
‘OOK ZONDER MIJN 
STEM WORDT ERGON 

GEHOORD’

Hij praat nog over ‘ons’ en 
in de tegenwoordige tijd 
als het over Ergon gaat. 
Hans Lamers (60) is sinds 
december met pensioen, 

maar moet duidelijk nog afkicken van acht-
tien jaar bij het regionale werkbedrijf. Als 
strategiemanager stond hij aan de wieg van de 
ommekeer van een logge, gesloten organisatie 
naar een open en betrokken bedrijf. En daar is 
hij best trots op. 

Lamers weet nog precies hoe zijn collega’s bij 
de gemeente Eindhoven reageerden toen hij 
in 1998 de overstap maakte naar Ergon. „Ze 
verklaarden me voor gek. Wie verruilt nu het 
pluche voor een houten bankje? Maar ik liet 
me niks wijsmaken. Ik wist dat ik met mijn er-

varing in de welzijnszorg en politiek-bestuur-
lijke wereld iets kon toevoegen daar. Ergon is 
een mix van een bedrijf en hulpverlening aan 
kwetsbaren in de samenleving.”
En dus ging hij er aan de slag. Vrijwel meteen 
diende zich een monsterklus aan: de dienst 
ging een samenwerkingsverband aan met de 
gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre, 
Valkenswaard en Heeze-Leende. De organi-
satiestructuur ging op de schop en de focus 
kwam te liggen op arbeidsontwikkeling. „Be-
halve in het groenonderhoud, gingen onze 
mensen ook aan de slag bij allerlei bedrijven. 
Daarvan is een deel, ongeveer een derde, in 
dienst van die bedrijven getreden. Een derde 
is gedetacheerd en de rest werkt in onze eigen 
werkvoorziening. Aan die hervorming van Er-
gon heb ik mee gebouwd.”

PARADIJSVOGELS
Wat trekt Lamers aan in het werken met spe-
ciale doelgroepen? „Het is zo’n gemêleerde 
groep mensen. Sommigen zijn moeilijk te le-
zen, sommigen zijn ‘aaibaar’ en van sommi-
gen deins je in eerste instantie terug. Het zijn 
bijzondere karakters en er zitten prachtige pa-
radijsvogels tussen. Ze raken me. En daarom 
wil ik hen graag helpen op de arbeidsmarkt.”
Wat dat betreft is de gepensioneerde niet te 
spreken over het beleid van de landelijke over-
heid. „De Participatiewet die is ingevoerd, is 
eigenlijk gewoon een bezuinigingsronde. Ik 
vind dat er te gemakkelijk over gedacht wordt. 
Er zijn mensen in onze maatschappij die  zich-
zelf niet kunnen redden, die hebben hulp no-
dig. De bezuinigingen hierop maken me boos. 
Het overheidsbeleid wordt door de gemeenten 
klakkeloos overgenomen. Dat heb ik de afge-
lopen jaren heel vaak verkondigd.”

NIET SEXY
„Bestuurders en medewerkers bij de gemeen-
ten die er echt voor gaan; die heb ik gemist. 
Ik snap heus wel dat Ergon ‘niet sexy’ is om 
mee bezig te zijn en dat start-ups en bedrijven 
als ASML goed zijn voor de profilering van de 
regio. Maar óók in arbeidsmarktbeleid moet 
energie gestoken worden. Brainport is sterker 
uit de crisis gekomen. Er is meer werkgelegen-
heid ontstaan. Ik hoop dat dat voor onze doel-
groep ook op zal gaan.”
Ondanks Lamers’ ontevredenheid met het 
overheidsbeleid, ziet hij de toekomst van zijn 
voormalige werkgever zonnig in. „Onze be-
drijfsresultaten zijn al jaren op een rij goed. Er 
is een mooie, solide bodem gelegd. Nu moeten 
we gewoon doorzetten. En de gemeente moet 
vertrouwen hebben in onze aanpak.”

GEROEPTOETER
Helemaal loslaten kan hij het werkbedrijf niet. 
Hij zet zijn werk als voorzitter van de geschil-
lencommissie van Ergon op vrijwillige basis 
voort. Daarnaast wil de voormalige geschie-
denisstudent weer ‘iets’ doen met zijn oude 
passie. Ook staat hij open voor een professio- 
neel project. Maar eerst maar eens een jaar af-
schakelen van het werkende leven. 
Met vertrouwen laat Lamers zijn werk achter. 
„Ik denk dat we nu wel over de hobbel van de 
Wet Sociale Werkvoorziening naar de Partici-
patiewet heen zijn. Mijn klus is geklaard. Ook 
zonder mijn geroeptoeter, gaat Ergon het red-
den. Daar zorgen anderen nu wel voor.”

‘ZE VERKLAARDEN ME VOOR GEK. WIE 
VERRUILT NU HET PLUCHE VOOR EEN 

HOUTEN BANKJE?’

Hans Lamers:
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