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Achter de cijfers
HELP@NRC. NL

Problemen met bedrijven en
overheidsdiensten? Help@NRC
gaat elke woensdag op zoek
naar antwoorden. Vandaag: pin in
Unoxblik en kapotte wasmachine.

Luxe Miele
kan niet
tegen vocht

Wi e
Janneke Holtslag

De kwestie
Wasmachine kapot

A ls „fervent fan” van Miele
heeft ze er moeite mee om

over de wasmachinefabrikant te
klagen, mailt Janneke Holtslag uit
Amsterdam aan Help@NRC. Maar
goed, haar wasmachine is kapot.
En niet voor het eerst.

Holtslag heeft een computerge-
stuurde, extra zuinige wasmachi-
ne van Miele. Binnen twee jaar na
aanschaf ging zij kapot. De bestu-
ring werd vervangen. Binnen vier
weken ging het echter weer mis.
En in de jaren erna nog een paar
keer. Holtslag heeft al vier keer de
pc-besturing laten vervangen. En
nu is die dus wéér stuk.

Holtslag is het beu. „Ik ben
murw van dit gedoe. Ik blijf in een
vicieuze cirkel ronddraaien.” Mie-
le zegt namelijk dat de wasmachi-
ne niet op een geschikte plek staat.
Zij staat in de badkamer, waar de
aansluiting is. „Zij eisen dat ik de
wasmachine op een andere plek
zet”, schrijft Holtslag. „Maar die is
er niet.” De verhuurder van haar

woning stelt dat de afvoer „volgens
bouwbesluit” is geplaatst.

De wasmachine kan niet tegen
de waterdamp van de douche. „Ik
denk dat ik een Rolls Royce in een
lekke schuur heb staan”, zegt
Holtslag. „Daar is deze luxe Miele
niet voor gebouwd.” Ze suggereert
dat Miele het apparaat terugneemt
en haar een minder geavanceerde
wasmachine geeft die wél tegen de
waterdamp kan.

Miele laat weten dat elke wasau-
tomaat is getest op spatwaterdicht-
heid en in een badkamer kan staan,
mits op de „juiste afstand tot dou-
che of bad” én de ruimte voldoen-
de wordt geventileerd. De wa s m a -
chine van Holtslag staat te dicht op
de douche, hebben technici van
Miele geconstateerd.

Op Holtslags verzoek een andere
machine te leveren, gaat de fabri-
kant niet in. „Als de standplaats
niet wijzigt, kan de kwestie zich
ook bij een andere wasautomaat
voordoen.”

Feest met
Unox’ Pa r t y
Knaks?

D it heb ik nog nooit meege-
maakt, mailt Jack Gravema-

ker uit Middelburg. Begin maart
koopt hij een blik knakworsten van
Unox in de supermarkt, de zogehe-
ten Party Knaks.

Als hij de inhoud in een steel-
pannetje leegt, ziet hij tot zijn ver-
bazing iets zilverachtigs in de pan
liggen. „Het leek op een afgebro-
ken pin van een machine”, schrijft
hij. Gravemaker maakt foto’s en
stuurt ze op naar de klantenservice
van Unox. Als hij geen antwoord
krijgt, schakelt hij Help@NRC in.

De pin kan niet uit één van hun
machines afkomstig zijn, is de re-
actie van Unilever, de producent
van Unox. „Bij objecten van deze

grootte zou de machine vastlo-
pen”, laat een woordvoerder we-
ten. In de machine „draaien twee
schijven langs elkaar”. Die zijn al
gevoelig voor „stukjes groter dan
een millimeter”.

Hoe de pin in het blikje terecht-
kwam, is nog niet duidelijk. Op de
vraag of Unilever er rekening mee
houdt dat consumenten zélf voor-
werpen in producten stoppen om
te testen hoe het bedrijf daarmee
omgaat, wil de woordvoerder niet
ingaan. „Dergelijke klachten ne-
men wij altijd zeer serieus.”

