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1. Voorwoord
Hoewel de Wet sociale werkvoorziening al een paar
jaar geleden is opgegaan in de Participatiewet,
bestaat het grootste deel van ons personeelsbestand
nog altijd uit medewerkers met een indicatie sociale
werkvoorziening. Zij hebben er recht op dat hun werk
en inkomen behouden blijven tot aan hun pensioen.
Dat is een hele uitdaging, mede gezien het feit dat
de rijkssubsidie voor deze doelgroep steeds verder
afneemt.

gemakkelijk aan een baan komen.

Onder de huidige Participatiewet stromen er geen
nieuwe SW-medewerkers meer in; zij stromen alleen
nog uit, bijvoorbeeld vanwege pensionering of
verhuizing. De nieuwe instroom bestaat uit de brede
groep die onder de Participatiewet valt: mensen ‘met
een afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals inwoners met
een langdurige uitkering, mensen die vroeger een SWindicatie zouden krijgen, ex-Wajongers en mensen die
op arbeidsmatige dagbesteding zijn aangewezen.

Veel leesplezier,

De gemeenten in het Werkvoorzieningsschap hebben
Tomingroep de opdracht gegeven om voor al deze
mensen plezierig, zinvol en passend werk te creëren.
Werk dat, als het even kan, ook financieel rendement
oplevert. En dat lukt. Door voortdurend te investeren
in de ontwikkeling van mensen, optimalisering van
processen en acquisitie van passend werk, kunnen
we al onze medewerkers een goede werkplek bieden
en met het bedrijf als geheel een positief resultaat
realiseren. Zodoende ontwikkelt Tomingroep zich
tot een reguliere, sociale onderneming en een
aantrekkelijke werkgever voor mensen die vanwege
hun sociale, mentale of fysieke situatie niet zo

Net als voorgaande jaren zijn we er ook in 2017 in
geslaagd om onze doelstellingen te realiseren en
een positief resultaat te genereren. In dit jaarverslag
leest u daar meer over. Bent u geïnteresseerd
in de bedrijfsmatige resultaten van al onze
bedrijfsonderdelen, leest u dan ook het jaarverslag
van Tomingroep BV.

Frank Oskamp
Algemeen directeur Tomingroep BV
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2. Organisatie en beleid
2.1 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.
Mission Statement
• 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.
Verhouding Werkvoorzieningsschap Tomingroep - Tomingroep BV

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

•
•
•
•

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.

2.2 Organisatieschema
Alle SW-medewerkers van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep worden door Tomingroep BV
van passend werk voorzien. Naast begeleiding,
ontwikkeling en werkgelegenheid voor SWmedewerkers, biedt Tomingroep BV ook reintegratietrajecten, werkervaringsplaatsen en
arbeidsplaatsen aan andere mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Voor al deze doelgroepen
heeft de BV een breed scala aan bedrijfsactiviteiten
ontwikkeld.
In een samenwerkingsovereenkomst is de relatie
tussen het Werkvoorzieningsschap en Tomingroep
BV vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt
de continuïteit van de werkgelegenheid van onze
SW-medewerkers gewaarborgd. Tomingroep BV
garandeert Werkvoorzieningsschap Tomingroep in de
samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het
Werkvoorzieningsschap verklaart op haar beurt dat
de SW-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd.
Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV
en het Werkvoorzieningsschap jaarlijkse contracten
afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel SWmedewerkers de BV werk dient te bieden en aan
welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud
dient te geven.
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2.3 Beleid
Begin 2017 besloten de gemeenten in het
Werkvoorzieningsschap dat Tomingroep zich moest
gaan positioneren als aantrekkelijke werkgever voor
mensen in de Participatiewet. Een ontwikkeling
dus van aanbieder van re-integratietrajecten naar
aanbieder van arbeidsplaatsen. In de strategienota
‘Tomingroep maakt er werk van 2018 – 2022’ heeft
de directie van Tomingroep deze visie vertaald
in een concreet plan. Hierin is uitgewerkt hoe
Tomingroep ook op langere termijn een gezonde
onderneming kan blijven die veel werkgelegenheid
creëert en die tegelijkertijd gemeenten helpt om het
financiële tekort op te vangen dat ontstaat doordat
de rijkssubsidies voor de Wsw-doelgroep afnemen.
afnemen.
2.4 Samenwerking Ketenpartners
Tomingroep werkt samen met ketenpartners teneinde
haar dienstverlening aan gemeenten goed aan te
laten sluiten. Immers, een bredere doelgroep vraagt
ook om aansluiting bij ketenpartners met als doel:
• bredere expertise opbouwen t.b.v. een brede
doelgroep door samenwerking;
• keuzevrijheid voor de cliënt te vergroten om zelf
voor een (combinatie van) voorziening(en) te kiezen
in het kader van dagbesteding;
• ook andere doelgroepen dan Wsw in staat te stellen
binnen onze organisatie te werken naar vermogen;
• de mogelijkheid voor cliënten om maximaal
(ontschot) te kunnen doorgroeien binnen een

