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1. Voorwoord door algemeen directeur
Het jaar 2018 was voor Tomingroep een feestelijk jaar: we vierden ons negentigjarig bestaan! Negentig jaar
lang inzet om mensen die, om wat voor reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en
behouden van werk. De geschiedenis leert ons dat dit nodig is en nodig blijft. Het is dan ook goed dat er, naast
de inspanningen die de reguliere arbeidsmarkt verricht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op
te nemen, bedrijven en organisaties zoals Tomingroep bestaan die hier, in opdracht van de gemeenten, een
belangrijk aandeel in hebben.
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zetten onze gemeenten Tomingroep ook in voor het creëren
van werkgelegenheid voor de brede groep burgers die onder deze wet vallen. Voor veel opdrachtgevers is onze
doelstelling van doorslaggevend belang bij hun keuze voor Tomingroep. Met hun opdracht aan ons bedrijf geven
ze invulling aan hun ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dragen ze bij aan
het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mede dankzij onze vele
opdrachtgevers hebben we in 2018 een grote groep mensen leuk, veilig, passend en zinvol werk kunnen bieden én
wederom het jaar met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten.
Ik wens u veel genoegen met dit jaarverslag. Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard open!
Ivo Korte
Algemeen Directeur a.i.
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2. Tomingroep in 2018
2.1. Tomingroep 90 jaar
In 2018 vierde Tomingroep haar 90-jarig bestaan.
Het was een bijzonder, feestelijk jaar dat we hebben
aangegrepen om onze ontwikkeling naar solide,
sociale onderneming een boost te geven. Het jaar
stond bol van de activiteiten. Zo trakteerden we op 16
maart, onze officiële verjaardag, al onze stakeholders
en natuurlijk ons eigen personeel op taart en appels.
Verschillende locaties organiseerden feestelijke open
dagen voor hun achterban. In juni toverden we onze
locatie in Hilversum om tot festivalterrein waar we
met meer dan 200 relaties ons jubileum vierden en
hen de kracht van Tomingroep lieten ervaren. En in
november was er een schitterend slotfeest voor alle
medewerkers, waarbij het optreden van Frans Bauer
een van de vele hoogtepunten vormde.
2.2. Tomingroep maakt er werk van
Begin 2018 stelde het bestuur van Tomingroep
de strategienota ‘Tomingroep maakt er werk van
2018 - 2022’ vast. De nieuwe strategie houdt in
dat we ons minder richten op het aanbieden van
re-integratietrajecten en meer inzetten op een
sterke positionering als inclusieve werkgever die
werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. In het kort komt de opdracht van
Tomingroep voor de komende jaren neer op:
• Vervang de uitstroom van SW-medewerkers door
instroom van Participatiewet-medewerkers in de
renderende bedrijfsonderdelen;

• Zorg dat de werkgelegenheid voor de SWmedewerkers gegarandeerd blijft;
• Zorg dat het bedrijf financieel gezond blijft en
maak het tekort van de gemeenten op de SWsubsidie goed;
• Het bedrijf mag groeien als dat nodig is om het
tekort op de SW-subsidie goed te maken en
ook als het leidt tot extra werkgelegenheid voor
Participatiewet-medewerkers.
Tomingroep bouwt de komende jaren dus aan haar
positie als gezonde, sociale onderneming. We willen
een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen met
en zonder arbeidsbeperking volop kansen krijgen om
zich te ontwikkelen en een betaalde baan vinden waar
ze trots op kunnen zijn. Een onderneming waar ook
de SW-medewerkers voluit meedoen en verzekerd zijn
van hun werk en inkomen.
2.3. Samen naar de TOP
“Buiten winnen, is binnen beginnen.” Daarom
zijn we in het jubileumjaar gestart met een
intern cultuurtraject dat erop gericht is het
ondernemerschap van de medewerkers te vergroten,
hun trots te stimuleren en de professionaliteit op
een nog hoger plan te brengen. Onder het motto
“Samen naar de TOP”, waarbij TOP staat voor Trots
- Ondernemend - Professioneel, is een groot aantal
acties in gang gezet.

