Gemiva-SVG Groep

Met ZORG maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is de laatste jaren
een hot issue. Veel ondernemingen en instellingen zien er
inmiddels het belang van in.
Een goede zaak natuurlijk. Reden voor Yvonne Wemmenhove, sales & acquisitie manager
bij de Gemiva-SVG Groep, om
bedrijven in de regio uit te dagen dat met Gemiva-SVG
Groep te willen gaan doen.
De Gemiva-SVG Groep ondersteunt
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap bij activiteiten en werk in de provincie Zuid-Holland. Wemmenhove: “Wij hebben heel
wat te bieden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en
zijn op zoek naar bedrijven die met ons
een win-winsituatie willen creëren. Onze
cliënten kunnen door hun beperking
(nog) niet deelnemen aan het betaalde arbeidsproces, maar velen van hen willen
dit toch graag. Arbeidsmatig werk in één
van onze activiteitencentra of ateliers is
dan een volwaardig alternatief.”
Er zijn voorbeelden te over die aantonen
dat cliënten van de Gemiva-SVG Groep
binnen elk bedrijf van waarde kunnen
zijn. Dossiervernietiging bijvoorbeeld.
“Welk bedrijf beschikt nu niet over grote
hoeveelheden oude dossiers die vernietigd moeten worden?”, vraagt Wemmen-

hove zich af. “Mensen met een verstandelijke handicap zien dit werk als een
plezierige, zinvolle activiteit en doen het
graag. Dat bedoel ik met win-winsituatie:
onze clienten zijn zinvol bezig en voor
bedrijven is het voordeliger dan dit door
eigen personeel te laten doen of uit te besteden.

De Gemiva-SVG Groep heeft een nauw
samenwerkingsverband met Eleos locatie
De Doorgang in Zwijndrecht, een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Bij
grote projecten die niet door één van beide stichtingen te behappen is, wordt elkaars hulp ingeroepen.

Ook de Pak-inn in Zwijdrecht en Dordrecht zal voor veel bedrijven een bruikbaar aandeel kunnen leveren. “Het principe is simpel: in Zwijndrecht en Dordrecht
werken ongeveer 40 mensen met een beperking die onder professionele begeleiding in-ver-om pakwerk en lichtindustriële arbeid verrichten. Te denken valt aan
het vullen van doosjes met suikersticks,
het inpakken van kerstpakketten en het
bundelen van schroeven.” Wemmenhove
benadrukt dat de Gemiva-SVG Groep
naast kortlopende projecten zit te springen om langlopende projecten. “Als een
bedrijf regelmatig terugkerend in- ver-om
pakwerk voor heeft, zou dat veel werkplezier opleveren voor cliënten. En dat alles tegen een scherpe markconforme
prijs.”

Naast de gevarieerde dienstverlening binnen een bedrijf of instellingen, verzorgt
Gemiva-SVG Groep eveneens de productie van de meest uiteenlopende producten.
“Zo heeft een van de cliënten tekeningen
gemaakt van typisch Dordtse gebouwen.
Relatiegeschenken als memoboekjes, servies, zeep en kaarsen behoren ook tot de
mogelijkheden. Tevens is er een in eigen
beheer ontwikkelde Holland promotieartikelen-lijn.”
Wemmenhove daagt bedrijven uit om
contact op te nemen met de Gemiva-SVG
Groep om te bekijken wat beide partijen
voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio? Bel dan 06-23545529 of
kijk op www.gemiva-svg.nl. σ

DRECHTSTEDEN BUSINESS | NUMMER 4 | MEI 2011

11