voorziening c.q. bij een andere voorziening of
richting de reguliere arbeidsmarkt;
• de uitvoering (i.v.m. de krimp van budgetten)
effectiever en financieel efficiënter te maken.
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3. Bestuur
3.1 Samenstelling Algemeen Bestuur (ultimo 2017)
Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap
Tomingroep telt negen leden. Het bestuur wordt
geadviseerd door een vaste adviseur namens de
doelgroepen van Tomingroep. Per ultimo 2017 was
de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:
Gemeente
Almere		
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen 		
Laren 		
Weesp 		
Wijdemeren

Naam 			
Functie
mevr. F.T. de Jonge
voorzitter
dhr. B.H.E. Lüken
lid
dhr. J. den Dunnen
lid
dhr. G. Struik		
lid
mevr. N. van Vroonhoven vice-voorz.
mevr. J. Bakker 		
lid
dhr. L.C. van de Pols
lid
dhr. H. Tuning 		
lid
mevr. S.N.F. van Rijkom lid

Vaste adviseurs
Doelgroepen
dhr. O. Kos		
Tomin

adviseur

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 viermaal
vergaderd.
3.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur (ultimo 2017)
Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningsschap
Tomingroep telt drie leden en wordt geadviseerd
door de vaste adviseur. Doordat in 2017 de
Gemeenschappelijke Regeling is herzien, waarbij
er een gewogen stemverhouding in het bestuur is

ingevoerd, was het niet langer mogelijk dat zowel
Almere als Hilversum deel uitmaakten van het
Dagelijks Bestuur. Zij maken namelijk gezamenlijk
meer dan 50% van het bestuur uit. Daarom is
besloten dat Hilversum voor de rest van de
zittingsperiode van het bestuur als toehoorder bij de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur aanwezig
zou zijn.
Gemeente
Almere 		
Gooise Meren
Eemnes		

Naam 			
mevr. F.T. de Jonge
dhr. G. Struik		
dhr. J. den Dunnen

Vaste adviseurs
Doelgroepen
dhr. O. Kos
Tomin
Toehoorder
Hilversum

Functie
voorzitter
lid
lid
adviseur

mevr. N. van Vroonhoven

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 viermaal
vergaderd.
De bestuursleden geven inhoud aan de regierol
van de gemeenten en kunnen een stimulerende en
initiërende rol spelen in het verwerven van werk voor
Tomingroep vanuit de deelnemende gemeenten.
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3.3 Bericht Bestuur van het Werkvoorzieningsschap
Werkvoorzieningsschap Tomingroep voert de Wet
sociale werkvoorziening uit voor haar deelnemende
gemeenten. Het doel is zoveel mogelijk mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij
het verkrijgen van een betaalde baan binnen of
buiten Tomingroep. Dit gebeurt door het bieden
van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling.
De beste resultaten worden bereikt door het
optimaal inzetten van de beschikbare middelen en
dus door het optimaliseren van de bedrijfsvoering
met borging van de continuïteit op lange termijn.
Het Werkvoorzieningsschap wordt bestuurd door
een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.
Het Werkvoorzieningsschap is aandeelhouder van
Tomingroep BV. Binnen Tomingroep BV worden alle
bedrijfsactiviteiten uitgevoerd.
De jaarrekening van 2017 is opgesteld op basis
van de structuur waarbij de medewerkers
met een Wsw-indicatie in dienst zijn van het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep, en waarbij
de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd door
Tomingroep BV. Deze medewerkers met een
Wsw-indicatie zijn gedetacheerd door het
Werkvoorzieningsschap bij Tomingroep BV. Het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep is alleen
verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet
sociale werkvoorziening. Een brede beschrijving
van de ontwikkelingen, activiteiten en cijfers van
Tomingroep BV is te vinden in het jaarverslag 2017
van Tomingroep BV. Hierin wordt tevens ingegaan op

