ben ik 7 jaar geleden terechtgekomen bij de Shanty-
groep ‘Aan Paol 60 in Nederweert’. Een 30-koppig man-
nenkoor, als bariton zing ik mee met de zeemansliederen. 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus zit ik daar ook in 
het bestuur.  
Ook zing ik wel eens Gregoriaanse liederen, bij In Paradisum,  
bij uitvaarten in de Martinuskerk in Weert. Ontspannend  
om te doen, ik kan het iedereen aanraden, ook voor de  
gezondheid!
Ik was en blijf een sociaal betrokken mens en zal altijd  
opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Risse 
Groep zal daarom altijd een plaats hebben in mijn hart.”

René Verheggen

“Ik was een voorvechter 
van alles samen!”

 

 

Interview
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1965 - 2015



Jan van den Goor
Jan aan het woord:
“In 1966 ben ik in dienst getreden bij het Werkvoorzie-
ningschap Weert en Omstreken. Dit was toen gevestigd 
in de oude Limco-fabrieken aan de Parallelweg in Weert.

32 jaar heb ik de leiding gehad over het steeds in ont-
wikkeling zijnde Dienstverlenend en Cultuurtechnisch 
Bedrijf (DCB). Als opzichter ben ik begonnen en steeds 
met het bedrijf meegegroeid.

De eerste werkzaamheden voor mijn team waren het 
opruimen van een stormschade bij de IJzeren Man. Toen 
waren de werknemers overwegend woonwagenbe- 
woners, daar denk ik nu nog wel eens aan terug en ik 
heb er goede herinneringen aan. Het was echt pioniers-
werk; er was weinig gereedschap en geen schaftgele-
genheid voor de werknemers. Mijn administratie deed 
ik op het autostuur.

Omstreeks 1970 kwam de omslag. Er werden steeds 
meer mensen geplaatst met een grotere afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt. Toch kwamen er ook veel vakbe-
kwame mensen bij, zodat we de werkzaamheden naar 
een hoger niveau konden tillen. Begin jaren 70 hebben 
we veel sportvelden aangelegd en kreeg ik hulp van en-
kele meewerkende voorlieden om alles in goede banen 
te leiden. Er kwamen schaftwagens en machines en er 
werd vervoer voor de medewerkers georganiseerd. Ook 
werd een technische dienst in het leven geroepen voor 
het onderhoud en reparatie van het rollend materieel.

In 1979 werd het gebouw aan de Risseweg in gebruik 
genomen, met voor ons een eigen loods en werkplaats. 
De naam veranderde op dat moment ook in: “De Risse”. 

Op 23 juni 1980 werd het nieuwe gebouwencomplex of-
ficieel geopend door de toenmalige Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, de heer Prof. Dr. W. Albeda.

In deze periode ontstonden er twee werkbedrijven; het 
ITB (Industrieel ToeleveringsBedrijf) en het DCB (Dienst-
verlenend en Cultuurtechnisch Bedrijf). Ook werd het 
schoonmaakbedrijf opgericht. Het DCB bestond toen uit 
vier afdelingen; het hoveniersbedrijf, het schoonmaak-
bedrijf, de afdeling extern geplaatsten en de afdeling 
technische dienst.

Het DCB was omstreeks 1990 weer uit z’n jas gegroeid 
en er werd een pand gekocht aan de Seelenstraat. Het 
perceel grenst aan de achterkant van het perceel aan de 
Risseweg, zodat het één geheel vormde. Bij de start van 
het uitbreiden van dit pand heb ik de eerste steen mo-
gen leggen.

In 1997 ben ik met de VUT gegaan en ik kan zeggen dat 
ik 32 jaar met heel veel plezier en enthousiasme bij De 
Risse heb gewerkt.

Dankbaar ben ik dat ik al die jaren het vertrouwen van 
de destijds deelnemende gemeenten heb gehad en 
hiervoor heb mogen werken.
Mijn grootste dank gaat uit naar de mensen in de uit-
voering en de mensen die hier leiding aan gaven. Zon-
der hen was dit niet mogelijk geweest. Samen waren we 
sterk.”

Jan van den Goor

 

 

Aan het woord:

“ De betekenis van het 

woord ris = graszode”
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Personeelsfeest 50 jaar Risse Groep  
in De Efteling, 21 april 2015
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Anne-Marie Broks: “Ik heb enorm 

genoten van deze speciale dag. Jammer 

dat het afgelopen is, bedankt allemaal!”

SmitsVandenBroek feliciteert 

De Risse Groep van harte met 

haar 50-jarig jubileum.

Wij blijven jullie graag terzijde  

staan op weg naar de 100!

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Tel.: (0495) 454 444

Fax: (0495) 454 445

www.smitsvandenbroek.nl

Weert | Curaçao

Gezamenlijke 
passie voor  
mens en werk!
SmitsVandenBroek feliciteert 

De Risse Groep van harte met 

haar 50-jarig jubileum.

Wij blijven jullie graag terzijde  

staan op weg naar de 100!

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Tel.: (0495) 454 444

Fax: (0495) 454 445

www.smitsvandenbroek.nl

Weert | Curaçao

Gezamenlijke 
passie voor  
mens en werk!

Van  h a r t e  g e f e l i c i t e e r d  n ame n s
h e t  g e h e l e  t e am  v a n  Fo t o  We e r t .



Op dinsdag 21 april heeft Risse Groep het 50-jarig jubi-
leum (alvast) gevierd met de medewerkers. Dit hebben 
we gedaan op een hele bijzondere locatie: De Efteling!

De dag begon om 10.30 uur met een gezamenlijke 
brunch bij Risse Groep voor ruim 500 medewerkers.  
Vervolgens zijn we in bussen naar De Efteling gegaan 
waar we o.a. een exclusieve voorstelling voor Risse 
Groep hebben bijgewoond en de middag in het park 
hebben doorgebracht. 

Daarna was er een feestavond in het Eftelingtheater,  
gevolgd door een spetterende afsluiting!

Het was een schitterend feest, mede door de inzet van 
alle medewerkers, inleners en leidinggevenden. Bij deze 
bedanken we iedereen die heeft bijgedragen aan deze 
onvergetelijke dag! 

Hieronder treft u enkele sfeerfoto’s aan en reacties van 
medewerkers.

Risse Groep viert jubileum in De Efteling!
 

 

21 april 2015

Anouk Versteden: 

“Komend jaar weer!”

Regina Vos:“Het was een prachtigmooie dag. Bedankt hiervoor.  Dikke duim voor iedereen.”