5

Samen met de leidinggevenden zijn er zeven TOPprincipes geformuleerd, die in alles wat we doen
centraal staan:
1. We zijn gedreven en flexibel
2. Hart voor de klant en voor elkaar
3. Afspraak is afspraak
4. Iedereen doet mee
5. Initiatief inspireert
6. Samen gaan we altijd voor een 10
7. Variatie is onze kracht
Bijna alle leidinggevenden zijn in het verslagjaar
gecoacht op vaardigheden die van belang zijn om van
de gewenste ontwikkeling van Tomingroep mede te
kunnen vormgeven.
In de ‘Tomin Academie’ zijn alle opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers bijeengebracht,
variërend van boomverzorging tot specialistisch
vloerenonderhoud en van excel tot EHBO. Daarnaast
hebben alle leidinggevenden toegang gekregen tot
het online platform voor trainingen GoodHabitz.
Speciaal voor Tomin Groen is de ‘Groene Academie’
ontwikkeld: een laagdrempelig opleidingsprogramma
voor nieuwe medewerkers. Een aantal voorlieden is
getraind om de nieuwe medewerkers nog beter te
kunnen coachen en begeleiden.
Onder het motto ‘continu verbeteren’ is bij
de afdelingen Metaal en Verpakken en bij de
Kringloopwinkels de lean-methodiek ingevoerd.
Dit leidt tot efficiëntere processen en geeft de

mogelijkheid om aan elke klus de juiste medewerker
te koppelen.
Met dit grootscheepse traject ‘Samen naar de TOP’
hebben we begin 2019, samen met ons eventbureau
D&B, de ‘Gouden Giraffe Event Award’ gewonnen.
Daarnaast werden we, eveneens begin 2019,
genomineerd voor de prestigieuze Marketing Award
‘Internal Branding Company of the Year’, samen met
YoungCapital, Transavia en Univé. Iets om trots op te
zijn!
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3. Tomingroep: Werkvoorzieningsschap en BV
3.1 Verhouding Werkvoorzieningsschap - BV
De gemeenten Almere, Blaricum, Eemnes,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp,
Wijdemeren hebben in de jaren ’90 samen een
‘gemeenschappelijke regeling’ getroffen om de
sociale werkvoorziening te regelen. Deze regeling
heet het Werkvoorzieningsschap (ook wel: Schap).
Het bestuur van het Schap bestaat uit de negen
wethouders Sociale Zaken en een adviseur namens
de doelgroepen van Tomingroep. Het bestuur heeft
een onafhankelijke secretaris.
Het Schap moet zorgen voor passend werk, loon en
begeleiding voor de mensen met een SW-indicatie
(indicatie voor sociale werkvoorziening). Daarvoor
heeft het Schap het bedrijf Tomingroep BV opgericht.
Het Schap is dus de aandeelhouder van de BV. Het
toezicht op de BV wordt uitgeoefend door de Raad
van Commissarissen.
Sinds de invoering van de Participatiewet (2015)
komen er geen nieuwe SW-medewerkers bij. De
doelgroep is verbreed naar iedereen die onder
de Participatiewet valt: alle mensen die om
uiteenlopende redenen niet zelfstandig aan een baan
kunnen komen.
Voor de SW-medewerkers ontvangen de gemeenten
rijkssubsidie die ze rechtstreeks doorbetalen aan
het Schap. Deze subsidie is bedoeld om de lagere
arbeidscapaciteit, de extra begeleidingskosten en de
aanpassingen op de werkplek te vergoeden. De SW-

medewerkers worden vanuit het Schap gedetacheerd
aan Tomingroep BV. Tomingroep BV betaalt daarvoor
een vergoeding aan het Schap.
De rijkssubsidie neemt af. Daardoor ontstaat er een
tekort in het Schap. De BV heeft de opdracht dit
tekort aan te vullen en moet dus winst maken.
Voor de Participatiewet-medewerkers geldt
een andere regeling. Tomingroep BV neemt hen
rechtstreeks in dienst en betaalt minimaal het
wettelijk minimum loon. Als zo’n medewerker een
lagere arbeidsproductiviteit (loonwaarde) heeft dan
gemiddeld, dan betaalt de gemeente een deel van het
salaris mee (loonkostensubsidie).
Naast SW-medewerkers en Participatiewet-medewerkers heeft Tomingroep BV ook reguliere medewerkers
in dienst. Gezamenlijk vormen al deze medewerkers
een moderne, sociale onderneming met activiteiten
in o.a. groenvoorziening, schoonmaak, montage,
metaal, verpakken, catering en kringloopwinkels.
3.2 Missie
Het zelfstandig of in partnerschap ontwikkelen en
exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij
de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt), waarbij wij inzetten
op het optimaal ontwikkelen van talenten en
arbeidsvaardigheden.
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3.3 Mission Statement

3.4. Motto

• Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop,
bedrijfsmatig in een sociale context.
• Bij ons geldt: afspraak is afspraak.
• Wij werken veilig.
• Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern.
• Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig.
• Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat
niet.
• Wij zijn actief en ondernemend.
• Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Ons motto is: “Ieder mens heeft een talent.”