de doelstellingen van de organisatie en het gevoerde
beleid, met name het sociale en personeelsbeleid.
Tot 2015 werd door de Rijksoverheid de taakstelling
vastgesteld per gemeente. Sindsdien is er geen
sprake meer van een taakstelling maar wordt per
gemeente een subsidiebedrag beschikbaar gesteld
gebaseerd op het verwachte aantal Wsw-ers.
Voor 2017 bedroeg deze quasi taakstelling voor
de deelnemende gemeenten binnen Tomingroep
in totaal 977,36 SE’s. Uiteindelijk werd voor 2017
een bezetting van 941,54 SE’s gerealiseerd, een
onderrealisatie van 35,4 die werd veroorzaakt
doordat het werkelijke natuurlijk verloop afwijkt van
de rekenkundige voorspelling door het ministerie. Het
aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap
Tomingroep nam in het verslagjaar af van 1.115 eind
2016 naar 1044 ultimo 2017. Van deze medewerkers
waren er 983 gedetacheerd bij Tomingroep BV en 64
binnen en buiten Tomingroep actief in het kader van
Begeleid Werken.
Hoewel de Sisa-verantwoording formeel is vervallen
met de komst van de Participatiewet, is over 2017
wel een verantwoording op basis van de Sisauitgangspunten opgesteld. Deze verantwoording
is door de externe accountant getoetst en akkoord
bevonden en dient ter verantwoording aan de
deelnemende gemeenten.
Het Werkvoorzieningsschap belast als eigenaar van
de panden huur en een gebruiksvergoeding voor
het gebruik van onroerende goederen en overige

vaste bedrijfsmiddelen door aan Tomingroep
BV. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
betaalt een vergoeding voor haar aandeel in de
ondersteunende (staf)diensten aan Tomingroep
BV. In een samenwerkingscontract is dit tussen
beide rechtspersonen vastgelegd. Hierin is verder
opgenomen dat het Werkvoorzieningsschap
Tomingroep bij een negatief resultaat een zodanige
financiële bijdrage van Tomingroep BV ontvangt
(garantietoekenning), dat een financieel sluitende
jaarrekening (resultaat nihil) gerealiseerd wordt.
De gerealiseerde opbrengsten bedroegen in 2017
€ 29,8 mln., € 2,7 mln. lager dan vorig jaar en
nagenoeg gelijk aan begroot. De afwijking t.o.v.
vorig jaar wordt veroorzaakt door enerzijds een lager
aantal SE’s (941,96 t.o.v. 1.048,8) en anderzijds een
lager subsidiebedrag (€ 25.240,- t.o.v. 25.440,-).
Tevens ontving het Werkvoorzieningsschap in 2017
een lagere dividenduitkering van Tomingroep B.V.
(€ 0,3 mln. i.p.v. € 0,8 mln.).
De totale bedrijfslasten bedroegen in 2017 € 29,4
mln., hetgeen een daling is van € 2,6 mln. t.o.v. 2016.
T.o.v. het budget is sprake van een onderschrijding
van € 0,1 mln. De daling van de kosten in vergelijking
met vorig jaar wordt veroorzaakt door lagere
personeelskosten (als gevolg van het verloop van het
aantal Wsw-ers).
Het netto resultaat van het Werkvoorzieningsschap
Tomingroep bedraagt hiermee voor 2017 € 309K
positief (tegen + € 277K in 2016). Het bestuur is zeer
tevreden met deze prestatie.
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Dit verslagjaar is het derde jaar waarin de
Participatiewet van kracht was. De gemeenten
hebben de volledige lead in en eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet
gekregen. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk
geworden voor de re-integratie van arbeidsgehandicapten in brede zin (ex-Wajong, ex-doelgroep
Wsw en arbeidsmatige dagbesteding AWBZ).
De toegang tot de arbeid via de Wsw is sinds 1
januari 2015 afgesloten. De zittende groep Wswmedewerkers heeft haar recht op arbeid en inkomen
behouden, maar de subsidie voor deze groep zal de
komende jaren verder afnemen. Tomingroep blijft
zich inspannen om voor haar Wsw-medewerkers de
best passende arbeid en begeleiding te realiseren en
houdt daarbij ook het bedrijfseconomische belang in
het oog.
In de jaren 2015 en 2016 was een belangrijk element
in het beleid van de gemeenten ten aanzien van
Tomingroep de jaarlijkse instroom van een groot
aantal mensen uit de Participatiewet voor een reintegratietraject. Met de Gooi en Vecht-gemeenten
enerzijds en Almere anderzijds werden contracten
gesloten over o.a. aantallen, trajectduur, kosten,
opbrengsten en te behalen doelen. Met de kandidaten
die instroomden, werd het doel om 30% duurzaam
aan het werk te helpen, gehaald. Het bleek echter
niet eenvoudig om voor de re-integratietrajecten
voldoende geschikte kandidaten te selecteren.
Ook misten de gemeenten de mogelijkheid om
voldoende maatwerk te bieden. Dat leidde tot een
kleiner aantal succesvolle trajecten dan beoogd en

