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CASE | WSD

CREATIEF BEZIG ZIJN 
IS GEEN PROCEDURE

WSD - Jubileum 60 jaar
dat vieren we graag een 
heel jaar samen!

Bekijk de activiteitenkalender ->

Kun je een jubileumjaar inzetten om je organisatie, het merk en de mensen 
naar een hoger plan te tillen? Ja, natuurlijk en met deze case van WSD laten we 
zien hoe! In plaats van alleen te kijken naar de rijke historie, hebben we samen 
met onze opdrachtgever het jubileumjaar juist aangegrepen om de toon te 
zetten voor de toekomst. Niet alleen een eenmalig groot jubileumevenement 
voor de medewerkers, maar een zorgvuldig samengestelde activiteiten- en 
evenementenkalender heeft ervoor gezorgd dat de organisatie opnieuw onder 
de aandacht is gebracht bij alle betrokken doelgroepen. Het gehele jubileumjaar 
heeft in het teken gestaan van een volledige herpositionering van de organisatie.

Creatieve workshops gebaseerd op 
visueel denken en storytelling (G.Draad – 
Mindbiz) waren de aftrap van dit project. 
Deze workshops zijn gehouden om 
de interactie aan te kunnen gaan met 
relevante stakeholders, zoals gemeenten, 
opdrachtgevers, belangenorganisaties, 
werknemers en (lokale) burgers. De 
creatieve workshops leverden relevante 
inzichten op over enerzijds trends en 
ontwikkelingen en anderzijds behoefte(n), 
wensen en eisen per discipline/doelgroep. 
Aan de hand van deze inzichten is 
een bijbehorende activiteiten- en 
eventkalender opgesteld voor het gehele 
lustrumjaar. Alle activiteiten waren 
uiteindelijk herleidbaar naar een te 
voeren strategie die bij heeft gedragen 
aan een (her)positionering van de 
organisatie.  Alle stakeholders werden 
door de inzet van een op maat gemaakt 
online platform het gehele jaar actief 
betrokken. Mensen werden middels dit 
platform geïnformeerd, geïnspireerd en 
gemotiveerd. 

Stakeholders (opnieuw) betrekken 
bij de kern en de toekomst van de 
organisatie 
Door de economische herstructurering 
van afgelopen jaren zijn we terecht 
gekomen in een nieuw economisch 
landschap. Onze opdrachtgever zag haar 
jubileumjaar als een periode van nieuwe 
kansen, groei en innovatiemogelijkheden. 

De creatieve workshops gaven inzichten 
over hoe succesvol gezamenlijk nieuwe 
gewoontes, visies en organisatiestructuren 
gerealiseerd konden worden. Alle 
activiteiten van het lustrumjaar waren 
uiteindelijk herleidbaar naar een strategie: 
het creëren van een ijzersterke (her)
positionering.

Een briljant voorbeeld van een strategisch 
en geïntegreerde benadering van een 
eventconcept waarbij het feestelijke 
karakter van het  bedrijfsjubileum voorzien 
is van diverse strategische boodschappen 
en inhoudelijke verhalen (storytelling).
Stakeholders hebben meegedacht over 
diverse strategische thema’s. Gezamenlijk 
is gekeken naar behaald succes, 
waarderingen zijn geuit en de stempel is 
gedrukt voor de toekomst.

Een ijzersterke (her)positionering is 
verkregen op basis van relevante inzichten, 
creativiteit en conceptontwikkeling. 
Hierdoor zijn  – naast een spraakmakend 
corporate festival als hoogtepunt van 
het lustrumjaar – tevens strategische 
doelen, ambities en hogere doelen van de 
organisatie nagestreefd. Het verhaal van 
de organisatie is nieuw leven ingeblazen, 
opnieuw geactiveerd. Stakeholders 
zijn (opnieuw) betrokken bij de kern 
en de toekomst van de organisatie. Het 
fundament voor toekomstige groei is 
gelegd.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 14 januari werd in het bedrijfsrestaurant 
in Boxtel een nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd voor 550 collega’s. De 
algemeen directeur gaf het startsein voor 
het jubileumjaar door een levensgroot 
cadeau uit te pakken en daarmee het 
jubileumlogo te onthullen. Vervolgens 
werd toegelicht wat WSD allemaal 
ging doen om haar 60-jarig bestaan te 
vieren. Ook het entertainment mocht 
niet ontbreken; piccolo’s, de troubadour, 
de band vanBakkus, de goochelaar en 
hyperactieve poetsdames.