Anny van Es: “Het was een  

ongelooflijk mooie dag. Over vijftig jaar 

 weer? Ik wil wel!”

Marian Storms: “Wat een superdag!”

Anne-Marie Broks: “Ik heb enorm 

genoten van deze speciale dag. Jammer 

dat het afgelopen is, bedankt allemaal!”
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Jolanda Ras: 

“Het was een topdag. Ik 

ben zelfs met de directeur 

in de achtbaan geweest. 

We hebben zo gelachen! 

Toen ik thuiskwam kon ik 

niet slapen, ik was er nog 

helemaal vol van.”



 

Weert 

feliciteert!

 

 

Cranendonck 
feliciteert!

Nederweert feliciteert!

Wij feliciteren Risse Groep 
van harte met dit mooie 
jubileum en bedanken  
hen voor de prettige  

samenwerking! 
namens: 

Gemeente Weert
Gemeente Nederweert

Gemeente Cranendonck



Aan het woord : Marc Sijmkens en Marianne Gehlen 
van RICK, Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie.  
Marianne is medewerkster PR & Communicatie, Marc is 
controller en stuurt vanuit zijn functie de conciërges aan 
die bij RICK gedetacheerd zijn vanuit Risse Groep.

 “De samenwerking tussen RICK en Risse Groep bestaat 
al langer dan 10 jaar. Vanuit de gedachte van Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen in Weert is des-
tijds gekozen voor Risse Groep. 
Op dit moment zijn er 4 conciërges aan het werk, Rob 
Sentjens, Huub Scheffers, Wim Strijbos en Jos van de 
Vorst. 

Niet zomaar een job
Conciërge is niet zomaar een job, er is veel verantwoor-
delijkheidsgevoel voor nodig. Je bent immers verant-
woordelijk voor een heel gebouw, met allerlei facilitaire 
facetten. Je moet echt kunnen improviseren, regelen, 
plannen, organiseren. Technische vaardigheden heb-
ben, klanten ontvangen en te woord staan, drukwerk 
uitvoeren. Kortom, een veeleisende job. De conciërges 
werken zelfstandig en zijn echt onderdeel van het “RICK-
team”. Ze voelen zich helemaal geaccepteerd en hebben 
echt ‘n band met RICK. Zo maken een aantal van hen zelf  
muziek  als hobby. 
Vanuit de Risse wordt er goed meegedacht in de com-
plexiteit van het werk en Risse Groep heeft er zelfs een 

opleiding voor opgezet. Onze conciërges hebben deze  
opleiding gevolgd. 
De conciërge-baan is erg populair, want er wordt vaak 
aan onze mensen gevraagd : wanneer is er weer een va-
cature bij RICK? Dat geeft aan dat men hier met veel ple-
zier werkt en dat is wederzijds. Het ergens bij horen is 
voor iedereen belangrijk. Zorgen voor de juiste persoon 
op de juiste plek is niet eenvoudig. Een open en eerlijke 
communicatie is daarbij onmisbaar. Wij zien die open-
heid en eerlijkheid vanuit RICK zeker in ons contact met 
Risse Groep terug. 

Schoonmaak
Vanuit Westrom-Risse Facilitair (WRF) wordt bij RICK 
ook de schoonmaak verzorgd. Niet alleen bij RICK, maar 
ook bij het Munttheater zorgen zij dat alles er pico-bello 
bij ligt. Het contact met deze medewerkers is iets min-
der frequent doordat zij ‘s-morgens heel vroeg komen 
schoonmaken, wanneer de meesten van ons er nog 
niet zijn. Toch was er een hilarisch samenkomen van 
de twee groepen toen conciërge Rob schoonmaakster  
Fatima uit de lift moest bevrijden waarin ze zat  
opgesloten!
Risse Groep, van harte proficiat met jullie mooie ju- 
bileum en een toast op een langdurige samenwerking.“

Marc Sijmkens en Marianne Gehlen
www.ricknet.nl

RICK
 

 

Interview

Op de foto van links naar rechts: Emmy van de Venne (docent Zeefdrukken en Ruimtelijk Vormen), Rob Sentjens (conciërge), Jan van Dongen (Hoofd Amateurkunst en Innova-
tie), Stefan Arits (docent Groot Koper), Eric Kessels (docent Keyboard & Rockplein), Evita van der Laan (docente Dans) en Annemarie Verheijen (docente Beeldhouwen)
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Crest Suikerwerken
Aan het woord is Joop Molenaar, eigenaar en directeur 
van Crest Suikerwerken. Hij werkt dit jaar al 35 jaar  
samen met Risse Groep. 
Joop: “vanuit ons fabriekje aan de Industriekade, waar 
ik in augustus 1980 ben begonnen, hebben we con-
tact opgenomen met de Risse Bedrijven (toendertijd). 
We zaten omhoog met de inpakcapaciteit voor een  
grote exportorder naar het Midden-Oosten.  
Het eerste contact liep via de heren Schrömbgens en  
Rulkens, die het gezicht van de Risse naar buiten waren. 
Mevrouw Caspori was destijds de werkleider op de vloer. 
Zodoende is er een prettige samenwerking tot stand  
gekomen die nu nog steeds voortduurt.”

Crest Suikerwerken doet zo breed mogelijk zaken met 
Risse Groep. We hebben gedetacheerden in de fabriek 
en de schoonmaakwerkzaamheden voor de kantoren 
en de productiehal worden ook uitbesteed aan Risse 
Groep. Daarnaast worden er inpakwerkzaamheden ver-
richt bij Risse Groep zelf in de speciale BRC-ruimte.

Joop: “Ik denk dat het echt bijzonder is wanneer je al 
zolang samenwerkt en klant bent van Risse Groep. Dat 
zie je niet meer vaak in de zakenwereld en zegt duidelijk 
iets over de motivatie bij beide partijen. 
Het is mooi om met de mensen van Risse Groep te wer-
ken en om te zien wat voor plezier ze ook in het werk 
hebben.
Typisch Risse vind ik dat de kwaliteit van de dienstverle-
ning een pluim verdient.”