Gravemaker wordt op „passende
w ij z e ” gecompenseerd: hij krijgt
een pakket met Unileverproducten
én een bos bloemen.

Tekst Barbara Rijlaarsdam en Annemarie Sterk. Mail naar Help@nrc.nl

Wi e
Jack Gravemaker

De kwestie
Pin in blik Unox

Een goudmijn voor de techniek
Kabinet, werkgevers en regionale
overheden sloten deze week een pact
om meer jongeren voor een baan in de
techniek te interesseren. Philips pio-
niert al een paar jaar met technische
opleidingen voor jonggehandicapten.

Door Julie Wevers

‘Wat zijn dit nou voor
mensen”, vroeg
Carl Heskes, voor-
zitter van het MKB

Eindhoven, onlangs aan de aanwezi-
gen op een werkgeverscongres in
Utrecht over autisme. Op een groot
scherm verscheen een vergeelde per-
soneelsfoto van het befaamde Natlab
van Philips. „Deze mensen zijn uit-
zonderlijk goed in een smal interes-
segebied en functioneren het beste in
een veilige omgeving met weinig so-
ciale complexiteit”, vervolgde Hes-
kes na een korte stilte. „Ze zien, ho-
ren en voelen dingen die anderen
niet horen en voelen en ze kijken met
andere ogen naar de wereld.”

Hiermee gaf Heskes een aardige
typering van een gemiddelde autist.
Dat was geen toeval. Hij wil dat tech-
nische bedrijven meer mensen met
autisme aannemen. Zijn missie is ac-
tueel nu de overheid via de Participa-
tiewet bedrijven aanspoort meer ‘ar-
beidsgehandicapten’ aan te nemen,
onder wie mensen met autisme.

Uit cijfers van de Gezondheids-
raad blijkt dat slechts 18 procent van
de volwassenen met een autisme-
diagnose betaald werk heeft. Dit is
opmerkelijk, omdat autisme niet al-
leen problemen, met name op het so-
ciale vlak, maar vaak ook talenten

met zich meebrengt. Bijvoorbeeld op
het gebied van techniek.

Uit een onderzoek uit 2011 bleek
dat in de regio Eindhoven, waar veel
hightechbedrijven zitten, autisme
ruim twee keer zo vaak voorkomt als
in de rest van Nederland, namelijk
bij 2,3 procent van de bevolking. „Ik
vind het echt frappant dat dit door
veel mensen als een probleem wordt
gezien”, zegt Heskes. „Autisme is
een onmisbare grondstof voor inno-
vatie. Als je een goudmijn hebt, klaag
je toch ook niet over te veel goud.”

Tot Heskes’ vreugde verkennen
sinds kort steeds meer technologie-
bedrijven, ook buiten de regio Eind-
hoven, de mogelijkheden van werk-

18 Van de volwassenen met de
diagnose ‘autisme’ heeft
18 procent betaald werk.

nemers met autisme. Soms vanuit
het nobele motief van ‘m a a t s ch a p p e -
lijk verantwoord ondernemen’,
maar vaak ook uit pure noodzaak.
Want ondanks de huidige crisis
wordt in Nederland een groot tekort
aan technisch personeel verwacht.
Maar weinig jongeren kiezen voor
techniek, terwijl op korte termijn
veel technici met pensioen gaan.

„Drie jaar geleden konden wij al
heel moeilijk een programmeur vin-
den”, zegt Mark Malipaard van het
ICT-bedrijf GCS/Xpecs uit Noord-
wijkerhout. „Wij hebben toen een ac-
countant met autisme aangenomen
die al zes jaar thuiszat.”

Na een volgens Malipaard „zeer
moeizame interne opleidingsperio-
de” is deze man inmiddels van grote
waarde voor het bedrijf. Malipaard:
„Hij is superslim en weet drie keer zo
snel wat een klant nodig heeft, door-
dat hij verbanden kan leggen die ik
zelf niet zie. Bovendien is hij onze
vraagbaak, want hij verslindt pro-
grammeerboeken.”