Verhouding Werkvoorzieningsschap - BV in schema

Werkvoorzieningschap
Tomingroep

Enig aandeelhouder

Tomingroep BV

9 deelnemende gemeenten

Raad van Commissarissen

Algemeen Bestuur

Algemeen Directeur

Dagelijks Bestuur

Stafdiensten

Secretaris

Werkbedrijven
Begeleiding / Re-integratie

SW-personeel
Detacheren
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4. De mensen van Tomingroep
Bij Tomingroep werkten eind 2018 in totaal 1659
mensen. Zij vormen gevarieerd gezelschap van
mensen die al dan niet een zogeheten afstand tot
de arbeidsmarkt hebben. Gezamenlijk vormen ze
het bedrijf en dankzij de nauwe samenwerking zijn
ze in staat om hoogwaardige producten en diensten
te leveren tegen marktconforme voorwaarden. Met
haar unieke mix van medewerkers vormt Tomingroep
een mooie afspiegeling van onze veelkleurige
samenleving.
4.1 SW-medewerkers
Tomingroep biedt van oudsher werkgelegenheid aan
deze groep mensen, die vanwege een lichamelijke,
verstandelijke en/of psychische beperking zijn
aangewezen op regulier werk onder aangepaste
omstandigheden. Het doel is en blijft dat zij zich
in de werksituatie optimaal kunnen inzetten en
ontplooien. Aangezien er geen nieuwe instroom
van SW-medewerkers plaatsvindt, zal deze groep
gaandeweg verouderen en aan productiviteit
inboeten. Het is de kracht van Tomingroep om te
blijven investeren in de ontwikkeling - en daarmee
ook in de productiviteit - van de medewerkers, op elke
leeftijd en op elke werkplek. Onder het motto ‘continu
verbeteren’ worden bedrijfsprocessen nauwkeurig
geanalyseerd en opgeknipt in stukjes die passend zijn
bij de capaciteiten van de medewerkers. Zo zorgen
we ervoor dat mensen zo lang mogelijk met plezier
een zinvolle bijdrage leveren aan het arbeidsproces
en dat tegelijkertijd de netto toegevoegde waarde
geoptimaliseerd blijft.

4.2 Participatiewet-medewerkers
In 2018 heeft Tomingroep de ontwikkeling ingezet
richting het zijn van een aantrekkelijke werkgever
voor met name mensen in de Participatiewet. Het
uitgangspunt daarbij is dat zij al werkende in een
betaalde baan, de benodigde arbeidsvaardigheden
aanleren. Daar gaat dus geen apart reintegratietraject aan vooraf, anders dan soms een
korte proefplaatsing met behoud van uitkering. Net
als in de SW gebruikelijk was, is ook bij de P-wetters
het doel een vaste aanstelling. Een uitzondering
daarop vormt de seizoensarbeid, die vooral bij Groen
voorkomt. In die situatie is de tijdelijke betaalde
werkervaring een nuttige aanloop naar meer
duurzame vacatures.
De instroom van Participatiewet-medewerkers
verloopt grotendeels via de klantmanagers van de
gemeenten. Tomingroep zoekt nauwe samenwerking
en afstemming met hen om de verwachtingen over
en weer met elkaar af te stemmen en de plaatsingen
zo succesvol mogelijk te maken.
4.3 Nieuw Beschut-medewerkers
Medewerkers die tot de doelgroep Nieuw Beschut
behoren, zijn mensen die uitsluitend in een beschutte
omgeving onder aangepaste omstandigheden
kunnen werken. Zij hebben zodanige lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperkingen dat van
een reguliere werkgever niet kan worden verwacht
dat deze hen in dienst neemt, ook niet met extra
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voorzieningen van gemeente of UWV. Tomingroep
is uiteraard prima toegerust om aan deze groep een
geschikte werkplek te bieden.
De overheid heeft aan elke gemeente een taakstelling
opgelegd voor het aantal Nieuw-Beschut plekken
dat gerealiseerd moet worden. De gemeenten in de
regio Gooi en Vecht hebben de gehele taakstelling bij
Tomingroep neergelegd. De gemeente Almere heeft
Nieuw Beschut openbaar aanbesteed en Tomingroep
heeft zich hiervoor, naast een aantal andere
aanbieders, gekwalificeerd.
De totale taakstelling Nieuw Beschut voor 2018 was
voor Almere 50 plekken en voor de Gooi en Vechtgemeenten 31 plekken. Hiervan waren er eind 2018
24 voor Almere en 16 voor de overige gemeenten
gerealiseerd.
4.4 Arbeidsmatige dagbesteding
Tomingroep biedt aan een gering aantal mensen
arbeidsmatige dagbesteding. Deze werkvorm is
bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om
loonvormende arbeid te verrichten. De medewerkers
in deze categorie vinden een plekje gewoon tussen
de andere medewerkers in een van de bedrijven van
Tomingroep. Eind 2018 bood Tomingroep plek aan
vier mensen met arbeidsmatige dagbesteding.
4.5 Reguliere medewerkers
Naast medewerkers uit verschillende doelgroepen