Joop Molenaar
www.crestholland.nl

 

 

Al 35 jaar samenwerking
“Met plezier in het werk”



Huub aan het woord: “Tja, wat een tijd, meer dan 45 jaar heb ik 
bij Risse gewerkt. Toen heette het nog Werkvoorzieningschap en 
was gevestigd aan de Parallelweg. Vanalles heb ik gedaan. Ben 
begonnen in de montage, later bij de metaalafdeling gewerkt. 
Met veel plezier heb ik ook in de buitendienst gewerkt. Daar 
deed ik vanalles, zorgen voor al het groen. Eerst natuurlijk schof-

felen, maar later heb ik ook gewerkt aan de aanplant van bossen 
en plantsoenen, het meest in de omgeving van Maarheeze, Gas-
tel en Sterksel.  Heerlijk in de buitenlucht. Toch was ook de mon-
tage leuk werk, ik herinner me nog goed dat wij de platenhoezen 
bedrukten voor de LP’s van Telstar van Johnny Hoes. Het was ook 
vaak lachen op de werkvloer. Die keer dat mijn collega er al bijna 
een hele werkdag op had zitten, last kreeg van zijn voeten, naar 
beneden keek en zag dat hij twee verschillende schoenen aan 
had…Ook hadden wij een vrouwelijke collega, een echte klets-
kous. Op een dag kwam ze naar het werk en kon niks zeggen, wat 
bleek: had ze het kunstgebit van haar moeder in. Nou dat was 
lachen natuurlijk. En wij daarna maar roepen dat ze nog eens 
dat kunstgebit in moest doen, dan was ze tenminste stil!  Ik heb 
drie jubilea gehad, 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Dat waren mooie 
momenten. Ook mijn afscheid was een prachtig feest. Nu ben ik 
met pensioen, maar zit niet stil, ik doe veel vrijwilligerswerk bij 
Land van Horne. Bezig blijven en niet stilzitten, want dat is niks 
voor mij.  

Jan heeft in het verleden vanwege gezondheidsproblemen 
zijn baan als ploegbaas bij Keller moeten beëindigen. Bij de 
Risse heeft hij de kans gekregen om toch weer goed aan 
de slag te kunnen. Geestelijk doet Jan voor niemand onder, 
alleen lichamelijk heeft hij vanwege hartproblemen een vergroot 
risico. Jan is een man met heel veel verantwoordelijkheidsgevoel 
en is de Risse dankbaar dat hij veel heeft kunnen bereiken. Zijn 
functie is zorgen voor kwaliteitsbewaking en borging naar de klant.  
Jan: “Ik ben verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit 
van alle producten aangeboden binnen Risse Groep. Hierbij 
spelen HACCP en BRC een grote rol. HACCP en BRC zijn hoge 
kwalificaties voor het inpakken van voedingsproducten. Er zijn  
wereldwijde eisen wanneer je met voedingsinpakwerkzaamhe-
den bezig bent. Ik maak een kwaliteitsplan per product en dit 
wordt dan weer op de werkvloer door controleurs gecheckt. 
Ik ben er ook trots op dat we het BRC6-certificaat hebben be-
haald. Risse Groep is een fijn bedrijf en de mensen worden hier 
gelijkwaardig behandeld. Het verschil tussen ambtenaar en bv-er  
en wsw-er is er nauwelijks. En bovendien is de drempel naar de 
directeur heel laag. Dat is erg fijn, dat zie je bijna nergens.  
Ik ben ook erg trots dat we met Risse nog steeds in de zwarte 
cijfers draaien!”

Inge Teunissen-Raket, is 10 jaar later bij de Risse terechtgeko-
men. Inge heeft een visuele en auditieve beperking. 

Voorheen werkte ze bij de Rabobank in Eindhoven. 
Inge: “Toen mijn werk bij de Rabobank stopte en onze kinderen 
inmiddels naar de middelbare school gingen, wilde ik zelf ook 
graag weer aan de slag. 10 jaar nadat Jan bij de Risse is begonnen 
heb ik ook de kans gekregen om hier aan de slag te gaan. In het 
begin voor halve dagen schoonmaakwerkzaamheden en toen er 
een functie op de administratie vrij kwam, heb ik deze gekregen 
en mocht daarbij ook de nodige cursussen volgen. Typisch Risse 
vind ik dat het in het bedrijf net een dorp is. Men weet veel over 
elkaar en er is een grote sociale betrokkenheid. Wij zijn er trots 
op dat we de Risse hebben zien groeien van een klein bedrijf 
naar één van de grootste werkgevers van Weert.”

Naam: Jan TeunissenLeeftijd: 61 jaarBij Risse: 1979 - heden

Naam: Inge TeunissenLeeftijd: 62  jaarBij Risse: 1988 - heden

Ron aan het woord: “Ik ben medewerker beheer en onderhoud 
en gedetacheerd vanuit de Risse bij Golfbaan Het Woold, in de 
buurt van Asten. Vanuit een re-integratietraject bij mijn vorige 
werkgever ben ik daar terechtgekomen en ik vind het er heerlijk. 

Voorheen was ik verwarmingsmonteur. Ik heb ook nog een tijdje 
pakjes rondgebracht bij Selektmail, samen met mijn vrouw. Dat 
was wel werk, maar vond ik niet zo leuk. Later ben ik bij Golfbaan 
Het Woold terechtgekomen. Ik moest wel wennen, want ik had 
helemaal geen groene vingers. Maar ja, al doende leert men en 
nu wil ik er nooit meer weg. Ik heb heel afwisselend werk als 
greenkeeper. Ik werk in een leuk team van 6 mensen. Ik mocht 
eens mee met een rondleiding door de Risse-gebouwen. Samen 
met verschillende directeuren, ook de directeur van de golfbaan 
was erbij. Dat vond ik heel interessant, want omdat ik gedeta-
cheerd ben, kom ik eigenlijk nooit bij Risse Groep zelf. 
Ik heb ook eens wat mogen vertellen over de detachering in een 
interview met WTV, erg leuk. De koppeling met Golfbaan het 
Woold is voor mij een perfecte match, mijn vrouw werkt er nu 
zelfs ook in de bediening. 
Voor mij voelt het echt als een geluk dat ik bij de Risse terecht 
ben gekomen.”

