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Empatec staat voor drie  kernwaarden:



Empatec is een maatschappelijke 
onderneming. Maatschappelijk omdat we 
iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt een 
kans geven om zich te ontwikkelen. Daarnaast 
zijn we een onderneming omdat we dit doel 
bedrijfsmatig realiseren in een zakelijke 
omgeving.
 
Wij kijken vooral naar wat mensen kunnen. 
Passie voor mensen betekent voor mij 
vooral dat we ons maximaal inspannen om 
mensen in hun kracht te zetten en ze daarin 
verder te helpen ontwikkelen. Dat levert 
zelfvertrouwen en zelfrespect op en het 
gevoel sturing te kunnen geven aan het eigen 
leven. Maar ook gemotiveerde medewerkers 
en hogere productiviteit. Meer loyaliteit, 
lager ziekteverzuim en vooral… gelukkigere 
collega’s.
 
De afdelingen binnen Empatec bieden een 
veelzijdigheid aan van werkzaamheden. Niet 
alleen veelzijdig in het soort werk, maar 

ook in de complexiteit van de 
functies. Ik ben ervan overtuigd 
dat wij hierdoor de kans op werk in 
het reguliere bedrijfsleven vergroten. Als 
leerwerkbedrijf bieden we zo het maatwerk 
dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
helpt hun kracht te ontwikkelen. 
 
Tegelijkertijd runnen we wel een bedrijf waar 
aan het eind van het jaar ‘zwarte’ cijfers 
horen te staan. Dat betekent ondernemen, 
risico’s willen lopen en innovatief bezig zijn. 

Ik ben enorm trots op deze combinatie 
van passie voor mensen, ondernemen en 
veelzijdigheid. Het is deze formule die onze 
maatschappelijk en economische doelstelling 
tot waarde brengt. 

Henk van der Zwaag,
Algemeen directeur Empatec
h.vd.zwaag@empatec.nl

Passie voor mensen



personeelsfunctionaris  
Poiesz Supermarkt BV Sneek

“Karton verzamelen en persen, lege 
bierkratten stapelen, groentekratten 
schoonmaken, containers klaarzetten, 
plastic en folies verzamelen. Er is genoeg 
te doen in ons distributiecentrum. Zestien 
medewerkers van Empatec steken hier 
iedere dag de handen uit de mouwen. Een 
gezellige groep, waardoor de sfeer achter de 
schermen hartstikke goed is. We zijn enorm 
tevreden met deze harde werkers. Vandaar 
dat we net weer vier nieuwe mensen hebben 
aangenomen. Sindskort werkt er ook iemand 
op de gebakafdeling. Die is daar ontzettend 
trots op. En terecht!”

sales medewerker Hogendoorn BV

“Voordat onze planten vanuit Wijk en 
Aalburg de hele wereld over gaan, hebben 
ze al een hele reis achter de rug. Een aantal 
van onze stekplantjes komt namelijk uit de 
Empatec-kwekerij. Ze zeggen toch dat je 
planten met liefde moet kweken? Nou, daar 
hebben ze bij Empatec goed naar geluisterd. 
Hier werken mensen met echte groene 
vingers, die iedere dag vol passie aan de slag 
gaan. En dat zie je terug in de kwaliteit van 
de plant. Of ik Empatec aan zou raden bij 
andere bedrijven? Zonder enige twijfel!”

 

 

Andrea Jongsma

Marco Wesselink 



Empatec heeft negen werkbedrijven waaraan 
u werk kunt uitbesteden of waarbij u 
producten kunt bestellen. Wij zijn uitstekend 
geoutilleerd en kunnen snel en goed inspelen 
op een groot scala aan vragen uit onder meer 
de industrie, civiele diensten, grafische sector 
en confectie-industrie. Ook veel bedrijven 
leggen hun verpakkingswerk bij ons neer. 

Empatec werkt zowel in haar eigen 
vestigingen als op locatie. We gaan graag 
langerdurende relaties aan met onze klanten, 
maar u kunt ons ook inschakelen bij pieken  
in werk of om ziekteverzuim op te vangen. 
Voor alle werk geldt dat we vooraf een 
heldere offerte afgeven. U komt dus nooit 
voor verrassingen te staan.