Onlangs startte Philips een tweede
leerwerktraject voor tien jonggehan-
dicapten (‘Wa j o n g e r s ’) met autisme.
In anderhalf jaar worden zij opgeleid

tot software- en hardwaretesters op
diverse posten in het concern.

„Wij experimenteren bewust met
nieuwe doelgroepen vanwege het
dreigende tekort aan technisch per-
soneel”, zegt Frank Visser, manager
van het Philips Werkgelegenheids-
plan (WGP), waarvan het traject deel
uitmaakt. „Mensen met autisme
kunnen veel voor de technologische
sector betekenen, omdat ze heel ge-
detailleerd, nauwgezet en probleem-
gericht werken. Bovendien zijn ze
vaak bovengemiddeld intelligent.”

Van de tien Wajongers die in
2011 en 2012 door Philips
zijn opgeleid, hebben er
acht inmiddels een baan,

onder andere bij Daf Trucks, het Eli-
sabeth Ziekenhuis in Tilburg en bij
Philips zelf. Deze en andere bedrij-
ven als ASML, NS en Rabobank heb-
ben volgens Visser serieuze interesse
voor de tweede lichting testers.

Kandidaten, opleiders, afdelin-
gen, werkplekken en functies – b ij
Philips is alles en iedereen van tevo-
ren grondig geanalyseerd. Visser:
„Dat voorkomt dat je een werknemer
met autisme naast een ratelende

Olaf Noordegraaf: ‘Bij Daf Trucks voel ik me als kind in een speelgoedwinkel’

Olaf Noordegraaf (37) is als Wa-
jonger met autisme door Philips
opgeleid tot testengineer. Nu
werkt hij als testanalist bij Daf
Tr u c k s .

„Tijdens mijn mbo-opleiding infor-
matica ging het mis toen ik stage
moest lopen bij een hogeschool in
Breda. Het werk vond ik hartstikke
leuk, maar ik moest ook regelmatig
overleggen met studenten en le-
raren en dat ging niet goed. Toen

kreeg ik het advies om met de stu-
die te stoppen.
Omdat ik hulpkracht was geweest
bij de Gamma, kon ik via het ar-
beidsbureau her en der magazijn-
en productiewerk doen. ’s Avonds
volgde ik informaticacursussen. Het
lukte mij niet om een echte baan te
krijgen, doordat ik tijdens sollicita-
ties niet goed overkwam. Ik ge-
droeg mij veel te teruggetrokken.
Vier jaar geleden kreeg ik de dia-
gnose Syndroom van Asperger, een

lichte vorm van autisme.
In 2011 kreeg ik de kans mee te
doen aan Philips’ proefproject voor
Wajongers met autisme. Ik kwam
terecht bij Philips Lighting in Roo-
sendaal, waar ik de levensduur van
lampen moest controleren. Een
beetje rare werkomgeving met al
die lampen, maar ik heb er wel heel
goed leren testen.
Bij Philips hielden ze rekening met
mijn autisme en daardoor functi-
oneerde ik goed. Ik wist altijd pre-

cies wat ik op een dag moest doen,
en er kwamen niet steeds onver-
wachts nieuwe opdrachten bij. Dat
kan best wel een keertje hoor. Maar
niet te vaak, want dan loopt mijn
hele schema in de war.
Bij Daf Trucks voel ik mij als een
kind in een speelgoedwinkel. Ei-
genlijk wilde ik vrachtwagenchauf-
feur worden, maar aangezien ik erg
verlegen ben, was dat geen logi-
sche keuze. Nu zit ik als tester toch
regelmatig achter het stuur.”

printer zet, waardoor hij zich niet
meer kan concentreren.”

Belangrijk is volgens Visser ook
dat de medewerkers worden voorbe-
reid op de komst van een collega met
autisme. Dat ging bij Philips de eer-
ste keer niet goed. „We wekten de in-
druk dat die collega álle mogelijke
autistische eigenschappen zou heb-
ben”, zegt Visser. „Hierdoor ont-
stond een spookbeeld van iemand
die je nooit zal aankijken en ook
nooit mee zal gaan naar een borrel.
Iedereen was dan ook erg verbaasd
toen een kandidaat na een week be-
gon te flirten bij de koffieautomaat.”