Naam: Ron de Haan

Leeftijd: 53 jaar

Bij Risse: 2008 - heden

Naam: Huub Zegveld

Leeftijd: 70 jaar

Bij Risse: 1965 - 2010



 

 

Aan het woord:

Frank is vroeger via de gemeenten Weert en Nederweert 
via de eendagsscholing terechtgekomen bij de Risse. 
Hier is hij altijd gebleven. Momenteel is hij allround  
motormaaier. Daar kennen veel mensen de Risse van, 
van het onderhoud van de plantsoenen in de gemeenten.  
Frank: “Ik ben nog steeds blij dat ik 25 jaar geleden voor vast 
in dienst kwam bij de Risse. Ik ga ook altijd met plezier naar 
mijn werk. Ik werk graag met mijn handen en het is leuk om in 
ploegen te werken. Met deze ploegen voeren wij per seizoen 
alle voorkomende werkzaamheden uit aan de gemeentelijke 
plantsoenen, sportvelden, parken etc. Van maaien tot snoei-
werkzaamheden in een hoogwerker, heel gevarieerd werk en 
ieder seizoen weer anders. Door voorman Harrie de Laat van  
Risse-Westrom Groen wordt het hele machinepark van de 
groenvoorzieningen aangestuurd.  In de winter als het heel 
koud is of in de zomer als het juist heel warm is krijgen wij een 
aangepast rooster. We gaan dan eerder naar huis en hiervoor 
is bij de Risse een “onwerkbaar weer pot” met reserve-uren 
opgebouwd. Dat is erg fijn. Ik heb inmiddels al twee jubilea  
gehad. Toen ik 12,5 jaar bij de Risse werkte heb ik een gezamen-
lijk feest gehad met andere collega’s die een jubileum hadden.

Toen ik 25 jaar in dienst was heb ik ook weer een mooi feest 
gehad en mocht mijn familie ook komen. Van Bas Blezer (onze 
directeur) kreeg ik een mooie speech en veel VVV-bonnen! 
Dat was een mooi cadeau, maar ik moet er nog steeds iets  
voor gaan kopen.  
Typisch Risse vind ik dat ze opkomen voor de mensen die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ik ben hier begonnen als 
handwerker en ben nu machinist. Daar ben ik trots op.”

Naam: Frank VaessenLeeftijd: 46  jaarBij Risse: 1990 - heden
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Nyrstar Budel feliciteert Risse Groep met 
haar 50 jaren van fantastisch werk!

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en wij zijn 
al meer dan 120 jaar gevestigd in Budel-Dorplein.

Met onze 470 medewerkers produceren wij jaarlijks 
circa. 290.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit.

Veilig en verantwoord werken komt bij ons op de eerste plaats, 
altijd en overal. We zijn dan ook trots dat Nyrstar Budel 

zich sinds de laatste decennia tot de meest groene 
zinksmelters ter wereld mag rekenen.

Andere belangrijk waarden binnen Nyrstar zijn 
Openheid & Eerlijkheid en Woord houden. Deze waarden 

zorgen ervoor dat in ons bedrijf een familiaire en prettige sfeer 
hangt, gecombineerd met uitdagingen op mondiaal niveau.

BUDEL
Hoofdstraat 1

www.nyrstar.nl



 

1965 - 2015

“De filmset” van de film  

50 jaar passie voor mens 

en werk.



 

 

Interview

Aan het woord komt Jos Hendriks, vakspecialist groen 
bij de Gemeente Cranendonck. We vragen hem over de 
jarenlange samenwerking met Risse Groep te vertellen.

“Gemeente Cranendonck werkt al jaren samen met Risse 
Groep in Weert. In de voormalige gemeente Budel werd 
het groenonderhoud al uitgevoerd door de Risse. Na de  
gemeentelijke herindeling in 1997 tot de huidige 
gemeente Cranendonck is het gehele groenonderhoud 
met uitzondering van het maaien van plantsoenen en 
sportvelden in Budel, die in eigen beheer bleven, on-
dergebracht bij de Risse. Vanaf 1999 zijn ook deze werk-
zaamheden ondergebracht bij Risse Groep.

Vanaf april 1991 werk ik bij de buitendienst van wat toen 
nog gemeente Budel heette. De samenwerking met de 
Risse is ontstaan vanuit de voormalige Wet sociale werk-
voorziening en werkverschaffing uit de jaren ‘70 van de 
vorige eeuw.

Zelf verricht ik werkzaamheden voor Risse-Westrom 
Groen (RWG). Bijna dagelijks zijn er contacten met de 
opzichter of voorman van RWG over allerlei zaken aan-
gaande werkzaamheden in het groen of op de algemene 
begraafplaats van onze gemeente. 
Verder is er één keer per maand een overleg waar-
bij ook het hoofd van het bedrijfsbureau van  
Risse Groep  en de opzichter van onze buitendienst  
aanwezig zijn. Hier plannen we dan de werkzaamheden 
voor de komende maand.

Het bijzondere van de samenwerking met Risse Groep is 
de betrokkenheid van de mensen. Van de 13 medewer-
kers die voor onze gemeente werken woont ruim 90 % in 
de gemeente Cranendonck. 
Ze zien dit toch een beetje als “hun eigen gemeente” en 
gaan ervoor om deze er zo mooi mogelijk bij te hebben 
liggen. 

Bijzonder en typisch zijn ook de korte lijnen met de  
medewerkers en de mensen op kantoor. 

Heel belangrijk: de kwaliteit die de Risse jaar op jaar le-
vert aan onze gemeente! Verder wil ik nog aangeven de 
goede samenwerking met Cas Beelen, Toon Broers en 
Danny van Vuurden.

Twee leuke anekdotes:
Ruim 10 jaar geleden vertelde Ben van Geneijgen me 
dat hij een nieuwe auto/jeep gekocht had. Op een 
avond ging de deurbel en daar stond Ben heel trots met 
de vraag of ik samen met hem een rondje ging rijden in 
zijn nieuwe auto. Zijn voorman was hierbij ook aanwezig 
en Ben vroeg vriendelijk doch dringend aan hem of hij 
achterin wilde gaan zitten “omdat die van de gemeente 
voorin mocht gaan zitten”!

Daarnaast de uitnodiging die we kregen om samen met 
de afdeling Cranendonck deel te nemen aan de jaarlijkse 
BBQ op het landgoed van Patrick van de Kerkhof. Hier 
kwamen we nooit iets te kort. Dus bij deze de vraag wan-
neer is de volgende BBQ?

Bij deze ook van harte gefeliciteerd met dit 50-jarig  
jubileum aan alle medewerkers van Risse Groep!”

Jos Hendriks
www.cranendonck.nl

Gemeente Cranendonck
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“Werken, trainen en ervaring 
opdoen”

 

 

“Vanuit WerkLeerCentrum 
doorgestroomd naar werk”

 

 

“Werken in de ploeg van  
Risse Westrom Groen”



PSW Werk en Risse Groep
(Jong)volwassenen met een afstand tot de arbeids-
markt toeleiden naar passend werk en hen daarbij de 
noodzakelijke ondersteuning bieden. Bij voorkeur in de 
samenleving. 