heeft Tomingroep uiteraard ook reguliere
medewerkers in dienst. In vergelijking met andere
bedrijven in onze sector zijn dat er relatief veel. Ze
werken niet alleen in leidinggevende functies maar
ook op de werkvloer. Daar werken we met gemengde
teams en zijn alle medewerkers gelijkwaardig aan
elkaar. Ieder werkt naar vermogen en zo nodig met
passende ondersteuning. We durven de stelling
wel aan dat Tomingroep het ideaalbeeld van de
participatiemaatschappij benadert, waarin mensen
met een beperking geen uitzondering zijn, maar
volwaardig meedraaien in het productieproces.
4.6 Vrijwilligers en stagiair(e)s
Tomingroep biedt graag ruimte aan stagiair(e)s
van allerlei verschillende opleidingen. Wij creëren
daarmee niet alleen een interessante leeromgeving,
maar leren zelf ook weer van jonge mensen met
actuele kennis.
Daarnaast prijst Tomingroep zichzelf gelukkig met
tientallen vrijwilligers die op allerlei plekken in het
bedrijf hand- en spandiensten verrichten.
4.7 Opleiding en ontwikkeling
Bij Tomingroep heeft iedereen een Persoonlijk
Ontwikkel Plan, oftewel POP. Daarmee houden we
de ontwikkeling van elke medewerker in de gaten en
wordt de behoefte aan scholing geïnventariseerd.
We streven ernaar jaarlijks zo’n 1% van de loonsom
aan opleidingen te besteden. Ook in het verslagjaar

werd weer een veelheid aan trainingen en opleidingen
aangeboden, variërend van EBHO en BHV tot
Reachtruck rijden en Klimtechniek Bomen.
In de ‘Tomin Academie’ hebben we het hele
opleidingsaanbod binnen Tomingroep inzichtelijk
gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden. Zo
kan iedereen zelf bekijken welke mogelijkheden er
zijn en zijn of haar belangstelling kenbaar maken.
Specifiek voor de divisie Groen is de ‘Groene
Academie’ ontwikkeld: een laagdrempelig
opleidingsprogramma op diverse niveaus voor
medewerkers die zonder ervaring bij ons in het groen
komen werken. Een aantal voormannen is speciaal
getraind om deze medewerkers te begeleiden in het
leren.
4.8 Ondernemingsraad
Tomingroep heeft één gezamenlijke ondernemingsraad die de belangen van zowel de SW-medewerkers
als de overige medewerkers behartigt. Het is een
proactieve OR, die ook zelf onderwerpen op de
kaart zet. Zo heeft de OR in 2018 de SBCM-award
‘Gezond en veilig werken’ gewonnen, omdat hij het
belang van ‘stoppen met roken’ bij de directie en het
management onder de aandacht heeft gebracht.
Op initiatief van de OR zijn er inmiddels meerdere
succesvolle cursussen op dit gebied aangeboden aan
alle belangstellende medewerkers en hun partners.
Verder hield de OR zich in het verslagjaar onder
meer bezig met advies- en instemmingsaanvragen
over de afbouw van Tractio (het re-integratiebedrijf
voor Almere), de investering in zonnepanelen en
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klimaatinstallaties, de keuze voor een nieuwe
arbodienst, het alcohol- en drugsbeleid en de opzet
van de Tomin Academie (opleidingsaanbod voor alle
medewerkers).
4.9 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

