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Aquilum groep verstevigt haar marktpositie op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid door samenwerking met Welke, Ardeon 

en Schakel 

Welke, Ardeon en Schakel professionaliseren door aansluiting bij Aquilum groep. Daarmee grijpen 

Werner Abdoelhak en Richard Heijnen, beiden eigenaar en directeur van Welke, Ardeon en Schakel, de 

kans om de dienstverlening van de drie organisaties te verbreden en te versterken, met als gezamenlijk 

doel: het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. 

 

Met deze nieuwe samenwerking verstevigt Aquilum groep haar marktpositie op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid. Monique Schutrups, algemeen directeur Aquilum groep: “Inmiddels bestaat 

Aquilum groep uit de labels Equilar, Medicum Consult, Trans Lion en Solid Sense. Met de komst van 

Welke, Ardeon en Schakel nemen we een nog grotere marktpositie in op het gebied van tweede spoor 

re-integratie. Daarnaast voegen we nu voor het eerst arbeidsdeskundigen toe aan de groep. We 

versterken elkaar en bieden onze klanten nog meer diensten aan. Voorheen richtten we ons 

voornamelijk op groot zakelijk. Met de komst van de drie nieuwe organisaties en het klantportfolio dat 

zij meebrengen, richten wij ons vanaf nu ook op het MKB. Een bijkomend voordeel is dat Welke, Ardeon 

en Schakel in het midden van het land zijn gevestigd. Gezamenlijk zorgen we dat medewerkers in heel 

Nederland duurzamer inzetbaar zijn én blijven.” 

 

Richard Heijnen: “Ik verwacht dat er een aanzienlijke professionaliseringsslag gemaakt gaat worden. De 

klanten hebben vooral baat bij een nog bredere ondersteuning en een uitbreiding van het 

dienstenpakket. Voor de huidige medewerkers zorgt de samenwerking voor verdere ontwikkeling, zo 

kunnen collega’s met ambitie bij Aquilum groep doorgroeien naar managementposities of andere 

functies.“ 

 

Het beste resultaat en persoonlijke samenwerkingen 

Welke is al ruim veertien jaar actief als gecertificeerd specialist in re-integratie en arbeidsmobiliteit. 

Werner Abdoelhak: “Wij geloven in specifieke benadering van ieder traject, dit is onze overtuiging voor 

succes! Zowel bij Welke, als Ardeon en Schakel zijn we persoonlijk, resultaatgericht en nauw  



 

 

betrokken. Ook in de nieuwe samenstelling blijft de innige en persoonlijke samenwerking met onze 

klanten voorop staan.”  

 

Met vertrouwen de toekomst tegemoet  

Voor zowel Werner Abdoelhak als Richard Heijnen is het een bewuste keuze om nu uit de organisaties 

te stappen. Richard Heijnen: “Vanaf 2008 zijn Werner en ik samen aan de slag. We hebben mooie dingen 

meegemaakt maar zijn beiden echte ondernemers met een sterke voorkeur voor de pioniersfase. Wij 

geloven beiden dat als er een deur dichtgaat, ergens anders weer verschillende opengaan.” 

 

Met vertrouwen kijken beiden oud-eigenaren naar de toekomst: “Alle drie de organisaties worden 

gedragen door onze mensen. Als het met de mensen goed gaat, gaat het met de onderneming ook goed. 

We zien heel graag dat de club op een mooie manier wordt voortgezet.” 

 

Monique Schutrups: “We blijven investeren in het verbeteren en verbreden van onze diensten. De 

nieuwe organisaties hebben net als de andere labels binnen Aquilum groep, een persoonlijke 

benadering en kwalitatief goede dienstverlening. Samen gaan we met veel werkplezier en vertrouwen 

de toekomst tegemoet.”  

 

*** 

Over Aquilum groep 

 

Aquilum groep bestaat uit Equilar, Medicum Consult, Trans Lion en Solid Sense. Samen ontzorgen we 

werkgevers op het gehele palet van duurzame inzetbaarheid. Dat doen wij met onze gecertificeerde 

arbodienst en op maat programma’s en trajecten op het gebied van preventie, verzuim, re-integratie, 

teamontwikkeling, outplacement, persoonlijke- en loopbaancoaching.  

 

Alles wat we doen is erop gericht klanten te helpen een goede (werk)omgeving te creëren die leidt tot 

gezonde en bevlogen medewerkers. We zien kansen om het werk voor iedereen veiliger, beter én 

plezieriger te maken. We overzien het geheel met focus op de unieke behoeftes van medewerkers. Zo 

bieden we échte oplossingen die raken. Hiermee inspireren we en dagen we onze klanten uit. Gezonde 

en bevlogen medewerkers zijn immers van het grootste belang. Aan deze ambitie geven we uitvoering 

vanuit onze verschillende labels. 

 

http://www.aquilum.nl/


 

Over Welke, Ardeon en Schakel 

Welke is een gecertificeerd specialist in re-integratie en arbeidsmobiliteit. Klanten zetten Welke onder 

andere in voor 2e- en 3e spoortrajecten, outplacement en loopbaanadvies. Het is de missie van Welke 

om uitgevallen werknemers in Nederland aan duurzaam werk te helpen en klanten te ontzorgen bij 

werkgeversvraagstukken rondom ziekte of bij afscheid van een werknemer. 

 

Ardeon is een zusterbedrijf van Welke en een onafhankelijk specialist op het gebied van 

arbeidsdeskundige dienstverlening. Haar gekwalificeerde arbeidsdeskundigen zijn landelijk actief en 

regionaal betrokken. Werkgevers zetten Ardeon onder andere in voor het arbeidsdeskundig onderzoek, 

het arbeidsdeskundig 1e spoortraject, de 13e week-check, loonwaardebepaling en bij vragen rondom 

complexe verzuimvraagstukken. 

 

Schakel is tevens een zusterbedrijf van Welke en specialist op het gebied van verzuim, re-integratie en 

arbeidsmobiliteit. Zij zorgen ervoor dat medewerkers duurzamer inzetbaar zijn én blijven. Schakel heeft 

veel ervaring opgedaan met zowel het begeleiden van arbeidsongeschikten naar ander werk als 

verzuimmanagement. De organisatie bestaat uit meerdere casemanagers, consultants en 

bedrijfsartsen.  

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Monique Schutrups –Algemeen directeur Aquilum groep 

06 253830 38 | monique.schutrups@aquilum.nl 

 

 
 

 

 

https://www.welkebegeleiding.nl/
https://ardeon.nl/
https://www.schakelverzuim.nl/