Dat is de opdracht voor zowel PSW Werk als Risse 
Groep. De twee organisaties bundelen daarvoor de 
krachten en willen de samenwerking de komende jaren 
verder uitbreiden. Een interview met Marc van Ooijen, 
bestuurder PSW, en Frank Knols, teamleider PSW Werk/
projectleider participatie.

“In elke gemeente wonen mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Een deel van hen kan na een re-
integratietraject (weer) aan de slag. Er is echter ook een 
groep mensen voor wie dat niet zo gemakkelijk gaat. Zij 
hebben blijvend een vorm van ondersteuning nodig bij 
het werk en soms ook aanpassingen aan de werkplek,” 
aldus Frank Knols. “Maar net als andere mensen willen 
zij graag een baan die zinvol is en waaraan zij plezier 
beleven.”

PSW Werk en Risse Groep zijn beide gericht 
op deze groep mensen. Marc van Ooijen: 
“Risse Groep bestaat 50 jaar; PSW 60 jaar. Van 
oudsher werken we vanuit een andere hoek,  
met een andere financiering en een andere toegang. 
Risse Groep was een Sociale Werkvoorziening; PSW  
een AWBZ-zorginstelling. Maar onze visie op mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt ligt dicht  
bij elkaar. Wij vinden elkaar steeds beter in de opvat- 
ting dat deze mensen een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren en dat niet ons aanbod of onze gebouwen  
daarbij het uitgangspunt zijn, maar de ondersteuning 
die zij nodig hebben.”

Sinds 2013 hebben PSW Werk en Risse Groep samen 
een WerkLeerCentrum in Weert. Frank Knols: “De 
cliënten beginnen binnen het WerkLeerCentrum, maar 
worden vervolgens geleidelijk toegeleid naar reguliere 
werkgevers. Eerst onder begeleiding en daarna 
steeds meer zelfstandig. Daarnaast is PSW Werk een 
groepsbegeleidwerken-groep gestart binnen Risse 
Groep. Ook hier is het motto: goed kijken wat een cliënt 
nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en een stap 
verder te zetten.”

PSW heeft veel expertise opgebouwd in het begeleiden 
van mensen bij werk en het vergroten van hun 
zelfstandigheid. De expertise van Risse Groep zit vooral 
in de infrastructuur die zij hebben opgebouwd op het 
gebied van (begeleid) werken. Marc van Ooijen: “We 
werken in een veranderende wereld. De financiering 
gaat over naar de gemeenten en de Participatiewet, 
Wmo en Wet werk en inkomen vormen de nieuwe 
financiële kaders. Juist door onze krachten te bundelen, 
kunnen we in deze periode van transformatie voor de 
gemeenten een waardevolle partner zijn die meedenkt 
en meewerkt.” 

 

Marc van Ooijen en Frank Knols

www.pswml.nl
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“ Risse Groep bestaat  
50 jaar, PSW 60 jaar”



Wij feliciteren Risse Groep van harte  
met het mooie Jubileum!

www.frencken1901.nl

LIJMEN SINDS 1901

Gilde als opleidingsinstituut wil alle mensen leren 
gebruik te maken van de talenten die ieder mens 
heeft. Het is een kwestie van zoeken en maat-
werk. Niet altijd makkelijk, maar als je met respect 
de behoefte vertaalt in een aanbod, leiden er veel 
wegen naar Rome. 
De Risse heeft laten zien en laat zien, dat zij oog 
hebben voor mensen die op zoek zijn naar een 
eigen invulling van hun leven en als het even kan, 
volwaardig op de arbeidsmarkt. Ieder mens heeft 
hier recht op.... Ook na 50 jaar, dus ook morgen, 
ook al verandert de wereld continue. 
Gilde Opleidingen is trots medewerking te mogen 
verlenen aan deze opdracht, o.a. door het  
founderschap van Konnekt’os. 
Wij wensen de Risse een succesvolle toekomst 
toe, in alle opzichten.

Leo Scholl, namens CvB

Gilde Opleidingen



Aan het woord komt Loek Burger. Loek is Operations  
Manager bij Frencken bv, één van de oudste bedrijven in 
Weert. Sinds 1901 maken zij lijmen voor  toepassingen op 
allerlei gebied. Loek werkt al 30 jaar bij Frencken!

“Ik ben zelf als jong broekie begonnen bij Frencken en ken 
het bedrijf in alle facetten. In de jaren negentig ontstond 
het eerste contact vanuit Frencken met Risse Groep. Des-
tijds werden op locatie bij de Risse allerlei inpakwerkzaam-
heden verricht voor Frencken. 
In 2003 kwam het tot een groepsdetachering bij de fabriek 
van Frencken zelf. 
Vanuit de overheid werden steeds meer eisen gesteld op 
o.a. milieu- en arbo-gebied en kon men de werkzaamhe-
den beter bij Frencken verrichten. 
Er werden toen vijf medewerkers vanuit de Risse 
gedetacheerd, nu zijn dit er twaalf.  Het werk be-
staat uit allerlei inpak-, en etiketteerwerk, meehel-
pen met het afvullen van de lijmen etc. De Risse-
medewerkers zijn echt betrokken bij ons bedrijf en 
voelen zich geaccepteerd door iedereen. Men voelt zich  
helemaal in de groep opgenomen en dat wordt als heel 
prettig ervaren. 

Persoonlijk
Voor mij persoonlijk is het werken met mensen met een 
beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt erg  

prettig. Of dat nu een niet aangeboren hersenafwijking is, 
of autisme of iets anders, ik heb me altijd aangetrokken 
gevoeld tot deze mensen. Het past helemaal bij mij. 
Het verloop van de Risse-mensen is niet groot, men voelt 
zich trots en betrokken om bij Frencken te werken. 
Dat maakt het voor alle partijen tot een hele plezierige  
samenwerking!
Ook het contact met de begeleiding vanuit Risse Groep 
ervaar ik als heel prettig. Frencken is een bedrijf dat zich 
graag maatschappelijk betrokken opstelt. 
We hebben veel verschillende soorten werkzaamheden 
op allerlei niveau’s bij Frencken. Zo kunnen we de perfecte 
match maken!

