
Sinds november 2014 is Immens een 
partner rijker. Het Heerlense TransferWerkt, 
opgericht in 2008 en onder bezielende 
leiding van Danijela Maric kan zich goed 
identificeren met het platform ‘Aan de Maas’. 
“Gezichtsverlies is dodelijk, contacten zijn 
belangrijk”, zegt ze. 

Maric blijkt een bijzondere vrouw. Een directeur 
met een geheel eigen kijk op zaken, wars 
van een negatieve instelling en die in plaats 
daarvan graag een ‘kijk vooruit, spiegel jezelf’ 
visie hanteert. Maar ook een vrouw met 
een no-nonse symboliek en kartrekker op het 
gebied van werkverschaffing van Limburgse 
bodem. “Ik kan het niet vaak genoeg 
benadrukken, maar in onze omgeving is 
genoeg werk te vinden. Ik zie het dan ook als 
een taak van WsW-bedrijven om dat wat we 
aan regionaal werk verwerven, uit te breiden 
en te koesteren. Echter, wie hierin iets wil 
bereiken, heeft werkwillers nodig.”

Maric verwijst naar Made-in-Limburg, een 
onderdeel van TransferWerkt dat oude 
ambachten naar de provincie terugbrengt. 
Ze is dan ook trots op de fiets- strijk- en 
naaiservice, de schoenmakerij, de houtaf-
deling, afdeling techniek en inpak en Gezond 
Groen. “Er mag de afgelopen jaren dan wel 
veel werk aan Azië zijn uitbesteed, landen 
komen echt niet terug wanneer iets hersteld 
moet worden. Made-in-Limburg ‘repareert’ 
en stimuleert hiermee werk en ontwikkeling 
van onze mensen. Tegelijkertijd boren we een 
verdiepende markt aan, die van toegankelijk 
zijn voor inwoners van onze eigen regio.”
Met ruim 2600 m2 heeft TransferWerkt genoeg 
ruimte om de diversiteit aan werkzaamheden 
onder te brengen. Een klein deel van deze ruimte 

werd ingericht voor ‘Transfer Zendt Uit’, het 
eigen uitzendbureau dat in het leven werd 
geroepen om het overschot aan vacatures op 
een andere manier aan passende kandidaten 
te koppelen. Een min of meer ‘gedwongen 
actie’ maar met een formule die uitstekend in 
het veranderende tijdsbeeld blijkt te passen.
Ook het contact met de directie van MTB is 
dusdanig prettig te noemen, dat geïnventari-
seerd wordt hoe de toekomstige samenwerking 
kan worden uitgebreid. 

Danijela Maric bladert door het Wij december-
nummer 2014. Wijst naar het artikel van 
Immens partner Gulpener. De op deze locatie 
gehouden workshop in november jl., haar 
eerste, ervoer ze als waardevol. “Immens 
creëert niet alleen ‘ruil’mogelijkheden, ze 
bewijzen zich als betrouwbaar netwerk. Dat 
TransferWerkt in Parkstad gevestigd is ervaart 
ze niet als een belemmering. “Integendeel, 
wie goed wil netwerken kan zijn benen best 
over twee regio’s verdelen. Eric Rosier zei het 
onlangs heel treffend, Immens partners zijn 
bedrijven die niet bang zijn om te vertellen 
hoe ze samen met andere bedrijven - uiteraard 
in dezelfde stijl - aan de slag gaan om brood 
op de plank te krijgen.”

“Jammer genoeg is de WsW-wereld in voor-
gaande jaren in mijn optiek nog te vaak aan 
subsidies verslaafd geraakt. Nu de Partici-
patiewet zijn intrede heeft gedaan worden 
we geconfronteerd met de gevolgen hiervan. 
Klagen, bezorgdheid en vraagstellingen als 
‘hoe nu verder?’ Persoonlijk vind ik dat niet 
nodig. De zon gaat best wel weer schijnen, 
alleen op een ander niveau. En dat is ook de 
spiegel die ik mezelf en sparringpartners 
regelmatig voorhoud.”
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Danijela Maric: 
       “Toekomst, is wat we verkopen”
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