       2017  
SW-medewerkers		

  2018

13,2%

13,9%*)

Overige medewerkers

5,5%

8,3%

Totaal

9,9%

12%

		

*) Landelijk gemiddelde: 14%

Verdeling mannelijke en vrouwelijke medewerkers

				eind 2017 eind 2018
Mannen		

66,7%

66,4%

Vrouwen

33,3%

33,6%

Totaal aantal medewerkers

				eind 2017 eind 2018
SW-medewerkers		

1044

1012

Participatiewet-medewerkers

132

137

Nieuw Beschut-medewerkers

22

40

341

368

Vrijwilligers en stagiair(e)s

87

79

Re-integratiekandidaten

91

23

1717

1659

Reguliere medewerkers

Totaal

			

Ziekteverzuim is een belangrijk aandachtspunt
voor Tomingroep. Door verschillende oorzaken
zoals een deels ouder wordend personeelsbestand
en het werken met kwetsbare doelgroepen, is het
ziekteverzuim betrekkelijk hoog. Met trainingen van
leidinggevenden, focus op werkvermogen in plaats
van ziekte en veel aandacht voor zieke medewerkers
proberen we het verzuim zo laag mogelijk te houden.
Desondanks is het ziekteverzuim in het verslagjaar
opgelopen.
4.10 Klachten en geschillen
Onze medewerkers moeten prettig kunnen werken.
Daarom besteden we veel aandacht aan een goede
sfeer en sociale veiligheid op de werkvloer. Ook geven
we trainingen in het omgaan met ongewenst gedrag
en het tegengaan van pesten.
Medewerkers die problemen ondervinden, kunnen
de vertrouwenspersoon raadplegen. Het kan dan
gaan over onprettige situaties in het werk, maar
ook over andere zaken zoals verslaving, schulden
of problemen thuis. De vertrouwenspersoon treedt
bemiddelend op en kan zo nodig doorverwijzen naar
hulpverlenende instanties.

Lukt het niet om via een goed gesprek of mediation
tot een oplossing te komen, dan kan een medewerker
zich wenden tot een commissie. Tomingroep
heeft een geschillencommissie die geraadpleegd
kan worden over geschillen die voortvloeien uit
de arbeidsverhouding tussen een werknemer en
de werkgevers. Daarnaast heeft Tomingroep een
klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.
Tot deze commissie kunnen medewerkers zich
wenden die ongewenst gedrag ervaren zoals
pesten, discrimineren en seksuele intimidatie. Beide
commissies hebben tot taak de betrokkenen te
horen, de situatie te beoordelen en hierover advies
uit te brengen aan de werkgever. In 2018 zijn de
commissies niet geraadpleegd.
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5. De bedrijven van Tomingroep
Tomingroep BV bestaat uit verschillende bedrijven,
die allemaal als primair doel hebben om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk
en inkomen te helpen. We maken in onderstaand
overzicht onderscheid tussen bedrijfsonderdelen
die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling en
bemiddeling van mensen en onderdelen die gericht
zijn op het creëren van geschikt werk. Gezien de
nieuwe koers van Tomingroep, die gebaseerd is op
het zijn van werkgever, is een aantal onderdelen uit
de eerste categorie in het verslagjaar afgebouwd.
5.1 Mensontwikkeling
Tractio werkte in opdracht van de gemeente Almere
aan activering en re-integratie van mensen met
‘gestapelde problematiek’ en een zeer grote afstand
tot de arbeidsmarkt. In 2018 heeft de gemeente
Almere besloten deze activiteit af te bouwen
omdat het benodigde budget na afloop van de
contractperiode (31-12-2018) niet langer beschikbaar
zou zijn.
WerkRoute was het re-integratiebedrijf van
Tomingroep. In 2017 besloten de aangesloten
gemeenten voor een andere koers, waarin
Tomingroep zich ging ontwikkelen tot werkgever in
de vorm van sociale ondernemer. Het aanbieden van
re-integratietrajecten is daarin geen speerpunt meer.
In 2018 is WerkRoute geheel afgebouwd.
Tomin Detachering richt zich op het detacheren van
SW-medewerkers en medewerkers die onder de

