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Niet van de trots; wel van
de continuïteit
Even aan de kant voor nieuwe metroborden. Kraaiennest, Gaasperplas, Bijlmer;
nauwkeurig worden ze op pallets gelegd. Verderop hangt er een prototype
geldautomaat van ING aan de muur. Weer ergens anders liggen de kappen van de
Amsterdamse lantaarnpalen en in het naaiatelier wordt er aan een kledinglijn voor
kinderen met het syndroom van Down gewerkt. “Je kunt het zo gek niet bedenken en
PAT BV pakt het met zo’n 120 mensen op,” zegt directeur George van Velthoven.
70% van dit diverse team dat aan assemblage en montage werkt, heeft een afstand
tot de arbeidsmarkt. Bovendien is de levensgeschiedenis van velen nogal uiteenlopend. Van
de werknemers wordt geëist dat zij minimaal bereidwillig zijn, zich aan afspraken houden en uiteraard
niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. De lijnen
zijn echter kort en de cultuur is niet hiërarchisch. “We
zijn een platte organisatie. Iedereen werkt mee en
doet wat er moet gebeuren. Ondertussen leiden we
mensen op, investeren en detacheren we, zodat zij
richting een vaste baan op de gewone markt kunnen
doorgroeien,” legt van Velthoven uit.

GROEI
PAT BV is een sprekend voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Betrokkenheid richting de samenleving en eigen financiering, monden in
2013 uit in een winstgevend bedrijf. “We krijgen geen

subsidies. PAT BV bestaat uit eigen vermogen en aandelen. Om de continuïteit te realiseren en waarborgen, heb ik in 2014 besloten een samenwerking aan te
gaan met een partner -Martho - die inmiddels medeeigenaar is. Nu ben ik absoluut niet van de trots; wel
van de continuïteit.” George van Velthoven lacht
breed. Helder verhaal, want die groei laat mogelijk
niet lang op zich wachten. Er wordt tijdens de kerstborrel voor ondernemersvereniging Westpoort gesproken over nieuwe filialen binnen diverse
hoofdsteden.
Tijd voor de volgende stappen, want Nederland heeft
genoeg werk voor een sociaal en commercieel bedrijf
zoals PAT BV. Bovendien staat de vestiging bij
Sloterdijk, met nieuwe werkplekken, draaiende ITsystemen en goede aansturing, als een huis. Wie weet,
Den Helder, Almere of Haarlem, kan zomaar de plek
worden waar de dochteronderneming geopend zal
worden.

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Mensen in dienst nemen voor montage- en
assemblagewerkzaamheden, is over het algemeen prijzig. Tegelijkertijd zijn er veel
klussen, ook op locatie bij de organisaties.
Dit alles vraagt om de nodige begeleiding.

ONZE VISIE
» Wij geloven in een schaalbare, sociale en
commerciële werkomgeving, waarbij werkgevers ontzorgd worden en de talenten en
competenties van mensen met een achterstand ingezet en aangestuurd.

UW OPLOSSING
» Samen met partner Martho Flexwerk helpen wij werknemers richting de reguliere
arbeidsmarkt en bieden wij werkgevers de
flexibiliteit om de inzet van medewerkers of
productiecapaciteit (tijdelijk), tegen aantrekkelijke tarieven op te schalen.
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