Een deelnemer raakte gestresst
van de vele interne mails. Visser, nog
steeds verbaasd: „Iemand met autis-
me leest dus echt álles.” De oplos-
sing: elke ochtend tijdens het opstar-
ten van de computer kwam er een
collega naast hem zitten die zei: ‘De-
ze mails zijn belangrijk, met de rest
hoef je niks te doen’.

De Wajongers van het Philipspro-
ject zijn slim, maar de meesten is het
niet gelukt om een diploma te beha-
len. Hogeschool Fontys in Eindho-
ven, één van de belangrijkste leve-
ranciers van technisch personeel in

de regio, onderzoekt hoe de grote
uitval onder studenten met autisme
kan worden voorkomen.

Voortaan zullen deze studenten
tijdens de introductieweek niet meer
meehoeven op survivalkamp en mo-
gen ze tijdens tentamens alleen zit-
ten om te voorkomen dat ze worden
afgeleid. Fontys werft ook gepensio-
neerden om studenten met autisme
te helpen, bijvoorbeeld met het plan-
nen van huiswerk.

Volgens directeur Ad Vissers van
de Fontys Hogeschool ICT zijn stu-
denten met autisme van „essentieel
belang” voor de ICT. „Zij zijn in staat
een computersysteem tot in detail
uit te pluizen. Geconcentreerd en
volhardend, totdat alles honderd
procent klopt. De gemiddelde stu-
dent kan dat veel minder goed, die
heeft veel te veel afleiding in de vorm
van sport, vrienden en bijbaantjes.”

Om die reden zette Frans Huij-
bregts van het voedingsmiddelenbe-
drijf Huijbregts Groep in Helmond
enkele jaren geleden het opmerkelij-
ke zinnetje in een personeelsadver-
tentie voor een programmeur: ‘L i ch t
autisme strekt tot aanbeveling’.

Huijbregts: „Een lichte vorm van
autisme kan echt een positieve bij-
drage leveren als je programmeur
bent. Zoals een uitzonderlijk con-
centratievermogen. Op onze auto-
matiseringsafdeling werken ver-
schillende mensen met autisme.”

Maar de verwijzing in de adverten-
tie was óók een statement, zegt Huij-
bregts, tevens voorzitter van Werk-
geversplein Helmond. Hij „ergert
zich namelijk dood” aan het gemak
waarmee jongeren stempels als ‘au-
tisme’ en ‘ADH D’ (dwangmatige hy-
peractiviteit) krijgen opgeplakt, om-
dat daarmee de nadruk wordt gelegd
op wat zij niet goed kunnen. Huij-
bregts: „Terwijl iemands anderszijn
juist ook kan leiden tot excellentie.”

