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k ben best trots dat ik die span-
nende stap heb durven zetten”, 
zegt Pierre, assemblagemedewer-
ker bij LIGHT International. Hij 

is doof en vertelt zijn verhaal met 
hulp van een gebarentolk. 
Na het faillissement ging hij weer 
aan de slag op één van de werkplaat-
sen van Pantar. Maar met al zijn er-
varing miste Pierre er de uitdaging in 
zijn werk. “Ik kende LIGHT Inter-
national via mijn detachering, dus ik 
heb een e-mail gestuurd met de vraag 
of ze een werkplek voor me hadden.”

Maatwerk
“Zo’n initiatief, daar houd ik van”, 
vertelt Dylan Arens, directeur van 
LIGHT International. Na een paar 
telefoontjes en met hulp van Pan-
tar kon Pierre al snel beginnen bij 

LIGHT International. “Dat mailtje 
bleek ook representatief voor wie 
Pierre is. Hij is zelfstandig en heerlijk 
energiek, dat is wat wij nodig hebben 
als bedrijf dat gaat voor maatwerk.” 
LIGHT International is een familie-
bedrijf dat verlichtingsoplossingen 
aanbiedt. Ze produceren armaturen 
voor de openbare ruimte zoals tun-
nel- en brugverlichting. De verlich-
ting op stations door heel Nederland 
is mede door Pierre in elkaar gezet. 

Arbeidsovereenkomst
In de werkplaats staan tafels vol witte 
lampjes. Slagvaste armaturen, speci-
aal voor penitentiaire inrichtingen. 
Pierre assembleert en monteert ze 
af, zodat ze klaar zijn om te worden 
opgehangen bij bedden van gedeti-
neerden.

Met Pierres jarenlange ervaring met 
elektrotechniek en assemblage is hij 
van waarde voor LIGHT Interna-
tional. Sinds afgelopen zomer heeft 
Pierre dan ook een contract gekregen 
en is hij uitgestroomd bij Pantar. Een 
spannende stap waarbij Pantar hem 
zorgvuldig heeft begeleid. Dylan: 
“Hij hoort bij ons team en een con-
tract maakt dat compleet. Hij weet 
nu dat er hier een vaste plek voor 
hem is, dat geeft rust.”

Doof 
Dat Pierre doof is, is geen belemme-
ring voor zijn werk of de omgang met 
collega’s. “Ik kan liplezen en soms 
gebruiken we een app die spraak 
vertaalt in tekst. En grappen verstuur 
ik via de groepsapp.” Dylan en Pierre 
lopen lachend en druk gebarend naar 
de werkplaats. Zo zien een tevreden 
werknemer en werkgever eruit, daar 
zijn geen woorden voor nodig.

Het bedrijf waar Pierre via Pantar was gedetacheerd, ging failliet. Hij 
besloot om zelf een ander bedrijf te benaderen en zijn jarenlange erva-
ring met verlichting en assemblage aan te bieden. Tekst Marianne Goet 
Beeld Sandra Hoogeboom

‘Trots op 
de stap 

die ik heb 
gezet’

I

met medewerking van Pantar

Pantar is een gewoon bedrijf met 
bijzondere medewerkers. De 
organisatie biedt werk, begeleiding 
en veel aandacht voor ontwikkeling 
aan ruim 3.000 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Met als 
uitgangspunt dat iedereen waarde 
heeft en kan werken.

Meer weten? Neem dan contact op met 
Pantar. 

Telefoon: 020 – 41 68 000 
(vraag naar afdeling Leren & 
Ontwikkelen)

e-mail: instroom@pantar.nl

www.pantar.nl

Pierre assembleert en monteert lampjes af. Dylan Arens (rechts): ‘Hij hoort bij ons team’ 