Trots
Wat verder erg leuk om te vertellen is: de mensen van 
Risse Groep zijn gewoonlijk erg spontaan en enthousiast. 
Dat zorgt voor een leuke sfeer en grappige momenten. Zo 
hadden we eens een bijeenkomst waar één van de mede-
werkers blijkbaar niet heel erg geïnteresseerd in was, hij 
viel namelijk snurkend ter plekke in slaap. 
Waar we trots op zijn: na een officiële bijeenkomst vraagt 
één van de gedetacheerde Risse-mensen het woord en 
vertelt trots hoe fijn hij het vindt om bij ons te werken!”

Loek Burger 
www.frencken1901.nl

Frencken bv
 

 

Interview
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/weert

Dagelijks staan de mensen van de Risse Groep voor ons klaar. Onze waardering is

groot. Risse Groep haalt het beste in mensen naar boven. Ontwikkeling van

mogelijkheden, talenten en kansen staan centraal. Daar werken we graag aan mee. 

Mogelijkheden, talenten, kansen

Een
vertrouwde
partner

Gefeliciteerd
Risse Groep

50 jaar!

www.trespa.com



Marcel van den Brink, directeur Bedrijfsmanagement 
bij de Rabobank Weerterland & Cranendonck vestiging  
Nederweert vertelt enthousiast;

“De samenwerking tussen Rabobank Weerterland &  
Cranendonck en Risse Groep is nog niet zo lang geleden 
ontstaan. 
Toen 2,5 jaar geleden er een nieuwe aanbesteding moest 
plaatsvinden om de schoonmaakwerkzaamheden onder 
te brengen  kwam ook Westrom-Risse Facilitair in beeld. 
De keuze voor Risse Groep werd niet alleen ingegeven 
door de gedachte vanuit Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen dat Rabo hoog in het vaandel heeft staan, 
maar ook simpel doordat de prijs/kwaliteit vanuit Risse 
Groep hoog scoort.  
Als directeur Bedrijfsmanagement is één van mijn taken 
de verantwoordelijkheid over de inkoop van facilitaire 
voorzieningen. Ook zit ik zelf namens Rabo in het be-
stuur van Konnekt’os, maar om geen scheef beeld te 
krijgen is de beoordeling van de aanbesteding toen door 
anderen gedaan. 
Geen moment hebben we spijt gehad van de keuze voor 
Westrom-Risse Facilitair. Dat is juist het mooie, de kwa-
liteit is prima en afspraken worden goed nagekomen. 
Rabo vindt Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men van belang om welvaart en welzijn in de regio te  
stimuleren. 
We zorgen samen voor een goed woon/werkklimaat en 
daar profiteert iedereen dan ook weer van.

Trots om bij de Rabobank te werken
De mensen van Risse Groep zijn er trots op om bij de 
Rabobank te werken en zijn zeker niet zielig! Soms 
heerst er nog best een vooroordeel. Maar met de aan-
besteding is er realistisch gekeken. Wat kunnen mensen, 
wat is de kwaliteit en wat kost het. Realistisch en fair is 
de keuze gemaakt voor Westrom-Risse Facilitair en wij 
zouden echt een aanbeveling willen doen om ook die  
keuze te maken. 

Tijdens een rondleiding bij Risse Groep hebben wij met 
eigen ogen gezien hoeveel plezier de mensen hebben 
die er werken. 

Een vervolg komt er misschien ook, Rabo gaat haar ves-
tiging in Weert verbouwen. Er is nu geen catering, maar 
dit gaat mogelijk veranderen. We gaan dan zeker over-
wegen of de catering via Risse Groep geregeld kan gaan 
worden. Waar ruimte is laten we het maatschappelijke 
terugkomen en zoals al een paar keer genoemd, Risse 
Groep staat gewoon voor kwaliteit in alle facetten!

Rabobank Weerterland & Cranendonck feliciteert  
Risse Groep met dit prachtige jubileum en hoopt nog 
vele jaren de goede samenwerking te kunnen voort-
zetten.”

Marcel van den Brink
www.rabobank.nl/weert

Rabobank Weerterland & Cranendonck
Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/weert

Dagelijks staan de mensen van de Risse Groep voor ons klaar. Onze waardering is

groot. Risse Groep haalt het beste in mensen naar boven. Ontwikkeling van

mogelijkheden, talenten en kansen staan centraal. Daar werken we graag aan mee. 

Mogelijkheden, talenten, kansen

Een
vertrouwde
partner

Gefeliciteerd
Risse Groep

50 jaar!

 

 

Interview

50 jaar passie voor mens en werk 37



“Een bedrijf om 
trots op te zijn!”

40
jaar
50-jarig
jubileum

Delbouw feliciteert Risse Groep

met dit fantastische jubileum!

RISSEWEG 9A

6004 RM WEERT

VOOR:

PERSONENWAGENS

BESTELWAGENS

4 X 4

MOTOREN

RISSEWEG 16-20
6004 RM WEERT

VOOR:
TRUCKS

LANDBOUW
GRONDVERZET

INDUSTRIE

PROFILE TYRECENTER
PETER STULTIËNS

TEL 0495 54 33 30 | WWW.STUBAND.NL
WWW.PROFILETYRECENTER.NL

 TEL 0495 54 33 30 | WWW.STUBAND.NL 
WWW.PROFILETYRECENTER.NL

BANDEN | UITLIJNEN| BALANCEREN | LICHTMETALEN VELGEN | STIKSTOF

Upstairs Traprenovatie
Risseweg 17 • 6004 RM Weert • T   +31 0495-751300 

 

Van Dijk Postforming & Vlakverlijming
Risseweg 19 • 6004 RM Weert • T   +31 0495-626 250

 
Wij feliciteren onze buren  

Risse Groep met het 50 jarig Jubileum!

Weert Media Groep        
                   Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH  Weert • Tel. 0495 - 746 011 • Mobile 06 - 207 49 885 

    kvk Roermond 25788795 • NL05ABNA0409023086 • btwnr NL141749581B01
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Leefstijlclub

LEEFSTIJL
CHALLENGE

Start in 2015 met de

Fitter worden?

RESULTAAT 

GARANTIE !

Afslanken?

Geen resultaat, geld terug!!

In 4 stappen naar 

DUURZAAM 

RESULTAAT!