een tegenvallend financieel resultaat. De Gooi en
Vecht-gemeenten besloten daarom met ingang van
2017 alleen nog op basis van maatwerk trajecten
in te kopen. De gemeente Almere continueerde
het contract met een aantal aanpassingen en
verbeteringen.
In januari 2017 besloten de gemeenten in het
Werkvoorzieningsschap dat de strategie van
Tomingroep moest worden aangepast: niet
meer uitgaan van de ontwikkeling naar een
arbeidsontwikkelbedrijf, maar inzetten op een
sterke positionering als inclusieve werkgever die
werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. In de voorafgaande periode
had Tomingroep zich op dat gebied al bewezen door
ruim 100 mensen uit de Participatiewet in dienst te
nemen. Anders dan voor Wsw-medewerkers geldt
overigens dat kandidaten uit de Participatiewet
direct door Tomingroep BV (of derden) in dienst
genomen worden en dus geen arbeidscontract van
het Werkvoorzieningsschap krijgen.
Andere ontwikkelingen in het verslagjaar lagen
op het gebied van de governance. De gemeenten
wilden een model voor het Werkvoorzieningsschap
waarin evenwicht zou zijn tussen doel, instrument,
zeggenschap, resultaat en risico. Dit leidde tot een
vernieuwde gemeenschappelijke regeling, waarin de
verhouding tussen de gemeenten op deze terreinen
wordt bepaald aan de hand van het voortschrijdend
tienjaars gemiddelde aandeel van elke gemeente in
het aantal Wsw-medewerkers bij Tomingroep. Ook

