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Henk Walravens neemt afscheid van Mplooi 

Na ruim 20 jaar neemt penningmeester Henk Walravens afscheid van Mplooi. 
Gedurende die twee decennia zagen talloze projecten door co-financiering van Mplooi 
het levenslicht. Vooral de projecten waarbij kwetsbare jongeren nieuwe kansen kregen, 
gingen hem aan het hart. 

Na zijn prepensionering begon Henk bij het CAO-4-manschap, de voorloper van Stichting 
Mplooi Foundation. Hij kijkt met veel plezier terug op die tijd. Henk: “Door onze co-
financiering zijn er veel zinvolle, maar ook vaak noodzakelijke projecten gerealiseerd. In die 
20 jaar zag je dat de overheid en gemeenten steeds minder budget hadden om 
onderwijsprojecten gericht op kansarme jongeren te subsidiëren. Terwijl dat juist zo hard 
nodig is.” 

Kansen in de techniek 
Mplooi richt zich onder andere op projecten die tot doel hebben het technisch onderwijs en de 
vraag naar en het aanbod van medewerkers in de techniek te verbeteren. “Al zo’n 15 tot 20 
jaar is er een tekort aan medewerkers in de techniek. We proberen de vraag en het aanbod van 
vakmensen op elkaar af te stemmen. Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren bekend 
maken met techniek is daarom steeds heel belangrijk geweest. We co-financieren 
bijvoorbeeld ook projecten op het gebied van 3D-printen en programmeren.” 

Kwetsbare jongeren helpen 
Mplooi richt zich ook op projecten die mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt 
mogelijkheden bieden en op participatieprojecten. “Het helpen van kwetsbare jongeren gaf 
mij zelf de meeste voldoening,” geeft Henk aan. “Hoogtepunten waren de projecten die 
kwetsbare jongeren in staat stelden een betere toekomst op te bouwen. Bijvoorbeeld door 
werk te vinden of weer een opleiding te gaan volgen. Of door zinvolle activiteiten te doen, als 
de reguliere arbeidsmarkt geen mogelijkheden biedt.” 

Verantwoordelijkheid voelen 
Op 1 mei 2021 draagt Henk het stokje over aan zijn opvolger Ron Smeets. Wat wil Henk 
Mplooi nog graag toewensen? “We hebben in die 20 jaar veel projecten kunnen co-
financieren die anders niet of nauwelijks van de grond waren gekomen. Ik hoop dat dit in de 
toekomst zo mag blijven. En dat onze partners op Chemelot hiervoor de verantwoordelijkheid 
blijven voelen. Zodat ze samen met hun werknemers tot in de lengte van dagen blijven 
bijdragen aan de financiële middelen van Mplooi. En daarmee aan al die mooie, 
maatschappelijke en noodzakelijke projecten.” 

 