Enthousiast team 
neurologen

3

Poliklinische apotheek 
bewijst meerwaarde

7

Laboratorium gemoderniseerd 
9

Gespecialiseerde verpleeg-
kundigen voor ouderen

Behandeling tegen 
overactieve blaas 

13

Nieuwe specialisten 
15

Zaterdag 8 november 2014
Open dag Ouderenzorg

17

Vraag het aan Mariken Zijlmans,
klinisch chemicus 

Ruim 45 jaar kreeg zijn rug het
zwaar te verduren. Albert Saes (70)
maakte lange dagen als straten-    
maker, spoorarbeider en construc-
tiewerker. “Ik heb al heel lang last
van mijn rug, maar ben altijd maar
doorgegaan. Zo ging dat vroeger.
Als een zenuw bekneld raakte,
nam ik een dag rust. En dan ging
het wel weer.” Tegen de pijn die
hem half augustus overviel, was
geen kruid gewassen. “Een helse
pijn in mijn linkerbeen. Zo over-
weldigend dat ik niet meer de trap
op kon en stil op de bank moest
blijven liggen. Zelfs eten ging nau-
welijks meer. Ik kan je zeggen: dat
wens je je ergste vijand niet toe.”
Van huis uit kreeg de 70-jarige
Weertenaar mee dat je pas naar de
dokter gaat als je ten dode bent
opgeschreven. En dus bleef Albert
nog dagen op de bank de pijn ver-
bijten. Tot zijn vrouw Riet het niet
meer kon aanzien en de huisarts
belde. “De dokter zag direct wat er
aan de hand was: Albert had een
hernia en kreeg medicijnen voor-
geschreven. Als die niet zouden
helpen, moest hij voor verder on-
derzoek naar het ziekenhuis.”

Voor medisch onderzoek en een deskundig behandeladvies hoeven
patiënten met herniaklachten maar één keer naar het ziekenhuis in
Weert. In de ‘herniastraat’ worden alle afspraken die nodig zijn precies
op elkaar afgestemd. Weertenaar Albert Saes en zijn vrouw Riet on-
dervonden in september jl. aan den lijve waarom SJG Weert het meest
patiëntvriendelijkste ziekenhuis van Nederland was in 2013. 

‘Alles klopte die ochtend’

Gezondheidskrant
S J G  We e r t

St. Jans Gasthuis (SJG) Weert • nummer 2 • november 2014 • Jaargang 8

Weertenaar Albert Saes (70) vol lof over ‘herniastraat’ SJG Weert

Herniastraat
De pijn hield aan. De röntgenfoto’s
bevestigden eind september wat
de huisarts al had geconstateerd. 
Albert Saes werd direct aangemeld
voor de ‘herniastraat’ SJG Weert,
een traject waarbij de patiënt voor
uitvoerig onderzoek en een behan-
deladvies maar één ochtend naar
het ziekenhuis hoeft te komen. 
Albert vertelt hoe dat ging: “Om
tien uur ’s ochtends hadden we 
een gesprek met de neuroloog, 
mevrouw Moers. Zij heeft me uit-
gebreid onderzocht. Driekwartier 
later ging ik onder de MRI-scan op
de afdeling Medische Beeldvor-
ming. En om één uur ’s middags
zat ik weer bij de neuroloog voor
de uitslag en het behandelplan.”
Zijn vrouw kijkt met een goed ge-
voel terug op die ochtend. “Het
ging precies zoals ze vooraf had-
den verteld. Alles was tot in de
puntjes geregeld en we hoefden
tussen onze afspraken door geen
moment te wachten. Daarbij was

iedereen ontzettend vriendelijk.
Van de secretaresse tot en met de
neuroloog, ze hadden écht aan-
dacht voor ons. Wij hebben het zelf
ervaren: SJG Weert is het meest 
patiëntvriendelijke ziekenhuis.”

11

19

Weer op de been
Met zwaardere medicijnen en een
andere dosering heeft Albert Saes

inmiddels veel minder pijn. “Ik kan
nog geen grote afstanden lopen,
maar ik ben weer op de been. 
Fietsen en autorijden gaat ook.
Over een operatie hebben we het
nog niet gehad. De dokter wil eerst
bekijken wat het effect is van de
medicijnen.” Zijn vrouw Riet vult
aan: “In november hebben we weer
een afspraak bij de neuroloog.
Mocht de pijn voor die tijd erger
worden, dan kunnen we direct 
bij haar terecht. Een geruststel-
lende gedachte.” 

Albert Saes tevreden dat alles binnen de herniastraat tot in de puntjes geregeld is.  

Nieuwe directeur Eric Rikkert
5

www.sjgweert.nl

”Het ging precies
zoals vooraf verteld”

De regio Weert heeft afgelopen
zomer hard gevochten tegen de
plannen van zorgverzekeraars
voor SJG Weert. Burgers en 
politici hebben samen met het 
ziekenhuis opgetrokken om het 
onheil, het verdwijnen van
spoedzorg voor beroertes, ge-
boortes en zogenaamde acute
heup, af te wenden. 

Wat is nu de stand van zaken? Al-
gemeen directeur Hans de Jong:
"Het ziet er naar uit dat voor 2015
alles blijft zoals het is. Normaal-
gesproken hadden de zorgverze-
keraars al van zich laten horen
als ze bepaalde zorg voor volgend
jaar niet willen inkopen. Tegelijk
houden wij er rekening mee dat

ze op het laatste moment nog met
een wijziging komen." 

Heeft dit te maken met de cam-
pagne die Weert heeft gevoerd?
Hans de Jong: "CDA en SP hebben
in de Tweede Kamer vragen ge-
steld over de plannen. Daarna 
kregen we een telefoontje vanuit
het ministerie met een verzoek
om de feiten op te sturen. Dat
hebben we toen gedaan, met een
mooi stapeltje exemplaren van 
de Gezondheidskrant." In de krant
staat haarfijn uitgelegd hoe de 
regio erover denkt. Zorgverzeke-
raars zijn in een nieuw onderzoek
gestart naar de gevolgen van hun
plannen. Dit jaar of volgend jaar
zal meer duidelijk worden.

Plannen zorgverzekeraars voor SJG Weert? 

power
to create

media

 

Wij zijn er trots op dat wij dit  
mooie Jubileummagazine voor  

Risse Groep hebben mogen maken.  

 Gefeliciteerd!

 

www.weertmedia.nl
Cindy Denessen-Bastiaans 06-20749885



 

 

Aan het woord:

Risse-medewerkers  

gedetacheerd via  

Werk.Kom bij Refresco.