benoemde het bestuur een onafhankelijk secretaris
voor het Werkvoorzieningsschap. Deze functie werd
voorheen bekleed door de algemeen directeur van
Tomingroep BV. Verder heeft het bestuur de opdracht
gegeven te borgen dat Tomingroep blijft voldoen aan
de voorwaarden in de aanbestedingswet voor quasiinbesteden.
Tomingroep heeft zich reeds in 2014 in diverse
aanbestedingsprocedures van de gemeenten
gekwalificeerd als aanbieder van zowel de wettelijke
voorziening Beschut Werken als Arbeidsmatige
Dagbesteding. De gemeenten gaan verschillend
om met de inzet van deze voorzieningen. Net als
in voorgaande jaren is van de mogelijkheden bij
Tomingroep in het verslagjaar in beperkte mate
gebruik gemaakt.
In het jaar 2017 heeft het bestuur al met al een
aantal belangrijke stappen gezet in de strategie en de
governance van Tomingroep. Voor de komende jaren
is een heldere koers uitgezet en een basis gelegd
waarop Tomingroep kan verder bouwen. Op grond
van de resultaten over 2017 en voorgaande jaren
heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat het bedrijf
ook in de komende periode de verwachtingen zal
kunnen waarmaken.
Mevrouw F.T. de Jonge
Voorzitter
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4. Deelnemende gemeenten
Er is veel sprake van samenwerking en uitbesteding
vanuit de gemeenten, onder andere met betrekking
tot groenvoorziening en schoonmaakwerkzaamheden. Het mes snijdt zodoende aan meerdere kanten.
Dankzij deze opdrachten kan Tomingroep aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder
de Participatiewet vallen de gelegenheid bieden een
baan te verwerven en zichzelf te blijven ontwikkelen.
Doordat mensen betaald werk krijgen, zijn ze niet
langer aangewezen op gemeentelijke uitkeringen.
Omdat het hier medewerkers met een afstand tot
de arbeidsmarkt betreft, zijn lange reistijden vaak
erg belastend. Wanneer sprake is van gemeentelijke
opdrachten binnen ons werkgebied, wordt deze extra
belasting voorkomen en dat is erg prettig. Naast
gemeentelijke opdrachten voert Tomingroep ook
een heel scala aan werkzaamheden voor andere
opdrachtgevers uit. De acquisiteurs van Tomingroep
spelen creatief in op de wensen in de markt en
de mogelijkheden van de medewerkers. Onder
andere zetten zij in op ‘reshoring’: het naar ons land
terughalen van eenvoudige werkzaamheden die nu in
lage lonenlanden worden uitgevoerd.
De totale omzet van Tomingroep in 2017 was € 46,3
miljoen. Hiervan was zo’n € 19,6 mln. afkomstig uit
de deelnemende gemeenten (42,3%). Ultimo 2017
werkten er in totaal 1.756 medewerkers bij of via
Tomingroep.

Gemeente Almere had in 2017 in totaal 203.997
inwoners. 692 van deze inwoners werkten in 2017
bij Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 39,4% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:
Almere			

2016

2017

SW-medewerkers*

475

448

Re-integratiekandidaten

52

83

Vrijwilligers/stagiaires

28

30

Regulier personeel

121

131

Totaal

676

692

		

Gemeente Blaricum had in 2017 in totaal 10.798
inwoners. 21 van deze inwoners werkten in 2017 bij
Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 1,2% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:
Blaricum		

2016

2017

SW-medewerkers*

8

11

Re-integratiekandidaten

14

2

Vrijwilligers/stagiaires

0

0

Regulier personeel

9

8

31

21

Totaal
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Gemeente Gooisemeren had in 2017 in totaal 57.350
inwoners. 124 van deze inwoners werkten in 2017
bij Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 7% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

Gemeente Hilversum had in 2017 in totaal 89.552
inwoners. 487 van deze inwoners werkten in 2017
bij Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 27,7% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

Gemeente Laren had in 2017 in totaal 11.136
inwoners. 18 van deze inwoners werkten in 2017 bij
Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 1,0% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

Gooisemeren		

2016

2017

Hilversum		

2016

2017

Laren			

2016

2017

SW-medewerkers*

90

88

SW-medewerkers*

333

315

SW-medewerkers*

16

15

Re-integratiekandidaten

53

2

Re-integratiekandidaten

99

28

Re-integratiekandidaten

9

0

Vrijwilligers/stagiaires

4

8

Vrijwilligers/stagiaires

19

31

Vrijwilligers/stagiaires

1

1

25

26

Regulier personeel

106

113

Regulier personeel

4

2

172

124

Totaal

557

487

Totaal

30

18

Regulier personeel
Totaal

		

Gemeente Eemnes had in 2017 in totaal 9.111
inwoners. 19 van deze inwoners werkten in 2017 bij
Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 1,0% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

		

Gemeente Huizen had in 2017 in totaal 41.364
inwoners. 136 van deze inwoners werkten in 2017
bij Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 7,7% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

