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Bonbons en hoogwaardige chocolade maken binnen het topsegment van de markt, en een fijne 
werkplek voor je mensen bieden. Dat zijn de dagelijkse passies van Geruba Chocolade. Naast de ei-
gen winkel in het prachtige Zuid-Limburgse Schinnen, vind je de luxe producten van Geruba zoals 
handmatig vervaardigde bonbons en truffels, bij de betere chocolade- en bonbonwinkels en koffie- 
en theezaken. Denk aan Simon Lévelt en andere speciaalzaken verspreid over Nederland. Van de 
negentiende eeuwse passage in Den Haag tot de Zwanestraat in hartje Groningen.

Geruba – de naam is afgeleid van haar oprichter - 
werd in 2009 opgericht door chocolatier Gerben 
Ubags (huidig mede-directeur) en zijn moeder. In 
2012 vestigde de onderneming zich in het Zuid-
Limburgse Schinnen waar zo’n jaar later Gerben 
Ubags aan Michel Willems vroeg aan boord te komen. 
De mannen kenden elkaar van de voetbalvereniging 
en Michels opleiding in bedrijfsmatig HRM paste 
precies bij het takenpakket waarvoor Ubags iemand 
zocht. Voor Willems betekende het de keuze voor 
het ondernemerschap, iets waar hij tot op de dag 
van vandaag geen moment spijt van heeft gehad. Het 
bedrijf groeit als kool en heeft een werknemerspool 
van in ongeveer zestig mensen, van wie zo’n dertig 
‘eigen krachten’. De samenstelling van het personeel 
is verre van doorsnee en bewijst ook nog eens haar 
waarde in een krappe arbeidsmarkt. Want veel van de 
medewerkers zijn pensionado of hebben een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Je moet dan denken aan mensen 
uit het doelgroepregister of met een WIA- of Wajong-
achtergrond. 

Goede ontwikkeling
Willems: “In deze tijden van arbeidskrapte zie je dat nu 
ook andere bedrijven meer open staan voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk 
een goede ontwikkeling. Maar als bedrijf moet je wel 
ingericht zijn op zulke 
medewerkers. Het vraagt 
aandacht en geduld en je 
moet er wel energie van 
krijgen. ‘Zit het niet in je 
hart, dan werkt het niet,’ 
zeg ik altijd. Het moet 
van twee kanten komen: 
je wordt geholpen en 
je wil omgekeerd zelf 
mensen helpen. Iemand 
met autisme of een 
slechthorend iemand 
vraagt een specifieke 
benadering. Soms moet 
je iemand elke dag weer 
dezelfde instructie 
geven. De medewerkers 
die we aannemen en 
die geen afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben, 

worden mede geselecteerd op hun sociale skills. Want 
als je er niet mee om kunt gaan, pas je helaas niet in 
het team.”

MVO Award
Al lopen ze niet te koop met hun aanpak, toch zijn ze 
blij met de Sprinc MVO Award die door een publieksjury 
is uitgereikt. “Ik denk dat de reden dat we die prijs 
wonnen ligt aan het feit dat het in ons dna zit en we 
al heel lang op deze wijze ondernemen. We hebben 
niet zoiets als een standaard mvo-afvinklijstje”, aldus 
Willems. De jury schreef in haar rapport: „Er zijn kansen 
voor iedereen die wil werken, ongeacht opleiding, 
herkomst, leeftijd of arbeidsbeperkingen. Daarnaast 
staan ze bij calamiteiten klaar voor anderen. Zo bood 
het bedrijf na de watersnood en tijdens de corona 
lockdowns tijdelijke arbeidsplekken aan noodlijdende 
ondernemers aan.”

Vegan
In het luxe segment waarin ze opereren, ziet Michel 
de laatste jaren diverse interessante ontwikkelingen. 
Denk daarbij aan de sterke vraag naar vegan 
producten, maar ook naar glutenvrij en speciale 
producten voor mensen met diabetes. “Mensen gaan 
steeds bewuster met voeding om”, concludeert hij. 
Ondanks de onrustige economische tijden met de 
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energiecrisis en grondstoffentekorten, is Geruba nog 
wat terughoudend met directe prijsverhogingen. 
Gedurende de twee corona jaren kon het bedrijf 
gelukkig openblijven waardoor het een buffer heeft 
weten op te bouwen. 

Zonnepanelen
Ook op een ander maatschappelijk vlak neemt de Zuid-
Limburgse onderneming haar verantwoordelijkheid: 
duurzaamheid. Specifiek betreft dit verpakkingen. 
Zoals de doosjes voor de chocoladeletters. Die werden 
voorheen ‘opgezet’ aangeleverd, maar dat gebeurt 
nu plano (plat), wat heel veel onnodige ruimte bij 
transport scheelt. En het is een mooie klus voor de 
medewerkers van Geruba om de plano-versie tot een 
verpakking te vouwen. Wat betreft verpakkingen is 
ook kritisch gekeken naar het gebruikte materiaal 
voor ballotins, dat zijn de bekende kleine en deftige 
bonbon-verpakkingen. Dit is tegenwoordig van 
cacaopapier gemaakt, in feite een restproduct. Ook 
gaat Geruba op het gebied van duurzaamheid komend 
jaar zonnepanelen installeren.

Gezond
Kijkend naar de toekomst denken Michel en zijn 
compagnon Gerben niet zozeer in omzettargets maar 
meer in ervoor zorgen dat de organisatie gezond 
blijft. Dat zit ’m ook in het vinden van de juiste 
balans tussen ambachtelijk en meer machinaal werk: 
oftewel gedeeltelijke automatisering. Dat laatste 
is dan vooral voor de ‘volume-klanten’ van Geruba. 

Op die manier kan men toch voldoen aan de grote 
vraag en tegelijkertijd de kwaliteit handhaven die het 
handmatige segment eist. Michel: “Automatisering is 
een prima middel om de toenemende arbeidskrapte, 
zeker in de wintermaanden beheersbaar te houden.”

Redenen voor optimisme:
- Als bedrijf economisch gezond en zelf 
gezond van lijf en leden 
- Ondanks huidige wereldproblematiek en 
ook tijdens corona-pandemie is er een sterke 
behoefte aan chocola en zoete producten 
-Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen een zinvolle 
tijdsbesteding, wat zich terugbetaalt in 
loyaliteit en wederzijdse toewijding: heel 
weinig personeelsverloop.
Belangrijk hierbij is oog en hart voor de mens 
te hebben.  

Redenen voor zorg:
- Hoge en grillige energieprijzen 
- Ideeën rond suikertaks
-Uitdagingen in de arbeidsmarkt
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