
Aan het 
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Uw werk 
is bij ons 
in goede 
handen.

Lars Enthoven 
Medewerker metaal
Patijnenburg



Patijnenburg: mens-werk-match! 

Mensen die werken zijn gelukkige mensen. Door een baan vinden mensen eerder 

aansluiting bij de Westlandse samenleving en zijn ze economisch zelfstandig. Ze 

ontwikkelen zich en voelen zich gewaardeerd. Maar niet iedereen is in staat om de 

kansen te grijpen die er op de arbeidsmarkt zijn. Bijvoorbeeld door een arbeidsbeper-

king of door een gebrek aan diploma’s. Daarom helpt Patijnenburg mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk. En daarmee helpen we weer 

Westlandse ondernemers die iedereen graag de kans willen geven om te werken.

Passend werk is voor ons als sociaal werkbedrijf: een baan, afgestemd op ieders 

capaciteit en talent. Die passende baan kan bestaan uit beschut werk in ons eigen 

productiebedrijf. Ook detacheren we onze mensen bij werkgevers. En voor ieder ander 

die op eigen kracht niet aan een baan komt, bieden we optimale begeleiding richting 

de arbeidsmarkt. Zo’n succesvolle match maken we pas na een uitvoerige training en 

voorbereiding. 

Ondernemers ondersteunen
Ondernemers vinden in Patijnenburg een actieve partner. Samen geven we vorm aan 

uw maatschappelijke betrokkenheid. Zodat u krijgt wat u zoekt: medewerkers die 

loyaal en gemotiveerd zijn.
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Wij matchen de vraag naar personeel
met werkzoekenden

Patijnenburg heeft een groot bestand aan potentiële kandidaten. Medewerkers 

op verrassend veel niveaus met onverwacht veel kwaliteiten. Veel bedrijven 

kennen de talenten van de mensen al die via Patijnenburg worden geplaatst. 

Mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt zijn vaak extra gemotiveerd. Onze 

professionals doen de rest: werkgevers ontzorgen.

Door een beroep te doen op onze mensen investeert een werkgever niet alleen in 

nieuwe medewerkers. Hij laat daarmee zien maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen. Iets wat de overheid ook van ondernemers vraagt. Patijnenburg 

helpt als een werkgever moeite heeft om te voldoen aan de Baanafspraak 

(overheid, werkgevers en werknemersorganisaties creëren meer banen voor 

mensen met een arbeidsbeperking). Ook biedt Patijnenburg hulp aan bedrijven 

bij invulling van de Participatiewet (iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe 

leiden). 
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Matchen is maatwerk
Ieder mens en ieder bedrijf is uniek. Dat vraagt dus altijd om maatwerk. Patijnen-

burg heeft diverse instrumenten om mens en werk zo goed mogelijk op elkaar af 

te stemmen:

• Een kosteloze quickscan brengt de mogelijkheden in kaart om onze

 mensen bij u te plaatsen.

• We stellen meerdere mensen voor en ú maakt de keuze. Een proefplaatsing
 geeft duidelijkheid over het functioneren van de nieuwe medewerker(s)

 binnen het bedrijf.

• Diverse subsidies kunnen het interessant maken.

• We begeleiden ook als uw opdrachtgevers vragen een bepaald percentage

 van de arbeidsplaatsen op SROI-basis in te vullen.

• Waar mogelijk bieden wij de nieuwe medewerker(s), collega’s en werkgever

 ondersteuning tijdens en na het traject (nazorg).

Gezien de economische situatie moeten we nu meer investeren in kandidaatontwik-

keling (opleiding) samen met de werkgevers dan op invullen van vacatures/matching. 

Op dit moment zijn er veel vacatures en een doelgroep met meer afstand.
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Welk werk kunnen wij uit handen nemen?

Veel bekende bedrijven hebben in Patijnenburg een betrouwbare en efficiënte 

partner gevonden. Wanneer de capaciteit niet toereikend is, een werkgever zich 

liever focust op de kernzaken of zich simpelweg wil inzetten voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, kunnen er (delen van) productie processen uitbesteed 

worden aan Patijnenburg. Bij onze goed opgeleide, ervaren en flexibele medewer-

kers is iedere opdracht letterlijk in goede handen.

Assemblage & elektromontage
Wij hebben ervaren medewerkers klaar staan om te assembleren en te monteren. 

Al meer dan 65 jaar zijn we een efficiënt verlengstuk van veel productie bedrijven. 

Bijvoorbeeld het assembleren van bootonderdelen of armaturen. Semi- of geheel 

geautomatiseerd of met de hand, ook in grote aantallen. We ontzorgen klanten 

door voor ze in te kopen, voorraad grondstoffen te houden, assemblage te 

verzorgen, voorraad gereed product tot en met de logistiek naar afnemers te 

verzorgen.
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De supervisie
blijft altijd in
handen van
ervaren
vakkrachten.



