Wauw, Ergon Textieldiensten bestaat
dit jaar vijf jaar. Klein begonnen in
2005 en nu, in 2010,uitgegroeid tot
een volwassen wasserij. In de wasserij
op de Run in Veldhoven verwerken
f 10 medewerkers ruim 13.000 kilo
was per week. Dat is niet alles,
Textieldiensten gaat d i t jaar ook nog
uitbreiden. Reden genoeg, voor een
feestelijke stemming op de afdeling
en in oktober een mooi feest.
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Textieldiensten groeit in vijf jaar uit tot professionele wasserij

...

Het begon
In 2004 zocht Ergon naar een dienst die, naast het productie- en
industrieetwerk, ander soort werk kon bieden. Na onderzoek, viel
textiel op als mogelijke dienst voor Ergon. Enkele leden van het
managementteamen consulenten bezochten andere SW-bedrijven.
Daar zagen zij dat een wasserij passend werk biedt vmr onze
medewerkers. Was moet steds opnieuw gewassen worden en
worctt altijd bij lokale bedrijven neergelegd. Dus perfect werk voor
Ergon. Voordat er een definitief bouwplan kwam, hield Ergon een
haalbaarheidsonderzoeken ging eerst op zoek naar klanten.

Textieldiensten l e e h . oefende en verbeterde
Textieldiensten begonin 2005 met 35 medewerkersenzorginstelling
Severinus was de belangrijksteklant. Zij hadden een contract voor
3.000 kilo was per week. Vanaf dat moment werd er veel geoefend
en in 2008 was de startfase achter de rug. De medewerkers van
Textieldiensten zijn nu ervaren en goed thuis in alles wat met
wassen en het wasgoed te maken heeft.

Op bijzondere wijze wassen
Ergon Textieldiensten werkt als &navan de weinige wasserijen
zonder stoom. Deze manier van werken is erg energiebesparend.
Steeds meer (internationale) bedrijven zijn benieuwd naar deze
vooruitstrevende waswijze en komen een kijkje nemen. De
waswereld kan niet om Ergon Textieldiensten heen. '
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Lagere tempraturen beter voor het milieu
Textieldiensten is niet alleen bijzonder omdat ze zonder stoom wassen, ze doen
ook mee aan een proef. Hierbljtesten ze hoe laag de temperatuur kan zijn en ook
om minder wasmiddel t e gebruiken. In samenwerking met de
wasmiddelenleverancier gebruikt de wasserij daarom vanaf maart 2010 ander
wasmiddel. Een wasmiddel dat slechts 55 graden n d i g heeft om de was toch
schoon te krijgen. Ook duurt een wasprogramma nu maar 4dn uur in plaats van
anderhalf uur. Dat xheelt veel tijd en energie. Oe wasserij kan dus veel meer
wasgoed verwerken in &n dag.

Ontwikkelenvan washandjes stapden tot mangeien
De wasserij levert een belangrijke bijdrage aan het arbeidsontwikkelingsproces.
Door vele soorten en gradaties van werkzaamheden kunnen verschillende
medewerkers het werk doen. Tabn zoals; washandjes stapelen, kleding vouwen,
teIlen en mangelen. Het stapelenvan washandjes is iets eenvoudiger en mangelen
i s secuur en daardoor moeilijkerwerk. Ergon vindt het belangrijk dat medewetkers
zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Daarop probeett ook Textieldiensten
ge'lnteresseerde medewerkers te stimuleren om de AKA opleiding voor textiel te
volgen.
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Alleen eigen krachten
Textieldiensten biedt beschut&ewerkplekkenvaar wat minder
sterke medewerkers. Maar ook hebkn rij fysiek stevige
mensen nodig, voor de mangel en de wasmachines, De
werkzaamheden zijn redelijk snel te leren en daarom werken
er sinds kort ook medewerkersvan reintegratietrajecten.
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oorten wasgoed
extleldiensten wast wasgoed, maar wat is dasgoed eigenlijk.
Er zijn twee verschillende soorten wasgoed: platgoed &
wrsoonsgebondan goed. Platgoed is de verzamelnaam voor
washandjes, handdoeken, theedmken etc. Alle platgoed
producten zijn eigendom van Ergon en worden verhuurd aan
.onder andere Ssverinus en andere opdrachtgevers.
Mrsoonsgeboden goed i s kleding die persoonlijk is. Als je
i ~ o v e e kleding
l
bij elkaar wast, is het moeilijk om alles uit
elkaarte houden. Maar dazrihebbenze iets slimsopverzonnen.
or te werken met kleine iabeltjes in de kleding, weten re,
van wie, welke broek of trui b.
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"Het 1s Ieuk wrk
met een f#ne &erm

Samen trots op Textieldiensten
Ergon Textieldiensten
De Run 4305
5503 LP Veldhoven
t: 040 292 04 97
e: twieldiensten@ergon.nu
i: www.ergon.NU
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Tijd voor uitbreiding
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Ergon Textieidiensten gaat de werkzaamheden
de komende drie jaar uitbreiden met ongeveer
500.000 kg was en 65 extra fulltime banen.
De waswereld is een stabiele markt met minder
risico's dan werkzaamheden. Gezien de crisis van
de afgelopen periode. Daarnaast is het werk
ook heel geschikt voorErgonmedewerkers, met
name ook voor de minder sterke medewerkers.
Om deze extra hoeveelheid was t e kunnen
verwerken neemt Textieldiensten, medio
november 2010, een nieuwe hal in gebruik. .
Het nieuwe gebouw ligt tegenover de huidige
locatie en gaat tevens dienen als de hoofd van

Kees van de Graaf, Cor van der Hijden en jan Bazelmans
in W n van de wasstraten van de wasserij

In de wasserij hangt een prettige en persoonlijke
werksfeer. De medewerkers zijn samen trots op
het product dat zij maken. Niet alleen zij vinden
het fijn om in de wasserij t e werken ook
buslnessunitmanager, Cor van der Hijden, is trots
op de professionele wasserij. Samen met Kees
van de Graaf en Jan Bazelmans, Reeft hij aan de
wieg gestaan. Alle drie zljn ai] elgenlijk nog veel

trotser op de mensen, orfîdat rij zich
verantwoordelijk voelen om het werk heel goed
t e doen en de wasserij gemaakt hebben tot wat
het nu is. Dus natuurlijk verdienen zij een
feestje
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Textieldiensten.
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