Participatiewet vallen. Detacheren kan bij allerlei
verschillende werkgevers in de regio, waardoor het
werkaanbod van Tomingroep wordt verbreed. De
ontvangende werkgever wordt dankzij detachering
ontzorgd en kan zodoende zonder rompslomp een
bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij.
Uitzendbureau Focus@Work levert diensten op
het gebied van uitzenden, werving en selectie,
detachering en pay-rollservice en werkt met zowel
kandidaten uit de Participatiewet als met reguliere
krachten.
5.2 Werkvoorziening
Tomin Groen doet ontwerp, aanleg, onderhoud en
beheer van tuinen, parken, plantsoenen etc. voor
gemeenten en particuliere opdrachtgevers.
Tomin Schoonmaak verzorgt dag- en avondschoonmaak, gevelreiniging, graffitiverwijdering,
glasbewassing en vloeronderhoud voor tal van
opdrachtgevers waaronder parkeergarages en de
luchthaven.
Tomin Vastgoedonderhoud doet klussen in en om het
huis in opdracht van o.a. woningcorporaties, scholen
en bedrijven.
Tomin Catering verzorgt de bedrijfsrestaurants van
ons eigen bedrijf en van enkele gemeenten en levert
daarnaast allerlei lekkers op bestelling en op locatie.
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De Tomin Foodtruck stond in het verslagjaar op
diverse markten, festivals en andere gelegenheden en
vormde een mooi uithangbord voor Tomingroep.
Tomin Metaal verzorgt met een modern machinepark
de productie en montage van halffabricaten en
eindproducten. Ook regelt Metaal desgewenst
de inkoop, orderbegeleiding en uitbesteding van
werkzaamheden.
Tomin Verpakken is volledig gecertificeerd voor het
verwerken van food- en non-foodproducten. Het
verpakken en ompakken gebeurt zowel machinaal als
met de hand.
De Kringloper: in de vier Kringloopwinkels in
Almere, Hilversum, Naarden en Weesp krijgen
tweedehands producten een nieuwe kans. De
winkels vernieuwen continu en spelen goed in op de
duurzaamheidstrends. Er is een gratis ophaalservice.
Stads Beheer Service is het organisatieonderdeel
dat zich specifiek richt op het uitvoeren
van werkzaamheden voor de bij het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep aangesloten
gemeenten op het gebied van groenvoorziening en
facilitaire diensten.
Tomin Vakantievilla’s: op buitenplaats Horsterwold in
Zeewolde en vakantiepark De Veluwse Hoevegaerde
in Putten is Tomingroep verantwoordelijk voor
verhuur, onderhoud en exploitatie van een aantal
vakantiewoningen. Deze activiteit wordt afgebouwd.
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6. MVO, AVG, kwaliteit & veiligheid
6.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

6.2 Algemene verordening gegevensbescherming

Tomingroep is natuurlijk alleen al dankzij de primaire
doelstelling om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan passend werk te helpen, in ruime
mate een MVO-organisatie. Deze doelstelling maakt
het voor veel bedrijven en organisaties aantrekkelijk
om met ons samen te werken. Daarnaast streven
we een duurzame bedrijfsvoering na en ontwikkelen
we beleid op basis van de ISO 26000 richtlijn voor
MVO. Tomin Groen en het Facilitair bedrijf van
Tomingroep bezitten het ISO 14001 certificaat voor
het milieumanagementsysteem en daarnaast werkt
Tomin Groen aan de certificering voor de CO2Prestatieladder niveau 3.

In het verslagjaar heeft Tomingroep zich
intensief voorbereid op de Algemene verordening
gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht
werd. Een speciale werkgroep heeft geïnventariseerd
welke informatie over mensen er wordt verzameld
en hoe die is beveiligd. En zo nodig zijn daar
verbeteringen in aangebracht. Privacymissie
en -beleid zijn opgesteld, er zijn gedragsregels
geformuleerd en een verwerkingsregister ingericht.
Alle maatregelen en werkwijzen zijn vastgelegd in
de softwaretool ‘Privacymanager’ en daarmee is
Tomingroep nu aantoonbaar AVG compliant.
De medewerkers zijn geïnformeerd over het beleid en
hebben tips gekregen voor veilig werken. Ze hebben
allemaal een privacyverklaring ondertekend, waarmee
is vastgelegd dat zij op de hoogte zijn van de regels.
Via een speciale meldknop op het intranet kan een
(vermoedelijk) datalek worden gemeld en daar wordt
dan direct actie op ondernomen.

