
Industrieel Centrum biedt 
voor iedereen passend werk
Met 220 werknemers is het Industrieel 
Centrum de grootste afdeling van 
Noorderkwartier. En dat niet alleen; het is 
ook de meest diverse werkplek. Hier zitten 
zowel de mensen met de zwakste positie tot 
de arbeidsmarkt als de personen die juist 
een goede kans maken om door te stromen 
naar een reguliere werkgever.

Noorderkwartier helpt zo’n ze-
venhonderd mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
aan werk in de regio Schagen, 
Den Helder en Hollands Kroon. 
De diversiteit van het Indus-
trieel Centrum wordt goed 
duidelijk als we een rondleiding 
krijgen over de afdeling. Eerst 
passeren we een ruimte waar 
de werknemers gekleed zijn 
in hygiënische pakken. ,,Hier 
worden allerlei producten 
voor de medische industrie 
verwerkt. Zo assembleren 
zij de verpakkingsmaterialen 
die gebruikt worden voor 

onderzoek tegen kanker en 
worden petrischaaltjes voor 
IVF-behandelingen ingepakt. 
Op deze afdeling zitten veel 
mensen met een beperking in 
het autistisch spectrum. We 
kunnen ons hier geen fouten 
permitteren en dan kunnen we 
vertrouwen op deze mensen; 
zij voeren alle handelingen zo 
secuur uit. Natuurlijk blijven 
we controleren, maar eigen-
lijk kun je ervan uitgaan dat 
als iemand door heeft wat er 
gedaan moet worden, het dus 
ook goed gaat”, steekt leiding-
gevende Marieke van Stralen 
van wal. 

We lopen door. In de vol-
gende ruimte zit een ploegje 
snoepjes in te pakken en 
weer verderop zit een tiental 
mensen op een rij. Zij stellen 
reclamefolders samen en 
vormen met z’n allen een soort 
levende lopende band. Wat 
opvalt is de lol die de mensen 
onderling hebben. De ene grap 
na de andere wordt gemaakt 
en vrijwel iedereen zit met 
een grote glimlach op zijn of 
haar gezicht. We komen in het 
magazijn waar werknemers 
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‘DEZE MENSEN VOEREN 
ALLE HANDELINGEN 
HEEL SECUUR UIT’

leren werken met laadkarren 
en heftrucs. Twee jongens 
kijken vol aandacht naar een 
collega die behendig een laad-
kar bestuurt. ,,Veel jongens 
van deze afdeling kunnen we 
uiteindelijk detacheren of soms 
zelfs door laten stromen naar 
een reguliere werkgever. Als 
ze eenmaal op een heftruck 
kunnen rijden, kunnen ze bij 
veel werkgevers aan de slag.”

Even verderop lopen we Fred 
tegen het lijf. Marieke vraagt 
hem het nieuwste hulpmiddel 
van Noorderkwartier te demon-
streren. ,,We zijn zoeken altijd 
naar mogelijkheden om onze 
mensen te helpen zich verder 
te ontwikkelen. We hebben 
nu een bril die slechtzienden 
en laaggeletterden helpt met 
lezen”, legt Marieke uit. 

Fred laat de bril vol trots zien. 
De bril heeft een camera en 
een microfoontje. Fred zet hem 
op en wijst met zijn vinger de 
tekst aan die de camera moet 
registreren. Vervolgens worden 
de woorden luid en duidelijk 
voorgelezen. ,,Ideaal, het helpt 
zelfstandig aan de slag te 
gaan!”, zegt hij trots.

,,We proberen altijd het beste 
in onze mensen naar boven 
te halen. En dat is dankbaar 
werk, want je ziet mensen 
groeien, zelfverzekerder wor-
den. Vergeet niet dat veel van 
ons personeel een verleden 

heeft van veel pesterijen en 
flinke barrières die zij zijn te-
gengekomen in het leven. Hier 
proberen we hen hun vertrou-
wen weer een beetje terug te 
geven…”

Overal op de afdeling wordt 
Marieke vol enthousiasme be-
groet door het personeel. ,,Ik 
ken iedereen bij naam; het zijn 
mensen, geen nummers. Met 
het personeel dat hier werkt 
vanuit de Wet Sociale Werk-
voorziening (WSW) heb ik 
veel geduld, maar de reguliere 
werknemers moeten het wel 
eens ontgelden hoor”, lacht 
ze. ,,Maar ook de WSW’ers 

Marieke van 
Stralen (in het wit) 
straalt tussen haar 
collega’s.
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moeten soms werk doen dat 
ze niet zo leuk vinden. Daar 
ben ik keihard in; het leven is 
niet alleen maar leuk.”

Maar dat de leidinggevende 
over een groot empathisch 
vermogen beschikt, blijkt als 
we het pand van Noorder-
kwartier verlaten. Tijdens de 
rondleiding passeerden we 
een werkneemster in tranen. 
Marieke neemt afscheid met 
de woorden: ,,ik ga weer even 
naar die dame toe, ze was zo 
verdrietig…” en weg is ze. 


