Onze resultaten
in 2020
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Reguliere werkgever
64,6% van de SW-medewerkers
van Werkbedrijf Lucrato werkt
bij een reguliere werkgever
(landelijk 42%).
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Werkbedrijf Lucrato

WSW-medewerkers
Aantal WSW-medewerkers
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Waarvan extern gedetacheerd:

bij Werkbedrijf Lucrato:
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Uitstroom statushouders
Heerde naar werk/onderwijs:
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Uitstroom statushouders Epe
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Open je kansen.
lucrato.nl

Samen voor
een inclusieve
samenleving
Ook in tijden van corona
Wat kijken we met elkaar terug op een
bizar jaar. De coronacrisis heeft op het
leven van iedereen, in meer of mindere
mate, invloed gehad. Geweldig om te zien
dat Werkbedrijf Lucrato ook in 2020 in
onze missie is geslaagd om inwoners van
Apeldoorn, Epe en Heerde duurzaam aan
betaald werk te helpen.

We zijn trots op de medewerkers van Lucrato: ze
hebben snel geschakeld om grotendeels vanuit huis
hun bijdrage te kunnen leveren aan deze betekenisvolle
missie. We hebben ook grote waardering voor al die
SW-, gedetacheerde en Beschut Werk-collega’s die
elke dag opnieuw weer hun beste beentje hebben
voorgezet. Uiteraard alle lof aan de ondernemers,
bij veel van hen is sociaal ondernemen ondanks het
coronavirus hoog in het vaandel blijven staan. En
dan zijn er nog onze talloze samenwerkingspartners,
met wie we samen mooie nieuwe projecten hebben
opgezet, zoals werkleerlijnen in de beveiliging en
Kleurrijk Zorgen. Samen zorgen we voor een inclusieve

Qualicateraar
Esmee

Esmee: “Ik heb PDD-NOS, een lichte

De samenwerking met Werkbedrijf

vorm van autisme. Daarom is het voor

Lucrato verloopt naar tevredenheid.

mij heel fijn dat ik hier een duidelijke

René: “We verwachten van de

structuur heb. En ik mijn tijd mag nemen

consulente van Werkbedrijf Lucrato

om een opdracht te doen. Als er teveel

dat ze een werknemer levert die bij

op me af komt, kan ik in paniek raken.

ons bedrijf past en ons bedrijf dus ook

Dat kan ik hier heel goed bespreekbaar

goed kent. Verder wil je als werkgever

maken. We hebben echt samen gekeken

geholpen worden als het gaat om

hoe ik het prettigste mijn werk kan

subsidies en regelingen, want dat is voor

doen. Ik heb bijvoorbeeld ook geleerd

ons uiteraard geen bekend terrein. Dat

om contact te hebben met klanten, dat

gaat hartstikke goed, we worden echt

gaat nu heel goed. Zoals de telefoon

ontzorgd.”

opnemen, dat vond ik eerst heel eng en
nu vind ik het leuk. Ik heb het echt naar

Greetje van Lucrato reageert: “Als een

mijn zin hier.”

bemiddeling zo goed slaagt als bij
Qualicateraar geeft dat enorm veel

“Esmee is hier enorm gegroeid en heeft

voldoening. Ik hoop dat het verhaal

veel geleerd, zowel vakinhoudelijk als

van Esmee meer bedrijven, groot of

persoonlijk,” vult Jaco aan. “Ze werkt

klein, inspireert om ook sociaal te

bijvoorbeeld heel netjes en zelfstandig,

ondernemen!”

ik hoef haar werk nooit na te kijken.
Daarnaast durft ze nu veel meer te
vragen en komt ze voor haarzelf op. Ze is

Sociaal ondernemen
met Beschut Werk

met recht een aanwinst voor ons bedrijf.”

samenleving!
Maarten van Vierssen, Yasemin Cegerek, Erik Visser,
bestuur Werkbedrijf Lucrato

We zijn
trots op de
medewerkers
van Lucrato.

Jaco van den Brink en René Deen runnen sinds 10
jaar cateringbedrijf Qualicateraar in Epe. Ooit met
z’n tweeën begonnen vanuit een schuur met 2 tot 4
maaltijden per dag, nu een volwaardige cateraar die
365 dagen per jaar en 7 dagen per week catering
verzorgt.
Echte ondernemers, met ook een sociaal hart. Jaco vertelt: “Toen
Werkbedrijf Lucrato ons benaderde met de vraag of we iemand in
dienst wilden nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben we
geen seconde getwijfeld. Het is zo mooi als je het beste uit mensen
kunt halen.” Vanuit haar opleiding kreeg Esmee de indicatie ‘Beschut
Werk’. Ze kwam toen in contact met Greetje van Woudenberg,
consulente bij Werkbedrijf Lucrato. Van daaruit kwam de match met
Qualicateraar tot stand waar ze in 2020 is begonnen. Dat bleek een
schot in de roos.

Esmee is hier
enorm gegroeid
en heeft veel
geleerd, zowel
vakinhoudelijk als
persoonlijk.
Jaco van den Brink