Een belangrijke stap in ons MVO-beleid was in het
verslagjaar het besluit om zonnepanelen op het
dak van het pand in Hilversum te plaatsen. Begin
2019 werden maar liefst 1726 zonnepanelen in
gebruik genomen, waarmee 75% van de eigen
energiebehoefte kan worden opgewekt.
Verder ontwikkelingen in 2018 betroffen:
• Uitbreiding van elektrische voertuigen en elektrisch
gereedschap
• Stimuleren van gezonde levensstijl van de
werknemers: stoppen met roken training en
trainingen zelfredzaamheid
• Aandacht voor de dag van de duurzaamheid op 10
oktober
• Tomin Groen heeft in 2018 het milieucertificaat
ISO 14001 behaald

6.3 Kwaliteit en veiligheid
Veiligheid, kwaliteit en professionaliteit zijn onderdeel
van ons mission statement. We werken dan ook hard
aan het continu verbeteren van onze processen en
het begeleiden en scholen van onze medewerkers.
Tomingroep wil een veilige werkomgeving voor
al haar werknemers. Daarom registreren we niet
alleen alle (bijna) ongevallen, maar maken we ook
analyses zodat we inzicht krijgen in de oorzaken en
de mogelijkheden tot preventie. We werken aan het
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Certificaten van Tomingroep

Bedrijf

Certificaat

Tomingroep BV			

Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie

Focus @ Work Uitzendbureau

ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1

Tomin Facilitair			
ISO 9001:2015
				ISO 14001:2015
				
VCA* 2008/5.1
Tomin Groenvoorziening		
ISO 9001:2015
				ISO 14001:2015
				
VCA** 2008/5.1
				
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016
Stads Beheer Service		
ISO 9001:2015
				ISO 14001:2015
				
VCA** 2008/5.1
				
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016
Tomin Metaal 			

ISO 9001:2015

Tomin Verpakken
		
ISO 9001:2015
				ISO 22000:2005 (locatie Hilversum)
				
SKAL Bio Controle (locatie Hilversum)

systematisch verbeteren van de veiligheidssituatie en
vragen voortdurend aandacht voor orde en netheid op
de werkvloer en voor het naleven van instructies. Het
melden van bijna-ongevallen vraagt nog aandacht;
dat gebeurt in de dagelijkse hectiek te weinig. In het
verslagjaar is het aantal ongevallen licht gedaald
ten opzichte van het voorgaande jaar en onder het
gemiddelde van de afgelopen vijf jaar gebleven.
Aantoonbare kwaliteit, gegarandeerd door middels
van kwaliteitscertificaten, wordt steeds belangrijker.
We werken graag voor grote, gerenommeerde
opdrachtgevers en die verwachten niet anders.
Gelukkig beschikken we over alle benodigde
certificaten om hen te overtuigen van onze hoge
normen op dit gebied.
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7. Financiële kengetallen
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep en
Tomingroep BV hebben elk hun eigen financiële
huishouding. Een eventueel tekort dat in het
Werkvoorzieningsschap ontstaat doordat de SWsubsidie ontoereikend is voor het betalen van de
salarissen van de SW-medewerkers, wordt tot nul
aangezuiverd door de BV. Het geconsolideerde
resultaat, dat wil zeggen het gezamenlijke resultaat
van de BV en het Werkvoorzieningsschap, kwam in
2018 uit op € 243.754.
7.1 Kengetallen Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Resultatenrekening Werkvoorzieningsschap Tomingroep
2018

2017

2016

2015

2014

Opbrengsten

28.137

29.817

32.525

35.266

33.869

Loonkosten WSW

23.651

24.527

26.328

27.097

28.210

Overige kosten

4.827

4.983

5.920

7.787

8.176

Resultaat bedrijf

V 341

W 306

W 277

W 382

V 2.517

341

0

0

0

2.517

0

W 306

W 277

W 382

0

Garantietoekenning
Tomingroep BV
Exploitatieresultaat
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Balans Werkvoorzieningsschap Tomingroep per 31 december 2018 (x € 1.000)
Activa

