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ha, ha!goud!



Ben de Westlandse Bij 
vliegt aan bij Patijnenburg

Wie kent ze niet de avonturen van Ben de Westlandse Bij, 

waarvan wij elke week in Groot Westland kunnen meegenieten? 

Wij zijn dan ook zeer vereerd dat deze bekende Westlander voor 

ons 65 jarig jubileum bij Patijnenburg is beland! Met deze leuke 

strips toont Ben in bijenvlucht op een ludieke manier een stukje 

geschiedenis van de ontwikkeling die Patijnenburg in al die jaren 

heeft doorgemaakt. Daarnaast geeft Ben een kijkje in een aantal 

werkzaamheden waar de medewerkers van dag tot dag mee bezig 

zijn. Maar dan door de ogen van een bij. En dat met een knipoog.

We hebben niet voor niets de keuze op Ben laten vallen. De bij 

staat bekend om zijn werklust en activiteiten. En dat herkennen 

wij als medewerkers van Patijnenburg en de mensen die ons al 

kennen. En als u ons nog niet kent, leer ons dan alvast kennen 

door de ogen van Ben de Westlandse Bij..

Veel leesplezier gewenst!

Inge Vermeulen



?

geschiedenis Patijnenburg

dus u heeft 
de oprichting van 

patijnenburg 
meegemaakt?



geschiedenis Patijnenburg

oh? 
hebben ze hier altijd 

al gezeten?

wat is hier 
aan de hand? patijnenburg

bestaat 65 jaar! nee,
het is in 1953 

begonnen in een 
oude schuur, naast 
een paardenstal.

in het eerste 
jaar werd er al 

een winst gemaakt 
van vijftien gulden 

en 62 cent!

op deze werkplaats konden 
mensen met een beperking kabelafval in 
stukken snijden. het ging allemaal nog 
onder het mom: “laten we toch iets 

doen voor die arme mensen”...

deze schuur 
stond aan het wilhelminaplein 

en het van tijnplein in 
naaldwijk.

. . . in een pand 
aan de Simon van 

Slingelandtstraat 7
in naaldwijk.

van oude schuren 
en afgedankte garages 

kwamen ze terecht.. . 

door het 
vele werk dat 
werd verricht 

(en het stijgende 
aantal medewerkers) 

ging men op zoek 
naar een groter 

pand.



er worden 
ook eigen producten 

ontwikkeld, geproduceerd 
en geexporteerd.

het aantal werknemers 
groeit daardoor 

heel hard! 

. .

,

maar altijd wordt de 
productie aangepast aan de medewerkers, 
want men gaat uit van de mogelijkheden 

van de mensen in plaats van de 
beperkingen.

de eerste wachtlijsten 
ontstaan.

in de jaren ‘90 groeit 
patijnenburg uit tot een bedrijf 

met 350 medewerkers en nog zo’n 
300 buiten het bedrijf.

er wordt een 
spuitgietwerkplaats 

geopend en de machines 
draaien 24 uur 

per dag.

zo wordt 
er geld verdiend 

zonder dat het de 
gemeente geld 

kost.

en dat nu
al 65 jaar!

nu is Patijnenburg
de organisatie in het Westland 

die mensen (die niet op eigen kracht 
mee kunnen doen) begeleidt in hun 

deelname in de samenleving, 
en ze laat werken naar 

vermogen.

in 1969 wordt de wet 
sociale werkvoorziening 

van kracht en breidt patijnenburg 
uit met de gemeenten Naaldwijk, 

wateringen, de lier, monster 
en ‘s-gravenzande.

in 1972 wordt 
het nieuwe pand aan 
de ambachtstraat 

betrokken. 

het is geen commercieel 
bedrijf, maar er gelden 
wel vaste werktijden.. .

. . .en het 
personeel 
krijgt een 
volwaardig 

loon.

hier geeft 
patijnenburg haar 
werknemers een 

‘beschutte werkplaats’.



?

tsja.. .

ja, 

dat klopt.. .

nou.. .

interessant.. .

joepie !

zucht.

bzzz

spring !

tadaa !

in de jaren ‘80 en ‘90 had patijnenburg eigen producten. er werden haspels en verlengsnoeren gemaakt. 
dit zorgde voor extra financiele armslag om de werkplekken optimaal aan te passen aan de werknemers.

met 1.389 zonnepanelen is patijnenburg zelfvoorzienend in haar stroomverbruik.

wat 
doe jij op 
het dak?

hier worden 
gaatjes geboord. 

maar kom, we gaan lunchen!

jullie hebben 
alleen ‘gewone kaas’?

ik wil
‘gaten kaas’!

hoe bedoel je:
“daar zijn die haspels niet voor.. .”

ik zorg 
voor 

electriciteit.

oke. hoe dan?
het is de hele dag 

al bewolkt.. .