Al onze werkbedrijven zijn ook leerbedrijven. 
De opleidingstrajecten van Empatec zijn 
erkend voor vrijwel alle kenniscentra: Aeqor, 
ECABO, Innovam, Fundeon, Kenteq, SH&M  
en KHC. 

Empatec is veelzijdig en ondernemend.  
Met onze negen werkbedrijven zijn we  
van alle markten thuis:  

 
 

 
 

 
 

 

Werkbedrijven



Het Test- en Trainingscentrum kan  
een uitgebreide diagnose stellen.  
Wij beschikken over een breed scala  
aan professionele en gecertificeerde tests  
en onderzoeksmethodieken, waaronder:

 
(MAST 1/ Ruward)

 
en beroepsvaardigheden

Onze leer-werktrajecten voeren naar een 

Meestal zijn de MBO-diploma’s op niveau 
1. Zoals de AKA- of BBL-opleidingen, 

Daarnaast kunnen cliënten ook cursussen 
volgen. Vakgerichte cursussen, zoals VCA, 
Veilig werken aan de weg, bosmaaien, 
motorkettingzagen en het behalen van 
een heftruckdiploma. Maar ook cursussen 
gericht op persoonlijke ontwikkeling, zoals 
assertiviteitstrainingen, leren lezen en 
schrijven en omgaan met de computer. 

Eigen Test- en  
Trainingscentrum

 



Empaselect:  
Re-integratie in de breedte

De kracht van deze benadering is, dat mensen 
die zo bij Empatec terecht komen niet meer 
thuis zitten en wachten. Vanaf de start is er 
actie: meedoen, meewerken, meeleren en 
meetrainen. Vanaf de start is helder hoelang 
het traject naar verwachting gaat duren.  
Niet teveel bureaucratie, maar direct ‘dwaan’.

Deze opzet is succesvol. Voor alle dertien 
bij Empatec aangesloten gemeenten is deze 
werkwijze ingevoerd. Het is de voorloper 
van de opzet die de Wet Werken naar 
Vermogen vraagt. Empaselect heeft de 
kwaliteitscertificaten ‘Blik op Werk’ en 
‘Investors in People’ behaald. Hiermee 
bewijzen we dat we een hoog niveau van 
werken behalen.

Empatec heeft via Empaselect het re-
integratiewerk vorm gegeven. Wel op een 
speciale manier: Werken aan Werk. Iedereen 

die (tijdelijk) geen werk heeft, wordt direct 
in actie gebracht om zo snel mogelijk in 

een passende werksituatie terecht te 
komen. Eerst wordt bepaald waar 

iemands talenten liggen en daarna 
gaat de betreffende persoon 

aan het werk in het eigen 
werkbedrijf of elders. Van 

daaruit wordt een passende 
baan in het reguliere 

bedrijfsleven gezocht.

wethouder gemeente Boarnsterhim

Hermien de Haan 

“In het verleden bestond er voor ieder type 
werkzoekende wel een integratiebureau. 
Vorig jaar hebben we als gemeente 
Boarnsterhim tamelijk rücksichtslos de 
keuze gemaakt voor slechts één bedrijf: 
Empaselect. Een bewuste keuze omdat we 
honderd procent vertrouwen hebben in hun 
werkwijze. Samen hebben we de Wurkstipe 

werkt hier op een pragmatische manier aan 
de re-integratie van mensen. De kracht van 
Empaselect is dat ze het niet ingewikkelder 
maken dan het al is. Dat past bij de Friese 
cultuur. Empaselect is voor ons gewoon dé 
weg naar re-integratie.”

 



Tingietersstraat 18600 AG Sneek 

www.empatec.nl info@empatec.nl 

t (0515) 48 49 99f (0515) 48 49 98 

Postbus 2808600 AG Sneek 

Empatec
Empatec NV is een dynamische, 
maatschappelijke onderneming. Profit en 
non-profit organisaties schakelen ons in 
voor uiteenlopende activiteiten. Variërend 
van het structureel of tijdelijk oplossen van 
hun personeelstekort tot het uitbesteden 
van werkzaamheden. Empatec werkt vanuit 
drie kernwaarden: passie voor mensen, 
ondernemend en veelzijdig. 

Meer weten?

  volg ons op twitter