Wensenfabriek
Voor het jubileumjaar van WSD is 
een bijzondere fabriek opgezet: de 
WSD Wensenfabriek. Iedere maand 
werd de wens van een WSD-collega 
werkelijkheid. Waar word je blij van?  
Het mocht iets bijzonders zijn, iets 
gewoons, iets raars of iets speciaals. 
Voor jezelf, maar ook voor een ander. 
De wensen konden ingediend worden 
via het online platform waarna een 
jury 10 wensen koos om in vervulling 
te laten gaan. Deze wensen werden 
gefilmd voor het WSD Journaal. 

ACTIVITEITENKALENDER

Masterchef
Voor het personeel organiseerde WSD 
5 keer een Masterchef-wedstrijd. Tijdens 
Masterchef mochten de deelnemers hun 
allerlekkerste gerecht klaarmaken voor 
de jury. De gerechten werden beoordeeld 
op smaak, originalitiet, kooktechniek en 
presentatie. Na de voorrondes vond op 
vrijdag 25 november de finale plaats met 
hapjes, drankjes en live muziek. 

Alle deelnemers kregen van Hutten 
catering een Masterclass koken 
aangeboden en de uitnodiging om 
samen met een chef-kok van Hutten een 
vijfgangendiner voor het dagelijks bestuur 
voor te bereiden. 

Participatiecongres
Hoe helpen wij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in 
de toekomst aan werk in Noord-
Brabant? Dat was het onderwerp van 
het congres dat WSD organiseerde 
op 11 mei tijdens het jubileumjaar. 
Samen met gemeenten, werkgevers 
en andere belanghebbenden ging 
WSD op zoek naar nieuwe manieren 
van samenwerking om ervoor te 
zorgen dat wat er in de afgelopen 60 
jaar is opgebouwd, blijft bestaan en 
verder uitgebouwd kon worden. 

200 deelnemers kwamen naar 
Theater Tiliander om te luisteren 
naar een diversiteit aan sprekers 
die hun kijk gaven op participatie in 
Nederland, innovatie en de specifieke 
situatie in Noordoost-Brabant. 

Innovatieaward
Speciaal voor innovatieve werkgevers 
van de organisatie werd de WSD 
Innovatieaward geïntroduceerd. Met deze 
award wilde WSD innovatie stimuleren 
op het gebied van werken met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Innovatieve ideeën of projecten konden 
worden ingezonden via het platform. 
Vervolgens koos een onafhankelijke 
nominatiecommissie  8 genomineerden. 
Elke genomineerde ontving een 
stimulerings-prijs ter waarde van € 
1000,-. Eind 2016 werd de awardwinnaar 
bekendgemaakt.

- 15 -



- 16 - - 17 -

Open dag
WSD opende op 21 mei haar deuren 
voor alle geïnteresseerden. De gasten 
konden aan de hand van verschillende 
routes ervaren, hoe WSD zorgt dat 
mensen met een beperking kunnen 
werken en zich kunnen ontwikkelen. 
Het uitgebreide programma bestond uit 
workshops op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, een mini-training, 
persoonlijke verhalen van medewerkers, 
meekijken in de opleidingskeuken en 
de groenklas, meewerken aan een 
productielijn en een kennismaking met de 
samenwerkingspartners van WSD. 

Werkgeversevent
Een 60-jarig jubileum van WSD kon 
niet zonder een speciaal event voor 
werkgevers. Dankzij de samenwerking 
met deze werkgevers kunnen mensen 
met een arbeidsbeperking aan het 
werk. Tijdens dit event werden 
werkgevers bij elkaar gebracht in 
samenwerking met het werkgevers- 
en MVO platform Aantwerk. Dit 
platform heeft als doel om het werken 
met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, te stimuleren. 

Dag voor casemanagers
Het aan het werk helpen van mensen 
met een uitkering is voor klantmanagers 
dagelijks werk. Waar kunnen mensen 
met een arbeidsbeperking terecht? Wat 
verwachten werkgevers en wat hebben 
ze nodig? In een dagvullend programma 
gingen WSD en klantmanagers/ 
casemanagers uit de regio in gesprek 
over actuele ontwikkelingen. Op 
interactieve wijze gingen ze samen op 
zoek naar kansen en verbeteringen met 
als doel om nog meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan werk te helpen.