2018

2017

2016

2015

2014

11.281

11.605

11.883

11.865

12.245

1.250

877

397

2.028

1.318

12.531

12.482

12.280

13.893

13.563

Activa

2018

2017

2016

2015

2014

Eigen vermogen

1.906

2.213

2.183

1.906

1.524

717

654

697

809

893

Langlopende schulden

5.963

7.127

4.440

5.504

6.817

Vlottende passiva

3.944

2.488

4.959

5.674

4.329

12.531

12.482

12.280

13.893

13.563

Vaste activa
Materiële, financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen, overlopende activa en
liquide middelen

Totale activa

Algemene reserve, bestemmingsreserve

Voorzieningen

Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

Totale passiva
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7.2 Kengetallen Tomingroep BV
Balans Tomingroep BV per 31 december 2018 na resultaatbestemming (x € 1.000)
Activa

Vaste activa

Financiële kengetallen Tomingroep BV (x € 1 miljoen)

2018

2017

2016

2015

2014

11.253

12.290

9.544

10.978

12.918

Materiële, financiële vaste activa

Vlottende activa

18.470

19.389

19.505

19.682

18.234

Totale activa

29.723

31.679

29.048

30.660

31.152

2018

2017

2016

2015

2014

21.392

21.406

21.427

21.993

24.032

802

1.443

1.634

750

997

7.529

8.829

5.988

7.917

6.123

29.723

31.679

29.048

30.660

31.152

Vorderingen, overlopende activa en
liquide middelen

Activa

Eigen vermogen
Algemene reserve, bestemmingsreserve

Voorzieningen

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

Totale passiva

2018

2017

2016

2015

2014

Lasten

47,3

46,0

45,7

45,0

43,1

Opbrengsten

47,5

46,3

46,0

45,8

44,1

W 0,2

W 0,3

W 0,3

W 0,8

W 1,0

Resultaat

18

8. Personalia
8.1 Bestuur Werkvoorzieningsschap Tomingroep

8.3 Directie Tomingroep BV

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is
het gehele bestuur vernieuwd. Het werd ultimo 2018
gevormd door de volgende wethouders:

Het directieteam van Tomingroep BV werd ultimo
2018 gevormd door:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jerzy Soetekouw, gemeente Almere (voorzitter)
Gerard Knoop, gemeente Blaricum
Sven Lankreijer, gemeente Eemnes
Barbara Boudewijnse, gemeente Gooise Meren
Wimar Jaeger, gemeente Hilversum
Bert Rebel, gemeente Huizen
Karin van Hunnik, gemeente Laren
Maarten Miner, gemeente Weesp
Rosalie van Rijn, gemeente Wijdemeren

Adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep:
• Odin Kos

• Frank Oskamp, algemeen directeur (per 1 juli 2019
ad interim opgevolgd door Ivo Korte)
• Hans Roos, directeur sociale zaken en reintegratiediensten (per 1 februari 2019 opgevolgd
door Francisca Moesker)
• Frank Meijer, directeur financiën en automatisering
• Maurice Elstrodt, divisiedirecteur Facilitair
• Peter Hagenaar, divisiedirecteur Groen (per 1 juli
2019 tijdelijk vervangen door Rian de Jong)
• Paul van Wijk, divisiedirecteur Industrie en Retail
• Christine Hoogenkamp, directiesecretaris
8.4 Ondernemingsraad

Onafhankelijk secretaris:
• Mohammed Abarkan

De ondernemingsraad werd ultimo 2018 gevormd
door:

8.2 Raad van Commissarissen Tomingroep BV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV
was ultimo 2018 als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•

Wim Schreuders, voorzitter
Joan van der Burgt
Bert Jeene
Ginel van Weering
Lies van Wijngaarden
Anton Zuure

Edwin Rondel (voorzitter)
Gert Jan de Groot
Marc de Groot
Jacqueline Kallenbach
Bernard van der Linden
Jerry Nibte
Debbie van Oort
Tahar Rouis
Janny Stokkel
Steven Vedder
Karel Visser

•
•
•
•
•

Miranda de Wagenaar
Dave Hagens
Herrold Grootveld
David Pott
Angela Hendriksen (ambtelijk secretaris)

8.5 Klachtencommissie / geschillencommissie
De Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
en de Geschillencommissie inzake arbeidsconflicten
worden door dezelfde personen gevormd. Dit waren
in 2018:
•
•
•
•

Betsy Albers (voorzitter)
Dick Slofstra
Hans Molenaar
Christine Hoogenkamp (secretaris)
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