HOMBURG INVEST INC. ETAL.:
KENNISGEVING VAN SCHULDEISERSVERGADERINGEN EN

HOORZITTING SANCTIEBESCHIKKING
KENNISGEVING: op 30 mei 2013 zullen op de hierna te noemen tijdstippen en
locaties gelijktijdig (met gescheiden stemtermijnen) vergaderingen worden gehouden
van de Betrokken Schuldeisers van Homburg Invest Inc. (“HII”) en Homburg
Shareco Inc. (“Shareco”) en van de Betrokken Schuldeisers Homco 61 van Homco
Realty Fund (61) Limited Partnership (“Homco 61”) (gezamenlijk te noemen: de
“Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61”) in Montréal, Québec,
Canada en in Utrecht, Nederland, welke vergaderingen voor de volgende doeleinden
zullen worden gehouden:
(a) het behandelen en, indien gewenst, het goedkeuren in al dan niet gewijzigde
vorm van (i) een besluit (het “Besluit”) waarmee goedkeuring wordt verleend aan
het Second Joint Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization
van HII en Shareco ingevolge deCompanies’Creditors Arrangement Act (Canada)
(de “CCAA”) en de Business Corporations Act (Alberta) d.d. 3 mei 2013 (zoals
van tijd tot tijd gewijzigd, herzien, aangepast en/of aangevuld in overeenstemming
met de bepalingen daarvan: het “Plan”) en (ii) een besluit (het “Homco 61Besluit”
en tezamenmet het Besluit: de “Besluiten”) waarmee goedkeuring wordt verleend
aan het Herziene Plan of Compromise van Homco 61 ingevolge de CCAAd.d. 26
april 2013 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, herzien, aangepast en/of aangevuld in
overeenstemming met de bepalingen daarvan: het “Homco 61 Plan” en tezamen
met het Plan: de “Plannen”); en
(b) alle overige onderwerpen te behandelen die op behoorlijke wijze aan de
(verdaagde of uitgestelde) Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61
worden voorgelegd.

De Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 worden gehouden krachtens
een beschikking (de “Vergaderingsbeschikkingen HII/Shareco/Homco 61”) van de
Superior Court van Québec (Handelskamer) (de “Rechtbank”) die op 29 april 2013
is verleend.
In de Plannen wordt de schikking van respectievelijk de Betrokken Vorderingen en
de Betrokken Vorderingen Homco 61 overwogen. De Schuldeisersvergaderingen HII/
Shareco/Homco 61 zullen gelijktijdig op de volgende locaties en tijdstippen worden
gehouden:
Locatie Datum Tijd
McCarthy Tétrault LLP 30 mei 2013 9.00 uur (Montréal tijd)
Suite 2500 – Lafleur-zaal
1000 De La Gauchetière Street West
Montréal QC H3B 0A2
Jaarbeursplein 6 30 mei 2013 15.00 uur (Nederlandse tijd)
3521ALUtrecht
Uitsluitend deBetrokken Schuldeisers en deBetrokken SchuldeisersHomco 61 die per
de Registratiedatum HII/Shareco/Homco 61 (17 april 2013), een Stemrechtvordering
hebben, zijn gerechtigd de Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 bij
te wonen en daarin hun stem uit te brengen. Betrokken Schuldeisers en Betrokken
Schuldeisers Homco 61 die een Stemrechtvordering hebben, zouden per post het
Vergaderingsmateriaal en het Vergaderingsmateriaal Homco 61 moeten ontvangen,
waaronder de Plannen, de Informatiebrief en deVolmacht waarmee zij in staat worden
gesteld om hun stem uit te brengen over de Besluiten en de desbetreffende keuzes en
verklaringen ingevolge de Plannen te maken en af te geven, alsmede de relevante
instructies voor het invullen en indienen van de Volmacht. Niettegenstaande het
voorgaande zijn de houders van Vorderingen voor Capital Securities, Intercompany
Vorderingen of Stichting Homburg Capital Securities niet gerechtigd om over de
Besluiten te stemmen of de Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 bij te
wonen.
VERDERE KENNISGEVING: HII, Shareco en Homco 61 zijn voornemens
om, indien de Plannen door de betreffende Vereiste Meerderheid tijdens de
Schuldeisersvergaderingen HII/Shareco/Homco 61 worden goedgekeurd, op of rond 5
juni 2013 om 9.15 uur (Canadese tijd) een verzoekschrift bij de Rechtbank in te dienen
op het adres 1 Notre-Dame Street East, Montréal, Québec, Canada. Het verzoek
zal strekken tot verlening van de Sanctie- en Vestigingsbeschikking HII/Shareco
en de Sanctiebeschikking Homco 61. Een Betrokken Schuldeiser of Betrokken
Schuldeiser Homco 61 die tijdens die zitting voor de Rechtbank wil verschijnen of
vertegenwoordigd wil worden, en bewijs of argumenten wil aandragen, dient ten
minste drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de zitting voor de Rechtbank kennis te
geven van zijn voornemen om in de Service List te worden opgenomen. Betrokken
Schuldeisers of Betrokken Schuldeisers Homco 61 die bezwaar willen maken tegen de
tijdens de zitting verzochte voorziening dienen tevens een schriftelijke kennisgeving
bij de Rechtbank in te dienen met daarin de motivering voor de betwisting en dienen
deze ten minste drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de zitting aan de Service List te
betekenen. Exemplaren van de Service List kunnen worden verkregen door contact op
te nemen met deMonitor of kunnen worden gedownload van de onderstaande website
van de Monitor.
Deze Kennisgeving wordt krachtens de Vergaderingsbeschikkingen HII/Shareco/
Homco 61 gedaan door HII, Shareco en Homco 61.
U kunt een exemplaar van de documenten met betrekking tot dit proces inzien op de
website van de Monitor: http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.
DATUM: 15 mei 2013
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc.
In haar hoedanigheid van door de Rechtbank benoemde Monitor van Homburg Invest
Inc. en bepaalde aan haar gelieerde entiteiten.
1 Place Ville Marie
Suite 3000
Montréal QC H3B 4T9

