Kosten besparen,
kansen creëren
De volgende keer dat je je laat verleiden om een praline of paaseitje te
proeven, smaakt de chocolade dubbel zo lekker. De kans is namelijk groot
dat deze zoete zonde verpakt is bij het logistieke bedrijf H.Essers, door
gedreven medewerkers van maatwerkbedrijf Entiris. Snoepgoed met een
maatschappelijke meerwaarde dus.
Enthousiaste Entiris-medewerkers verpakken zorgvuldig
goddelijke pralines.

H.Essers - dat in 2013 nog de eretitel
‘Leeuw van de Export’ wegkaapte – is
één van de parels aan de Belgische logistieke kroon. Binnen dit logistieke groeibedrijf zet Erwin De Pooter, business development manager Food, zijn schouders
onder de logistieke en verpakkingsactiviteiten voor de voedingssector.
Vier jaar geleden breidde H.Essers de
samenwerking met chocoladeproducent
Godiva uit met toegevoegde waarde activiteiten. “Godiva levert sindsdien ‘naakte’
pralines en chocoladeproducten. Wij pakken dus de producten in voor de klanten
van onze klanten (lacht).”
TOPPRESTATIES DANKZIJ MOTIVATIE
EN BEGELEIDING
H.Essers vervult deze opdracht samen met
maatwerkbedrijf Entiris. Dit sociale economiebedrijf is één van de grootste in zijn
soort: Entiris geeft aan 1.700 mensen met
een arbeidshandicap aangepast werk.

Samen staan we sterker dan ieder
apart. De arbeiders van Entiris
werken in-house op onze site in
Kampenhout.

Erwin De Pooter is laaiend enthousiast
over de synergie: “De Entiris-medewerkers werken in-house op onze site in
Kampenhout. Ze hebben zelfs een eigen
standplaats, inclusief alle voorzieningen
(refter, sociale ruimtes, …). De bezetting
schommelt - in functie van het seizoen tussen de 80 en de 200 mensen. H.Essers
coördineert de interne en externe logistiek, terwijl Entiris de goederen verpakt.”
LIFE IS LIKE A BOX OF CHOCOLATES
“Life is like a box of chocolates. You never
know what you’re gonna get.” Herinner
je je deze legendarische uitspraak van
Tom Hanks in de film Forrest Gump? De
handelingen van de Entiris-medewerkers
zijn gelukkig wel voorspelbaar (lees: repetitief). Daarom zijn deze medewerkers
perfect geschikt om de taken te vervullen.
De Entiris-werknemers leveren hogere
kwaliteit én zijn fier op hun werk. Entiris
en H.Essers stomen nieuwe mensen op
voorhand klaar, zodat zij gewapend zijn
voor hun job: “Dankzij duidelijke instructies, bevattelijke pictogrammen en de
specifieke begeleiding van teamleiders is
het zo klaar als een klontje wat we van
hen verwachten.”
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Om een lang verhaal kort te maken: Entiris levert kwaliteit. Erwin ziet nog andere
motieven om samen te werken met de
sociale economie: “De kostprijs is marktconform, terwijl het rendement en de
kwaliteit even hoog zijn. Door de sterktes
van een industrieel bedrijf en een maatwerkbedrijf samen te voegen, leveren we
een kwalitatieve dienst tegen een competitieve prijs.”

Bestel de gratis brochure via sociale.economie@vlaamsbrabant.be
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EEN COMPETITIEVE PRIJS, VOOR EEN
EVEN HOOG RENDEMENT

Entiris is niet het enige sociale economie bedrijf in Vlaams-Brabant. En in-house
goederen verpakken is niet hun enige dienstverlening. Welke sociale economie
bedrijven er nog gevestigd zijn in Vlaams-Brabant en wat hun aanbod is, vindt u
terug in deze handige brochure.
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Ook voor u!

De medewerkers van Entiris voeren
dit soort opdrachten beter uit dan
‘reguliere’ arbeiders, die het moeilijker hebben om zich een hele dag op
te laden voor eenzelfde karwei.
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