Hotrans, Internationaal Transport & Koeriersdiensten:
“Een goed gevoel om mensen met een verhaal een kans te
geven ”
Op de parkeerplaats aan de Hoppenkuil in Eindhoven staan grote witte vrachtauto’s,
busjes en bestelwagens voor de laaddocks met op de zijkant het logo van Hotrans.
Ze staan klaar om de weg op te gaan. Om waardevolle pakketjes en stukgoed veilig
en ongeschonden op de plaats van bestemming te brengen. Of om zoals insiders
het noemen, ‘een palletje weg te zetten’.
Familiebedrijf
Sarah van den Honert en Maurits Willemsen zijn beiden directeur/eigenaar van
Hotrans. Sarah: “Hotrans is een echt Eindhovens familiebedrijf. Mijn opa richtte na
de oorlog taxibedrijf Hotax op. In 2007 is Hotax verkocht en zijn Maurits en ik met
Hotrans verder gegaan.” Lachend: “Rijden zit bij ons in de genen. Sinds er wielen
zijn, zit de familie Van den Honert op de weg.” Maurits: “Hotrans is een koeriers- en
distributiebedrijf; transport en warehousing. In het totaal hebben we 30 voertuigen
en naast specifieke koeriersdiensten vervoeren we alles wat op een pallet past. Onze
vracht is door klanten van A tot Z te volgen en heeft weinig overslagmomenten
waardoor er nauwelijks verlies of beschadiging optreedt.”
Mensen met een verhaal
Hotrans heeft vanaf de oprichting mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Tot
volle tevredenheid zoals ze zelf zeggen. Ze hebben mensen met een
arbeidsbeperking op administratieve functies, op de weg of voor orderverwerking
gehad. Sommigen staan inmiddels op de loonlijst, anderen zijn via detachering in
dienst. Tegelijkertijd geeft het ook een goed gevoel om mensen ‘met een verhaal’ of
‘een rugzak’ een kans te geven. En natuurlijk is het in het begin even wennen omdat
er ineens 16 nieuwe medewerkers worden gedetacheerd. Als werkgever moet je
investeren in tijd en persoonlijke aandacht. Je moet elkaar leren kennen. Dat heeft
z’n tijd nodig.”
Inspirerend en aanstekelijk
Sarah: “Ik heb gemerkt dat de sfeer met de komst van de nieuwe mensen nog
positiever is geworden. Je ziet dat ze iedere dag met veel plezier aan de slag gaan.
Dat is inspirerend en werkt aanstekelijk. Een van de nieuwe medewerkers zei
onlangs: ‘Ik ga hier nooit meer weg want jullie zijn tenminste gewone, aardige
werkgevers’. Dat is fijn om te horen. Wij zijn zeer te spreken over de mensen die
hier werken!”