Jubileumboek 60 jaar WSD
“Het werk van iemand in de sociale 
werkvoorziening bestaat zeker 
niet uit iets simpels als wasknijpers 
in elkaar zetten, zoals soms door 
de buitenwereld wordt gedacht. 
De sociale werkvoorziening is een 
daadwerkelijk productiebedrijf. Aan 
het einde van de werkdag moet 
er gewoon een x aantal producten 
af zijn en klaarliggen voor de 
opdrachtgevers.” 

Dit is slechts een van de anekdotes 
in het jubileumboek. Een boek met 
prachtige verhalen over 60 jaar 
WSD. Alle medewerkers van WSD 
ontvingen het boek, daarnaast was 
een online versie op het platform te 
downloaden. 

Corporate festival
Om de kracht van WSD te accentueren 
werd als hoogtepunt van het 
lustrumjaar een spetterend slotevent 
gerealiseerd in de vorm van een 
corporate festival. Samen met de 
medewerkers kijkt WSD trots terug 
op het verleden, bedankt WSD haar 
medewerkers voor het heden en kijken 
ze samen vol verlangen uit naar de  
toekomst. 

2000 gasten arriveerden op het WSD-
festivalterrein van Beachclub Sunrise 
te Best. Het festival barstte los met 
spetterend entertainment, diverse 
foodtrucks en een afsluitend optreden 
van Frans Duijts, gevolgd door een 
prachtige vuurwerkshow. 
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LATEN ZIEN WIE WE 
ZIJN, ONZE TROTS 
UIT TE SPREKEN EN 
SAAMHORIGHEID 
TE VERSTERKEN

WSD - Jan Simons
Algemeen directeur 

WSD denkt als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe zij samen 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk. 
WSD gelooft in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen 
kan meedoen. Daarom kunnen en willen zij niet accepteren dat er mensen zijn 
die niet volwaardig kunnen participeren, enkel omdat ze een (arbeids)beperking 
hebben. Ruim 2500 mensen helpen zij aan werk binnen hun eigen organisatie 
op de afdeling Groen, Schoonmaak, Catering. Daarnaast detacheren zij ook 
medewerkers en bieden ze coachings- en trainingstrajecten. WSD werkt in 
opdracht van 10 gemeenten in de driehoek: Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. 

Bij toeval is Jan Simons in deze branche 
terecht gekomen na een carrière in 
het bedrijfsleven. Sinds 2002 is Jan 
algemeen directeur bij WSD en 
deze functie zit hem als een jas. 
Het is een ingewikkelde en interessante 
branche en het geeft Jan veel voldoening 
om mensen te zien groeien en flinke 
stappen te zien maken. 

Het 60-jarig jubileum
2016 stond voor WSD in het teken van 
het 60-jarig jubileum. De organisatie 
heeft dit bedrijfsjubileum aangegrepen 
om een zorgvuldig samengestelde 

E V E N E M E N T E N

EVENEMENTEN

jaarkalender in te zetten waar de doelen 
van de organisatie aan gekoppeld waren. 
“We zaten in turbulent vaarwater in de 
branche en de budgetten stonden onder 
druk in de regio. Toch wilden we deze 
mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan en 
het vieren. De insteek was om zowel terug 
te blikken als vooruit te kijken. 
Onze samenwerkingspartners, stakeholders 
en andere betrokkenen wilden we laten 
zien wie we zijn en wat we doen. 
En natuurlijk wilden we onze medewerkers 
bedanken voor hun inzet door middel van 
een feest.” 

Gedurende het jaar zijn er verschillende 
momenten geweest om deze partijen te 
betrekken bij het jubileum en om WSD 
als organisatie breed te profileren. 

Meerdere vieringsmomenten
Om de jubileumkalender vorm te 
kunnen geven hebben er vijf workshops 
plaatsgevonden gebaseerd op visueel 
denken en storytelling in samenwerking 
met Gerrit Draad (Mindbiz) en 
MarQuis evenementen. Verschillende 
mensen uit de organisatie zijn hierbij 
betrokken geweest om negen relevante 
gebeurtenissen gedurende het 
jubileumjaar plaats te laten vinden. 
“Voor de stakeholders is er een 
conferentiedag georganiseerd,  
voor de werkgevers een werkgeversevent 
en voor iedereen die geïnteresseerd is in 
WSD een open dag. Het bleek dat er onder 
de werknemers heel veel mensen zijn die 
goed kunnen koken en daarom is er een 
Masterchef georganiseerd. Ook mocht 
iedere werknemer een wens inleveren bij 
de wensenfabriek. Het jubileumfeest in de 
vorm van een corporate festival was het 

Het 60-jarig jubileum 
van WSD was gericht op: 
 

Bekijk het live interview met Jan Simons online via www.marquis-evenementen.nl/vip

hoogtepunt van ons jubileum.” 
Mocht je het nog niet gelezen 
hebben, de volledige uitwerking van 
de markeringsmomenten van het 
jubileumjaar vind je terug op blz. 12 t/m 17.