Verpakken
Verpakken begint bij Patijnenburg. Gaat het om enkelvoudig inpakwerk met

de hand? Om geautomatiseerde verpakkingen voor de zakelijke markt? Of om 

verpakkingen voor consumenten? Patijnenburg regelt het! Ook als full-service 

verpakkingsbedrijf zijn we van grote toegevoegde waarde. We kunnen het gehele 

logistieke proces uit handen nemen: van inpakken, ompakken, stickeren en sealen 

tot en met opslag, transport en andere logistieke handelingen.

Metaal bewerken
Patijnenburg heeft een moderne metaalbewerkingsafdeling, optimaal geoutilleerd 

voor het bewerken van aluminium en stalen profielen. Zo vinden door ons geprodu-

ceerde halffabrikaten hun weg naar de internationale glastuinbouw en monteren 

we zonnepaneelsystemen speciaal voor de consumentenmarkt. Onze specialisten 

zijn vakbekwaam en ervaren in (verstek) zagen, frezen, ponsen, lassen, knippen en 

boren. Ook het in lijn afmonteren behoort tot de mogelijk heden. Het uitvoeren van 

handwerk is maar één facet. We nemen ook graag het gehele proces over, van 

tekening tot en met verzending.

8



9

Terrein- & groenonderhoud
Onze medewerkers houden terreinen en groen in topconditie. Onder leiding 

van vakkrachten werken ze aan schone parkeerterreinen, fraaie planten bakken, 

onkruidvrije bedrijfsterreinen en keurig gesnoeide bomen. Niet alleen voor onder-

houd, maar ook voor reiniging en de Milieustraat zijn onze mensen inzetbaar. 

Opdracht gevers zijn gemeente Westland, woningcorporaties, bedrijven, zorginstel-

lingen, verenigingen van eigenaren en scholen.

Facilitaire diensten i.s.m. onze partners

Patijnenburg werkt graag samen. Op het gebied van catering en schoonmaak 

hebben we betrouwbare partners. Onze medewerkers die bij een van de 

bedrijven gedetacheerd zijn, worden vakkundig aangestuurd door de bedrijven 

die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied. Dat is verantwoord ondernemen 

zonder concessies te doen aan de kwaliteit.



In de logis-
tiek ben ik 
helemaal op 
mijn plek.
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Ton Nederpelt 
Magazijnmedewerker bij 
Patijnenburg
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Werken via Patijnenburg, hoe werkt dat?

Wij begeleiden mensen in en naar een geschikte werkplek en zetten in op de 

ontwikkeling van talenten. Patijnenburg biedt verschillende mogelijkheden om 

mensen aan werk te helpen:

• Beschut, bij ons binnen

• Beschut, bij een ander bedrijf (met of zonder begeleiding)

• Via individuele of groepsdetachering

• In loondienst bij een bedrijf

Dat doen we aan de hand van een vastomlijnd stappenplan:

1. Aanmelding via de gemeente

2. Oproep van Patijnenburg

3. Voorlichting

4. Intake

5.  Inzet trajectplan: werkinzicht/

werkleertraject, werkacademie, 

jobcoaching/nazorg

Voor iedereen een passende oplossing
Patijnenburg bemiddelt ook aanvragen voor een indicatie ‘Nieuw Beschut Werk’. Als 

het UWV toestemming verleent zorgen wij voor een passende werkplek. Mensen met 

een indicatie voor de Banenafspraak begeleiden we naar werk, met ondersteuning 

op de werkplek. Werk is ook dé manier om te participeren en te re-integreren in de 

(Westlandse) samenleving. Daarom begeleiden we ook statushouders en jongeren/

schoolverlaters intensief, in samenwerking met lokale partners, waarin doen centraal 

staat: een combinatie van werkleertrajecten en opleiding.



Patijnenburg: aanjager van MVO Westland

MVO Westland is sinds 2012 een platform waar Westlandse ondernemers mee- 

werken aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin werken alle 

stakeholders samen; de gemeente Westland, Patijnenburg en meer dan 100 onder-

 nemers. Daarnaast maken werkgeversvertegenwoordigers (VNO-NCW, MKB 

Westland en LTO Glaskracht) deel uit van het platform. Samen zetten zij zich in voor 

een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in Westland en een gezonde 

arbeidsmarkt. De accountmanagers van Patijnenburg ondersteunen ondernemers 

bij het geven van invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door 

advies, ontzorgen qua regelgeving en bemiddelen. Vanuit MVO Westland orga-

niseren we diverse activiteiten zoals Week van het Werk, masterclasses en het 

Valentijnsontbijt.

Momenteel wordt er gewerkt aan een actieplan voor een inclusieve arbeidsmarkt in 

Westland. 
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We zetten
ons graag in
voor deze
groep mensen.

Arjan Menheer 
Manager Uitvoer en Service 
Stolze Installatietechniek 



Zó werkt Patijnenburg. Ook voor u. 
Geïnteresseerd in een match? Neem dan contact op. 

Ambachtstraat 10, Postbus 46, 2670 AA Naaldwijk

T 0174 272 000   www.patijnenburg.nl