		

Gemeente Weesp had in 2017 in totaal 19.162
inwoners. 51 van deze inwoners werkten in 2017 bij
Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 2,9% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:

Eemnes			

2016

2017

Huizen			

2016

2017

Weesp			

2016

2017

SW-medewerkers*

13

14

SW-medewerkers*

101

92

SW-medewerkers*

39

35

Re-integratiekandidaten

6

0

Re-integratiekandidaten

65

1

Re-integratiekandidaten

46

0

Vrijwilligers/stagiaires

0

0

Vrijwilligers/stagiaires

3

5

Vrijwilligers/stagiaires

3

6

Regulier personeel

5

5

Regulier personeel

34

38

Regulier personeel

5

10

24

19

203

136

93

51

Totaal

		

Totaal

		

Totaal
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Gemeente Wijdemeren had in 2017 in totaal 23.664
inwoners. 63 van deze inwoners werkten in 2017 bij
Tomingroep of werden via een re-integratietraject
naar werk begeleid. Dit is 3,6% van de totale
werkgelegenheid bij of via Tomingroep. De verdeling
was als volgt:
Wijdemeren		

2016

2017

SW-medewerkers*

29

31

Re-integratiekandidaten

14

6

Vrijwilligers/stagiaires

1

1

Regulier personeel

26

25

Totaal

70

63

		

* SW-medewerkers: aantallen SW-medewerkers is
inclusief Begeleid Werken
Inwonersaantal: CBS, bevolking
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5. Personeel
Sinds 2015 stelt de Rijksoverheid niet meer
de taakstelling (het aantal gesubsidieerde
arbeidsplaatsen) vast per gemeente. In het P-budget
is een deel bestemd, maar niet geoormerkt, voor
de SW-populatie. Dit deel wordt vastgesteld aan de
hand van de geschatte omvang van de populatie,
vermenigvuldigd met het vastgestelde bedrag per
“standaardeenheid” (SE = Fte gecorrigeerd naar
handicapzwaarte).
Het gemiddelde aantal SE’s in 2017 in dienst van
Tomingroep (incl. begeleid werken) was 942,6. Het
aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap
is gedaald naar 1.083 ultimo 2017. Van deze
medewerkers waren er 1.018 gedetacheerd bij
Tomingroep BV en waren 65 medewerkers binnen en
buiten Tomingroep actief in het kader van Begeleid
Werken.

Personeelsopbouw SW 31-12-2017

			
Lichamelijke beperkingen
Verstandelijke beperkingen
Psychische beperkingen
Overige beperkingen
Totaal

2015

2016

2017

232
444
438
57

224
431
423
51

210
419
405
49

   1.171

1.129

1.083

SW-medewerkers verdeeld over Tomingroep 31-12-2017

Trede

Plaatsingen			

4
4
4
4

Begeleid Werken				
Individueel gedetacheerd			
Extern in groep: Groepsdetachering		
Extern in groep: Werken op locatie
(Groenvoorziening en Facilitair)		
Beschut intern: Metaal			
Beschut intern: Kringloop			
Beschut intern: Verpakken			
Beschut intern: Algemene Diensten		
Test / training 				