Een jubileumevent met meer 
dan één doel
Een belangrijke reden voor deze 
verschillende vieringsmomenten was 
dat WSD op deze manier hun verhaal 
opnieuw onder de aandacht kon brengen 
en hun toekomstige rol in de regio 
kon laten zien. “Er is heel veel goodwill 
gekweekt het afgelopen jaar. Onze 
samenwerkingspartners en relaties hebben 
ons nog beter leren kennen en zijn zeer 
positief. Ook zijn we onder de aandacht 
gebracht bij mensen die ons nog niet 
kenden. Wij helpen een brede doelgroep 
aan werk en we ondersteunen deze 
mensen. Voor veel mensen was nog niet 
duidelijk hoe en waarom we dat doen 
en ik hoor terug dat iedereen dat nu beter 
begrijpt. Uiteraard was het jubileumfeest 
een moment om onze trots naar onze 
medewerkers uit te spreken en het was een 
zeer geschikt middel om de saamhorigheid 
te versterken.”

Een flinke klus
Vanaf het eerste moment dat er nagedacht 
werd over het 60-jarig jubileum was het 
voor WSD duidelijk dat ze dit niet zelf 
konden organiseren. “We zochten een partij 
die voor ons het ontwerp en de uitvoering 
kon verzorgen en daarbij het doel en 
de betrokken doelgroepen niet uit het oog 
zou verliezen. MarQuis heeft ons bijgestaan 
bij de jaarkalender en het gehele event 
verzorgd. Dit is heel goed verlopen en alles 
was tot in de puntjes uitgedacht. Dit hadden 
wij zelf nooit voor elkaar gekregen.”

Durven zijn
Een van de grootste uitdagingen voor 
organisaties in de toekomst is 
durven zijn. Niet claimen, niet doen alsof, 
niet roepen, maar zijn. Voor Jan is dat er 
vooral zijn voor de eigen mensen. 
“Wij zijn een optelling van verhalen, 
verhalen van alle individuen. Alles is erop 
gericht om onze mensen stappen te laten 
maken. Dit is onze focus. Dat is natuurlijk 
een heel ander verhaal dan andere 
bedrijven die te maken hebben met winst 
en dergelijke. Ons verhaal breng ik ook 
over op onze stakeholders en andere 
betrokkenen.”

Memorabele momenten 
“Terugkijkend op het jubileumevent op het 
terrein van Aqua Best kan ik zeggen dat 
het een fantastisch event was. Er zijn mij 
meerdere momenten speciaal bijgebleven. 
Bij binnenkomst stonden de zusjes Magenta 
de genodigden op te wachten om ze vol 
enthousiasme te begroeten. De ingang liep 
naar beneden af en zij waren druk in de 
weer om de mensen in een rolstoel niet 
in het zand te laten belanden. Dat deden 
ze erg goed en op ludieke wijze, iedereen 
was direct in de stemming. Een visueel 

hoogtepunt was de kalender met foto’s. 
De selfie van Frans Duijts met het publiek 
op de achtergrond was de klapper. Dit 
optreden was een waar spektakel voor 
iedereen. Onze doelgroep bestaat ook uit 
mensen met een auditieve beperking en 
daarom is het voor ons de normaalste 
zaak van de wereld dat er een doventolk 
aanwezig was op het event. Maar dat zij 
ook tijdens het optreden van Frans Duijts 
zou tolken was een verrassing voor ons 
allemaal.”

DE DO’S VAN JAN

“Een jubileum begint met een feest. Kies hier ook voor en doe het goed. 
Beperk je hierbij niet alleen tot het eigen personeel, maar betrek hier ook 
samenwerkingspartners, relaties en stakeholders bij. Dit is de aanleiding om jezelf 
weer onder de aandacht te brengen. Spreid dit uit over een langere periode, zodat de 
impact maximaal is. Belangrijk is dat je je laat ondersteunen door professionals. Zij 
hebben de expertise in huis en kunnen je ontzorgen.”
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