Naam: Leny BeertenLeeftijd: 58 jaarBij Risse: 1989 - heden

Naam: Tiny PassonLeeftijd: 47  jaarBij Risse: 2010 - heden

Tiny, alias “Tiny de Prinses” en Leny werken allebei als inte- 
rieurverzorgster en facilitair medewerkster. 
Tiny aan het woord: “Samen met Leny poets ik de kantoren bij 
de Risse. Ik doe vanalles: stofzuigen, toiletten schoonmaken, 
spinraggen, bureau’s en stoelen afnemen etc. Ik vind het heel 
fijn bij de Risse. Door mijn beperking heb ik meer begeleiding 
nodig en dat krijg ik hier.  Ik moet altijd de kamer poetsen van 
Dré Zanders. Wanneer ik dan zeg dat hij weer rommel heeft ge-
maakt, zegt hij: hier Tiny pak maar een lolly, of pak er maar 
twee. Daar moet ik dan om lachen en dan ruim ik alles weer op.  
Ze noemen me hier ook : “Tiny de Prinses” ik heb altijd deze glit-
ter haarband in. Ik vind het fijn om met Leny samen te werken 
en dat wij ondanks onze beperking toch kunnen blijven werken.  
Als je een probleem hebt, dan helpen ze je hier altijd met alles. 
Ik heb ook nog bij Nedschroef gewerkt en bij Philips, maar hier 
vind ik het fijnst.
Thuis doe ik van alles samen met Jef, mijn vriend. Ik woon in 
een begeleide groep, heel gezellig. Ik hou ook van lezen en puz-
zelen en wandelen. Ik hoop nog lang samen met Leny hier te 
kunnen blijven werken!”

Leny vertelt: “Directeur Jan Karel Jobse kan er ook wat van! Die 
maakt ook altijd een rommeltje op zijn bureau! Dan geef ik hem
strafpunten! Op het whitebord op de kamer van de directeur  
houd ik dan bij hoeveel strafpunten hij heeft en bij 10 punten 

moet hij zelf meewerken. Boven op de kast poetsen waar wij 
niet bij kunnen. Soms zegt hij tegen Tiny: veeg die strafpunten 
maar uit op het bord’! Maar ik onthoud altijd hoeveel punten er 
nog staan dus dat helpt niks! Toen ik vorig jaar 25-jarig jubileum 
had bij de Risse, kreeg ik een heel mooi feest. Dat was gewel-
dig. Soms maak ik wel eens een cadeautje voor de directeur 
bij de Klimroos in Budel. Daar ga ik elke week naar toe om te 
knutselen of andere dingen te doen. De directeur was heel blij 
met mijn cadeautje en heeft het zelfs mee naar huis genomen. 
Ik zwem ook nog graag. Ik werk heel graag bij Risse samen met 
Tiny en wil hier nog lang blijven werken.”
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Ik ben bij de Risse terechtgekomen als administratief medewerk-
ster nadat ik was afgekeurd vanwege mijn rug. Ik had altijd als 
kraamverzorgster gewerkt, dus dat was wel even wennen. 
Op de administratie heb ik vanalles gedaan zoals voorbereiden 
van bestuursvergaderingen, notuleren, post verwerken, brieven 

opmaken etc. 
Ik heb allerlei cursussen gevolgd, het was een hele uitdaging 
want ik kwam uit de zorg en alles was nieuw voor mij. 
Na een half jaar kreeg ik een vaste aanstelling, dat was in die 
jaren ook al heel erg moeilijk, daar was ik blij om. In de tijd dat 
ik er werkte waren alle medewerkers erg betrokken bij het werk. 
Er was een grote saamhorigheid. 
Ik heb veel mooie herinneringen aan de leuke activiteiten  
zoals de playback-avond, de nieuwjaarsvieringen en de jaarlijkse  
uitjes. Ook mijn 12,5 jarig jubileum en de dag van mijn afscheid 
waren prachtige momenten. Samen met mijn familie in de zaal, 
een mooi woordje van de directeur en ik kreeg een mooi fotoboek. 
Helaas is kort na mijn afscheid mijn man overleden. 
Maar ik geniet evengoed van mijn pensioen, ik fitness nog 3 keer 
in de week en ik lees graag. 
Ik wil graag zeggen: Voor mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt is Risse Groep bepalend voor de zingeving in hun 
leven. Dit mag nooit verloren gaan!”

Theo werkt al 45 jaar bij de Risse. Al op 17-jarige leeftijd is hij 
begonnen met lampen uittesten. 
Theo: “Ook heb ik frietmandjes en fluitketels in elkaar gezet. 

Jarenlange vaste werkzaamheden waarbij je ook heel pre-
cies moest zijn.  Voorbij kwamen ook de werkzaamheden voor  
Johnny Hoes. We moesten toen de etiketten op de platen plak-
ken, dat zijn er jarenlang heel veel geweest. In mijn loopbaan 
bij de Risse heb ik ook heel veel snoep ingepakt en ook voor Jos 
Poell de toastjes. 
Ik verricht al bijna 30 jaar werkzaamheden bij de Risse voor het 
bedrijf Berkvens Deuren. Deurkozijnen vind ik geweldig om in 
elkaar te zetten. Ik heb hier ruime ervaring in en doe het heel 
precies. Ben dé vakman van de deurkozijnen. Typisch Risse vind 
ik het samengevoel. Fijn samenwerken ieder op zijn eigen tempo 
en je gewaardeerd voelen.” 

Theo woont zelfstandig in Stramproy en heeft hierbij goede be-
geleiding. Als hobby is Theo actief als grensrechter bij de voet-
balclub in Stramproy bij de F-jes en E-tjes. Dat vindt hij leuk om 
te doen.

Naam: Theo Agten

Leeftijd: 62 jaar

Bij Risse: 1971 - heden

Naam: Jeanne Unlandt

Leeftijd: 73 jaar

Bij Risse: 1994 - 2007

 
Risse Groep bedankt iedereen die aan  

de totstandkoming van dit  
Jubileummagazine heeft bijgedragen!
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Aan het woord:
 



Knotsgoed!

Crest Suikerwerken bv - Weert-Holland
www.crestholland.nl

Crest Suikerwerken bv
Weert-Holland
Fax 31.495 542765
www.crestholland.nl
info@crestholland.nl

Wïj feliciteren alle medewerkers 

van De Risse met deze mijlpaal

...en een mooie zoete toekomst gewenst!

 
Wij feliciteren Risse Groep 

van harte met dit mooie 
jubileum en bedanken  
hen voor de prettige  

samenwerking! 
namens: 

Gemeente Weert
Gemeente Nederweert

Gemeente Cranendonck

Weert 

feliciteert!

 

 

Cranendonck 
feliciteert!

Nederweert feliciteert!
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