‘

ze zeggen 
altijd tegen mij: 

‘je bent het zonnetje 
in huis’ !
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opzoek naar personeel?

koffie?

om te ontzorgen, 
kijken we per bedrijf wat 

we het beste kunnen 
inzetten.. .



opzoek naar personeel?

als ondernemer weet u als geen 
ander dat goede medewerkers aan de basis 

staan van een succesvol bedrijf.

met het aannemen 
van mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt versterkt u uw 
team met zeer gemotiveerde 

medewerkers.

veel Westlandse 
bedrijven zijn u al voorgegaan 
en maken werk van hun sociale 

betrokkenheid!

samen met onze medewerkers 
van de afdeling Re-integratie 

en Werkgeversdienstverlening 
helpt u werkzoekenden om 
hun talenten te benutten en 

aan de slag te gaan. 

u krijgt de kans medewerkers 
op te leiden die precies bij uw 
bedrijf passen en u voldoet 

daarmee ook aan verplichtingen 
van de Participatiewet en de 

Banenafspraak.

onze accountmanagers 
begeleiden en adviseren u zowel 

voor, tijdens als na afloop 
van het traject om u zoveel 
mogelijk werk uit handen te 

nemen. Dit doen zij aan de hand 
van diverse instrumenten.

neem contact op met een 
van onze accountmanagers, 

zij helpen u graag!

is uw interesse gewekt,
maar u weet niet waar u moet beginnen?



, ,

wat?.. .

u slaat twee vliegen 
in een klap als werkgever, 

want kunt u het verschil maken 
door werkzoekenden 
een kans te bieden .. .

 . . . en u investeert in het 
sociaal imago van uw beddrijf.

waarom zou u 
dat niet willen?

nou .. .

??

??

chef, mag ik
vandaag 2 uur eerder stoppen 

met werken?

waarom?

mijn vrouw wil
met mij gaan winkelen.. .

daar komt 
niets van in!

dank u wel,
ik wist dat ik op u

kon rekenen!

u heeft een baan 
sinds 1952, 

maar toch vraagt u aan ons 
of we u aan een andere baan 

kunnen helpen. 

Waarom? en dat is?

ik wil weer 
eens wat anders 

en ik heb een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

4,8 meter
om precies

te zijn.
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geef me een reden waarom 
u dat niet zou willen.. .?

, ,
samen met 

patijnenburg 
investeert u in een 
sociaal imago van 

uw bedrijf.

wij begeleiden
inderdaad mensen met een 

grote afstand tot de 
arbeidsmarkt . . .

. . . maar helaas
heb ik niemand voor u

kunnen vinden.
jammer .. .

bliep!

he, die collega 
ken ik niet.

jij misschien?

,

nee.

hij is ook
z’n bedrijfskleding

vergeten.

hebbes!

oh, 
ik zie het 

al . . .
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werk laten uitbesteden

we hebben 
een vacature in het 
groenonderhoud.

hebben jullie 
ervaring?

eh.. .

ach.. .



werk laten uitbesteden

Wij zetten 
ter plaatse 

bij uw (deel)-
processen onze 

medewerkers in en 
zorgen daarbij 
voor leiding en 

begeleiding.

Dat kan!

Wilt u de 
werkzaamheden 
liever bij u op 
locatie laten 
uitvoeren ?

Voor 
werkzaamheden op 

het gebied van schoonmaak 
en catering werken we samen 

met onze professionele 
partners.

veel bekende 
bedrijven hebben in 

Patijnenburg een betrouwbare 
en efficiente partner 

gevonden.

. .

wanneer uw capaciteit 
niet toereikend is, u zich liever focust 

op uw kernzaken .. .

bij onze 
medewerkers van de 

afdeling Productie en 
Dienstverlening is uw 

opdracht letterlijk in 
goede handen.

het assembleren 
van producten 

of het bewerken 
van metaal, 

Of het nu gaat 
om het verpakken 
van goederen.. . .

dit geldt ook 
voor diensten op het 
gebied van terrein- en 

groenonderhoud. 

Neem contact op 
met een van onze 
accountmanagers, 

zij adviseren 
u graag!

Wilt u meer weten 
over werk uitbesteden? 

 . . .of als u zich 
simpelweg wilt inzetten 
voor maatschappelijk

verantwoord 
ondernemen, . . . 

. . . dan kunt u (delen van) 
uw productieproces uitbesteden 

aan Patijnenburg.



ja,
mijn lopende-band
is stuk. hij moet 

worden gemaakt!

oke, 
hoeveel mensen heeft 

u nodig?

,  ,

,

een ?

ik zoek met spoed 
iemand voor mijn

lopende-band-werkzaamheden, 
want ik heb gigantisch 

veel werk!
een.

moment.. .

