Dinsdag 9
juli 2019

ECONOMIE

7

Ons Bedrijf Barneveld maakt
‘kronkelige’ woonaccessoires

WILLEM ,,Lassen is zijn grootste hobby”,
vertelt Esther Bakker (50) uit Soest over
haar vader Willem (79), met wie ze Kwilleminhuis in 2016 oprichtte. Aan zijn beroerte
hield Willem jaren geleden een lichamelijke
beperking op. ,,De fysiotherapeut gaf hem
de tip op iets met zijn handen te gaan doen”,
gaat Esther verder. ,,Het begon met wat ‘rommelen’ in zijn eigen schuurtje. Het lassen
van tuinhekjes voor vrienden en familie,
bijvoorbeeld.”
Al snel kwam Esther, van jongs af aan al
bezig met mode en interieur, bij haar vader
met haar eigen ontwerpen. ,,Ik zat bomvol
ideeën en hij kon alles maken. Op den duur
waren we dagelijks bezig met de productie
van woonaccessoires en besloten we een echt
bedrijf te starten.”

Geen tuinhekjes meer, maar wel kandelaars,
bijzettafels, wandrekjes en manden. Ook
al geldt het werk als ,,een soort bewegingstherapie” voor Willem, toch werd het een
jaar geleden tijd om hulp van buitenaf in te
schakelen. Esther: ,,Ik wilde niet dat mijn vader dag en nacht zat te lassen in zijn schuur.”
Vanuit Soest kwamen de twee al snel in
Barneveld terecht, bij Ons Bedrijf. ,,Via-via
hoorde ik van deze stichting, en hun visie

pp De 'kronkelige' korf van Kwilleminhuis.

sprak me gelijk aan. Ik belde Ons Bedrijf op
een vrijdag en op maandag zat ik hier. De
klik was er meteen en de eerste proefmodellen volgden al snel.”
Die klik was er niet voor niets, vertelt Esther.
,,Ons Bedrijf past precies bij het verhaal van
Kwilleminhuis. Zoals mijn eigen vader blij
wordt van het lassen, ondanks zijn beperking, zo worden de jongens van Ons Bedrijf
ook blij van hun werk. Daarbij steken ze er
ook nog iets van op, wat hen verder helpt in
de toekomst.”
LEERWERKPLEK Dat is dan ook het hoofddoel
van Ons Bedrijf: het bieden van een leerwerkplek aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, om hen te helpen bij hun
re-integratie in het bedrijfsleven. ,,Zo bou-
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Elk product is net even
anders, de lijnen zijn
nooit helemaal recht en
de lasnaden mogen
gezien worden. De
woonaccessoires van
Kwilleminhuis zijn
handgemaakt en worden
sinds kort geproduceerd
door de medewerkers
van Ons Bedrijf, de
Barneveldse stichting
voor begeleid werken.
Esther Bakker
(Kwilleminhuis): ,,De
samenwerking met Ons
Bedrijf sluit goed aan bij
ons eigen verhaal.”

r hangt wel een prijskaartje
aan”, grinnikt Tom van Slegtenhorst, die sinds twee jaar bij
Ons Bedrijf werkt. Met gepaste trots laat de
twintigjarige twee van zijn zelfgemaakte,
stalen kachels zien, in de etalage van Ons
Bedrijf aan de Valkseweg in Barneveld. Wie
nooit verder kwam dan die etalage, verbaast
zich over het formaat van de werkplaats die
zich daarachter bevindt. Er wordt getimmerd, gelast, gezaagd en gebogen, en sinds
een jaar doen de werknemers, allen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, dit ook voor
woonaccessoire-bedrijf Kwilleminhuis uit
Soest.

pp Patrick de Bruin (achter), Tom van Slegtenhorst (links), Esther Bakker (midden), Kees van de Hoek (rechts) en Pieter Demoed (voor).

wen al onze medewerkers een vast ritme op”,
vertellen begeleiders Kees van de Hoek (52)
en Patrick de Bruin (46). Drie van de medewerkers zijn zelf ook aangeschoven: Tom van
Slegtenhorst, Aart van Tricht (20) en Pieter
Demoed hebben al heel wat woonaccessoires
voor Kwilleminhuis in elkaar gezet, vertellen
ze.
De 34-jarige Pieter was tot een half jaar geleden hovenier. Hij verlangt naar eigen zeggen
nog altijd terug naar zijn werk in de buitenlucht. Toch is hij dankbaar voor zijn nieuwe
werkplek. ,,Ik vind het leuk om van ‘niets’
iets te maken. En je mag hier fouten maken”,
licht hij toe. ,,Het lassen vond ik in het begin
doodeng, ik wilde het eigenlijk niet doen
uit angst dat het mis zou gaan. Maar mijn
begeleiders zeiden ‘probeer het gewoon’, en
het ging goed.” ,,Veel medewerkers komen
hier met het idee dat ze niets kunnen”, vult
begeleider Patrick aan. ,,Dat is ze wat ze
eerder altijd te horen kregen. Wij gaan met
hen aan de slag en laten deze jongens zien
dat ze wel degelijk talenten hebben. Dat geeft
ze zelfvertrouwen.”
SCHEEF Zelf vinden Tom, Aart en Pieter
vooral de afwisseling leuk die het werken bij
Ons Bedrijf hen biedt. Aart: ,,Koken, houtbewerking, zagen en lassen: hoe meer je doet,
hoe verder je komt. Ik leer hier heel veel
en als ik een keer iets anders wil doen, kan
ik dat gewoon zeggen.” Zo wisselt ook Tom
regelmatig af tussen de verschillende werkzaamheden, vertelt begeleider Kees. ,,De
ene dag werkt hij op de hout- en dan weer
op de metaalafdeling. De productie voor
Kwilleminhuis draagt bij aan die variatie.”
,,De kandelaars kan ik niet meer zien”, lacht
Tom. ,,Maar ik vind het leuk om de tafels te
maken, en de korf.”
Kenmerkend voor de producten van Kwilleminhuis, die onder meer verkrijgbaar zijn bij
de Barneveldse Woonwinkel No. 28, zijn de
kronkelige lijnen: elk artikel is met de hand
gebogen, en dat zie je. ,,Zo is elk product
uniek”, aldus Esther. ,,Alles wat scheef is,
komt hier vandaan”, grapt Tom, waarna
het gezelschap in lachen uitbarst. ,,Plezier
hebben is het belangrijkste”, voegt Esther
als laatste toe. ,,Ons hoofddoel is en blijft dat
deze jongens, net als mijn vader, blij worden
van wat ze doen. Dat ze er ook iets van leren
en hun talenten kunnen ontwikkelen, maakt
het plaatje compleet.”

