Productiewerk uitbesteden bij FPC Dr. S. van Mesdag
Arko Mossel van Confexion (producent van medische hulpmiddelen) is tevreden over het uitbesteden
van eenvoudig productiewerk aan de Dagbesteding van FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Dr. S.
van Mesdag in Groningen.
Welk product maken jullie?
Wij maken medische hulpmiddelen voor de zorg, je kunt hierbij denken aan: tilbanden en kleine
transferhulpmiddelen. Wij onderscheiden ons in deze markt vanwege ons ruime assortiment aan
tilbanden die we desgewenst kunnen aanpassen aan de wensen van de klant. Naast het maken van
hulpmiddelen voor de zorg geven wij trainingen aan onze klanten over het veilig gebruik van onze
tilbanden en tilliften.
Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen voor jullie?
Wij willen ons bedrijf zo inclusief mogelijk inrichten, want ieder mens is van waarde! Behalve
reguliere medewerkers werken er bij ons ook mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
En we hebben onze eigen interne dagbesteding.
Daarnaast besteden wij gedeelten van het productieproces uit, wij maken hiervoor uitsluitend
gebruik van sociale werkbedrijven. Dat is de reden dat wij graag werkzaamheden binnen de
dagbesteding van FPC Dr. S. van Mesdag laten uitvoeren. In een gesprek hebben we samen met de
Mesdag geïnventariseerd wat hun dagbesteding voor ons kan betekenen.
Hoe zijn jullie bevindingen met het uitbesteden van werk bij de Mesdag?
Wij zijn tot dusverre ontzettend tevreden over de kwaliteit van de geleverde producten. Verder zijn
wij zeer tevreden over het maatwerk: er wordt meegedacht.
Zo is de afdeling Repro op dit moment bezig handleidingen voor onze tilliften te printen; daarnaast
zijn ze bezig om onze werkbonnen te digitaliseren. Het Dagactiviteiten centrum knipt voor ons
banden op maat, zodat deze vervolgens bij ons op het bedrijf vervaardigd kunnen worden in de
tilbanden.
Het contact met de medewerkers van de Dagbesteding verloopt plezierig; dit komt mede door de
korte lijntjes met de werkbegeleiding. Mochten er andere bedrijven zijn die er aan denken om hun
productieproces (gedeeltelijk) uit te besteden, dan kunnen wij de Dagbesteding van FPC Dr. S. van
Mesdag van harte aanbevelen.