,  ,

is dit de 
afdeling metaal?

ja,
hier doen we: verstek zagen, 

frezen, ponsen, lassen, knippen 
en boren van metaal.

da’s mooi.

maar ik zoek 
de nietjes.

je wilt weten 
of je in aanmerking komt voor  

‘nieuw beschut werk’?

wij doen (vanuit patijnenburg) 
een aanvraag bij de gemeente 

westland en die moet 
toestemming verlenen.. .

. . . en vervolgens 
bepaalt het uwv of deze 

aanvraag wordt toegekend 
en kunnen we voor een 

passende werkplek 
zorgen.

kan 
dit ook 
sneller?

nee,
helaas niet.

jammer .. .
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juist.

zucht.. .

bij patijnenburg 
hebben we zo’n 100.000 

verrassingspaketten gemaakt 
voor een bungalowpark

dat lijkt 
me ook niet 

leuk . . . hoezo?
na de eerste

is het toch geen 
verrassing

meer?

dit is onze 
verpakkingsafdeling.

oei, het gaat
niet goed met hem.. .

jawel, maar hij is morgen jarig.

maar dat is toch leuk?

klopt,
maar morgen moet die 
‘uitpakken’ in plaats van

‘uitpakken’. . .

u zoekt voor een 
bepaalde periode krachten 

die voor u kunnen
schilderen.

en gaat het om 
muren, plafonds, 

deuren of 
kozijnen?

eieren.

juist.
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werk zoeken

u wilt een
baan met 

begeleiding.. .



werk zoeken

nadat u zich heeft aangemeld 
bij de gemeente, wordt u opgeroepen 
door Patijnenburg. Een voorlichting 

en een intake-gesprek volgen.

patijnenburg is er 
voor alle mensen die een 

steuntje in de rug nodig hebben 
op het gebied van werk 

en inkomen.

het uitgangspunt 
is dat u bij een 

reguliere werkgever 
aan de slag gaat.

Samen met de 
werkconsulent gaat u 

op zoek naar geschikt werk en 
naar een werkplek die bij u past.

ook adviseert de jobcoach 
de collega’s over de omgang met de nieuwe 

medewerker. zo raakt iedereen snel vertrouwd 
aan de nieuwe situatie.

De jobcoach 
ondersteunt de 

medewerker bij het 
inwerken en wennen aan 

nieuwe collega’s, 
routines en 

werkzaamheden.

voor Sommige 
medewerkers regelen 

we een jobcoach. 

het kan zijn 
dat u eerst werkervaring 

opdoet bij ons via onze ‘werk-
academie’ om werkritme op te 
doen en aansluiting te krijgen 

op de werkvloer. 

u krijgt ook diverse
trainingen, ter voorbereiding op 
sollicitaties en deelname aan de 

arbeidsmarkt.

we leiden mensen vaak op 
in de praktijk en helpen bij 
het maximaal ontwikkelen 

van uw talenten. 



u heeft een 
‘agressie-stoornis’

en u wilt weer graag 
aan het werk.. .

. . . maar waarom 
bent u te laat 

voor onze 
afspraak?

mijn wekker
is vanochtend
stuk gegaan!

jip.

bij patijnenburg 
krijgt een statushouders 
(=Asielzoeker die een verblijfs-

vergunning heeft gekregen) 
les in 

‘taal op de werkvloer’ 
Dit is belangrijk om aan 

een baan te komen. 

Ha, ha! 
gelukkig herkent

iedereen de taal van 
mijn claxon!

Ha, ha!

oeps!

prima, 
maar ik bedoelde: 

of je mee wilde doen 
en mee wilt tellen 
met dit dartspel.

het uitgangspunt is 
dat werk de manier is om mee 
te doen en te reintegreren 

in de westlandse 
samenleving.

. .

‘meetellen en meedoen’ 
dat is een project waarbij 

statushouders worden begeleid 
naar betaald werk.
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Hoe wordt een ‘Ben de Westlandse Bij’

   strip gemaakt?
Hoe wordt een ‘Ben de Westlandse Bij’

   strip gemaakt?

eerst wordt 
de grap bedacht. 
Vervolgens begint het 
schetsen. Daarna wordt 
de schets op papier met 
fine-liner uitgewerkt. 

Deze uitwerking word 
ingescand, zodat hij op 
de computer ingekleurd 
kan worden. Als laatste 
worden de teksten 
toegevoegd.

ik vond het leuk!
ik hoop jullie ook!



Ambachtstraat 10  |  2671 CN Naaldwijk  |  Postbus 46  |  2670 AA Naaldwijk

0174 - 272 000  |  info@patijnenburg.nl  |  www. patijnenburg.nl

Elke week in de krant ‘Groot Westland’ of Facebook:

of ik ook de boekies 

wil bezorgen. . .

ik ben
geen postduif!

andere delen zijn te bestellen via www.bendewestlandsebij .nl


