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 Op woensdag 17 oktober brachten wij als Wmo-raad een bezoek aan 

Farmfood, een producent van natuurlijk hondenvoer. 

  

Het bedrijf is gevestigd aan de Veenweg met een nevenvestiging op het 

industrieterrein in Nijverdal. Reden dat de Wmo-raad juist dit bedrijf bezocht is 

is de uitzonderlijke sociale manier van bedrijfsvoering.  

Verderop in deze impressie meer daarover.  

Wij werden allereerst vriendelijk met een kopje koffie/thee ontvangen door de 

directeur/eigenaar van Farmfood, de heer de Weerd.  

De dagelijkse leiding berust bij hem en twee zonen. We kregen ook twee korte 

filmpjes te zien hoe bepaalde producties in het bedrijf verliepen.  

Meneer de Weerd deed ons verslag wat de achtergrond van het bedrijf is en 

uitleg over de manier van bedrijfsvoering.  

Namelijk het zoveel mogelijk betrekken van mensen met een 

arbeidsachterstand en -beperking bij het produceren van het uiteindelijke 

product. In de praktijk betekent dit dat het allergrootste deel van de productie 



c.q. het verpakken daarvan wordt uitgevoerd door werknemers van Soweco. 

En aangezien de gemeente sinds de participatiewet de taak heeft zoveel 

mogelijk mensen met een arbeidsbeperking c.q. -achterstand in het 

arbeidsproces te betrekken, lijkt een dergelijke constructie een gouden win-

win situatie.  

Ook regionaal zijn er initiatieven om zoveel mogelijk sociaal zwakkeren in het 

arbeidsproces te betrekken met ‘Twente move 2 social’  

Echter is ook hier aan de orde dat niet altijd alles op ‘rolletjes’ verloopt. Het is 

wenselijk zo niet onontbeerlijk dat er meer openheid komt op het vlak van 

persoonlijke gegevens van betrokkenen die in de gemeentelijke ‘kaartenbak’ 

zitten. Het zou de bedrijfsvoering en begeleiding van personeel positief 

beïnvloeden.   

De Wmo-raad belegt in januari een thema avond over de integratie van 

burgers met een achterstand in het bedrijfsleven.   

Nog even een voorbeeld van sociaal werkgeverschap: Farmfood heeft in 

Turkije een nevenvestiging opgericht waar met name vluchtelingen uit de 

bekende oorlogsgebieden werken, Farmfood heeft daar ter plaatse huisvesting 

geregeld en draagt er op deze manier aan bij dat deze vluchtelingen een zinvol 

bestaan hebben en geen reden om verder Europa in te trekken.  

Wereldwijd is het misschien de bekende druppel, maar toch…  

We zullen in januari verder horen en daarna eventueel onze gemeente 

adviseren hoe dergelijk initiatief mogelijk meer navolging verdient.  

RB 