HOMBURG INVEST INC.
KENNISGEVINGAANAANDEELHOUDERS

De in deze kennisgeving met hoofdletters gebruikte en niet nader gedefinieerde
begrippen hebben de betekenis die daaraanwordt gegeven in hetTweedeGezamenlijke
Gewijzigde en Herziene Plan of Compromise and Reorganization van Homburg
Invest Inc. (“HII”) en Homburg Shareco Inc. (“Shareco”) d.d. 3 mei 2013 ingevolge
de Companies’ Creditors Arrangement Act (Canada) (de “CCAA”) en de Business
Corporations Act (Alberta) (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, geherformuleerd,
aangepast, en/of aangevuld overeenkomstig de bepalingen ervan, het “Plan”).
U WORDT ER OP GEWEZEN dat alle personen die houders zijn van Vorderingen
op het eigen Vermogen, waaronder de Vorderingen van houders van achtergestelde
aandelen A (met stemrecht) van HII (de “Aandelen A HII”) en de houders van
aandelen B (met meervoudig stemrecht) van HII (de “Aandelen B HII”), hierbij
in kennis zijn gesteld dat in verband met HII’s lopende procedure ingevolge de
CCAA, een vergadering van de Betrokken Schuldeisers van HII en Shareco (de
“Schuldeisersvergadering HII/Shareco”) zal worden gehouden op 30 mei 2013 om
het Plan te behandelen en, indien gewenst, goed te keuren.
HOUDERS VANVORDERINGEN OPHET EIGENVERMOGEN ZIJN NIET
GERECHTIGD OM TIJDENS DE SCHULDEISERSVERGADERING HII/
SHARECO AANWEZIG TE ZIJN NOCH ALDAAR TE STEMMEN MET
BETREKKINGTOTDERGELIJKEVORDERINGENOPHETVERMOGEN.
Houders vanVorderingen op het eigenVermogen zijn tevens in kennis gesteld dat in het
Plan wordt overwogen dat, indien het Plan wordt aangenomen en geïmplementeerd,
al het bestaande maatschappelijk kapitaal van HII, waaronder de Aandelen A HII
en de Aandelen B HII, zal worden ingetrokken en dat houders hiervoor niets zullen
ontvangen.
Deze Kennisgeving wordt gedaan door HII krachtens de Vergaderingsbeschikking
van de Superior Court van Québec (Handelskamer) die op 29 april 2013 is verleend.
DATUM: 15 mei 2013
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc.
In haar hoedanigheid van door de Rechtbank benoemde Monitor van Homburg Invest
Inc. en bepaalde aan haar gelieerde entiteiten.
1 Place Ville Marie
Suite 3000
Montréal QC H3B 4T9

Philips Healthcare is een van de onderdelen van het technologieconcern die meedoen aan leerwerktrajecten voor jonggehandicapten met autisme. Foto Bloomberg

Advertentie
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