3
3
3
2
1

Totaal

SW-medewerkers		

Procenten

65		
84		
14		

6%
8%
1%

272		
73		
111		
412		
33		
19		

25%
7%
10%
38%
3%
2%

1.083

100%

5.1 Ontwikkeling SW-doelgroep
In de jaren voor 2015 was al merkbaar dat de
SW-doelgroep die instroomde, als gevolg van
het aanscherpen van de toelatingscriteria,
veranderde. Kandidaten hadden veelal een lagere
terugverdiencapaciteit en een toegenomen
begeleidingsbehoefte op de werkplek. Nu de
toegang tot de sociale werkvoorziening is afgesloten
komen er geen nieuwe SW-medewerkers meer
bij. Deze groep zal dus langzaam maar zeker
vergrijzen en uitstromen. Dit maakt het noodzakelijk
de aandacht te blijven richten op efficiëntie en
rendementsverbetering, zonder dat dit ten koste gaat
van de werkgelegenheid. Het beleid is erop gericht de
medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in
hun ontwikkeling en op een zo hoog mogelijk niveau
in te zetten, maar tegelijkertijd hebben we oog voor
afnemende mogelijkheden van medewerkers en
spelen we daarop in met passende werkzaamheden.
5.2 Instroom SW
Als gevolg van de invoering van de Participatiewet is
de instroom van nieuwe SW-medewerkers met ingang
van 1 januari 2015 geheel gestopt. De enige instroom
komt nog van mensen met een SW-dienstverband
die naar onze regio verhuizen. Incidenteel keren
medewerkers die bij reguliere werkgevers werken in
het kader van Begeleid Werken terug in de Tominorganisatie.
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5.3 Uitstroom SW
Het totaal aantal SW-medewerkers dat in 2017 uit
dienst is gegaan, is ten opzichte van 2016 groter
geworden. Van één medewerker is afscheid genomen
vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid. Gezien
de kwetsbaarheid van de doelgroep blijkt dit in een
aantal situaties helaas onvermijdelijk. Dit aantal ligt
relatief laag omdat de re-integratie-inspanningen zijn
vergroot en omdat de procedure die hiermee gemoeid
is helaas een langere tijd in beslag neemt. Het aantal
doorstromers naar de reguliere arbeidsmarkt is
ten opzichte van 2016 nauwelijks veranderd. Van
de ‘tussenmogelijkheid’ in de vorm van Begeleid
Werken (betrokkene treedt in dienst bij een reguliere
werkgever, maar behoudt de Wsw-status) wordt
gebruik gemaakt. Ook de uitstroom op ‘eigen
verzoek’, waaraan uiteenlopende privé-redenen ten
grondslag lagen, is ten opzichte van 2016 nagenoeg
gelijk gebleven. Het verloopcijfer ‘overige redenen’
staat onder meer voor de overgang

Uitstroom		

2015

2016

2017

Reguliere arbeidsmarkt
Eigen verzoek		
Blijvende arbeidsong
Overleden		
Pensioen		
Vut/topregeling		
Overige redenen		

2
5
7
7
20
2
30

1
4
3
7
23
0
5

2
5
1
3
28
3
6

Totaal			

73          43

48

van medewerkers naar een SW-bedrijf in een andere
regio, de overgang naar een dagactiviteitencentrum,
einde tijdelijk dienstverband of ontslag vanwege
dringende redenen. De overige verloopcijfers spreken
voor zich.
5.4 Medewerkers in dienst
De medewerkers in dienst van
Werkvoorzieningsschap Tomingroep zijn in drie
groepen onder te verdelen:
• SW-medewerkers met een indicatie afgegeven voor
1 januari 1998 (‘oude doelgroep’). Zij hebben een
Wsw-indicatie voor onbepaalde periode.
• SW-medewerkers met een indicatie afgegeven
tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2005. De
indicatie is vastgesteld door een onafhankelijke
indicatiecommissie. Deze groep is voor bepaalde
tijd geïndiceerd en krijgt voor het verstrijken van
die periode een herindicatie via het UWV, waarin
opnieuw bekeken wordt of de betreffende persoon
wederom tot de Wsw-doelgroep behoort.
• SW-medewerkers met een indicatie door het UWV
afgegeven tussen 1 januari 2005 en eind 2014.
Ook die groep is voor bepaalde tijd geïndiceerd
waardoor er periodieke herindicaties plaatsvinden
5.5 Herindicaties
Medewerkers die na 1998 in dienst zijn getreden
worden periodiek (volgens een wettelijk
voorgeschreven tijdschema) geherindiceerd. Het
UWV SMZ wikkelde in 2017 112 herindicaties af.

Afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte:
Matig gehandicapt

88

79%

Ernstig gehandicapt

23

20%

Bovengrens

0

0%

Ondergrens

1

1%

Totaal

		

112

100%

5.6 Begeleid Werken
De Wet sociale werkvoorziening kent sinds 1998
een nieuwe vorm van arbeidsbemiddeling: Begeleid
Werken. Dit houdt in dat SW-geïndiceerden bij
reguliere werkgevers in dienst treden. Het SW-budget
wordt aangewend voor assessment, jobfinding,
jobanalyse en matching. De werknemer krijgt in deze
(nieuwe) baan de begeleiding die hij of zij nodig heeft
om goed te kunnen functioneren. De werkgever kan
in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en
een tegemoetkoming in de kosten van eventueel
noodzakelijke/bijzondere werkplekaanpassingen.
Ultimo 2017 werkten 65 medewerkers in het kader
van Begeleid Werken.
5.7 Loopbaanontwikkeling, training, vorming en
opleiding
Het trainen, vormen en opleiden van mensen staat
bij Tomingroep hoog in het vaandel. Dit is een goede
methode om de mogelijkheden van medewerkers op
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een gestructureerde manier in kaart te brengen en te
ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van de werknemers
in de werksituatie is het volgende
van belang:
• Het bieden van uitdagend werk aan alle
medewerkers;
• Het naar hun vermogen leveren van prestaties;
• Het bieden van werk waarbij rekening wordt
gehouden met beperkingen;
• Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid en de
ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer;
• Het bevorderen van de interne doorstroom;
• Zo mogelijk doorstroom naar detachering, begeleid
werken of reguliere arbeid realiseren.
Met de persoonlijke ontwikkelingsplannen worden
onder meer de opleidingsbehoeften geïnventariseerd.
Natuurlijk werden in 2017 weer veel individuele en
collectieve opleidingen gevolgd. Dit betrof zowel
specifieke cursussen als beroepsopleidingen. Een
belangrijk aandachtspunt bij opleidingen is het veilig
werken en het verbeteren van de kwaliteit zodat de
ISO-normeringen behouden kunnen worden. Met de
opleidingsactiviteiten geven we extra inhoud aan het
sociaal beleid van Tomingroep en bevorderen we de
ontplooiing van de medewerkers.
Opleidingen Tomingroep
Tomingroep biedt zowel aan de SW-medewerkers als
aan de reguliere medewerkers diverse opleidingen
en trainingen aan. In 2017 betrof dit onder meer de
volgende onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•

Training en voorlichting signalering verslaving
Mentale weerbaarheid en de-escalatie
Interventieteam
Herhalingsdagen BHV en EHBO
Trainingen verkeersveiligheid
Reachtruck en heftruck opleiding
VCA/VCA VOL

Naast de algemene opleidingen zijn er ook diverse
individuele opleidingen gevolgd en opleidingen
om de vakbekwaamheid van medewerkers te
vergroten. Voorbeelden hiervan zijn Schoonmaak
Basisopleiding, Vakopleiding Afvalstoffen,
Werken met gevaarlijke stoffen, Werken met een
Hoogwerker, Rijopleidingen, Veilig werken langs de
weg, Winterdiensttraining, Klimtechniek Bomen,
HACCP Voedingsmiddelenhygiëne, Jobcoaching,
Functiecreatie, Van Deskundige naar Trainer, Opstart
cursus OR, Safety Engineering etc.
5.8 Ziekteverzuim
Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel
van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken.
Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim
en een daaraan gekoppelde procedure voor ziek- en
herstelmelding alsmede een consequente begeleiding
bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van
ziekteverzuim. Tomingroep werkt hierbij samen met
arbodienst Arbo Triple One.
Ondanks de inspanningen is het verzuim onder SWmedewerkers in 2017 gestegen. De oorzaak hiervan
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ligt deels aan het feit dat er geen (jongere) SWmedewerkers meer instromen en de populatie dus
vergrijst.
Verzuimpercentage

2016

2017

SW-medewerkers

11,8%

13,2%*)

*)Landelijk gemiddelde: 13,3%

5.9 Cao-SW
De Cao voor de Sociale Werkvoorziening kent
een looptijd tot 1 januari 2019. Gedurende deze
looptijd is de loontontwikkeling gekoppeld aan de
loonprijscompensatie (LPO).
5.10 Geschillencommissie
Conform artikel 2.5 van de CAO voor de Sociale
Werkvoorziening heeft Tomingroep een geschillencommissie. Deze commissie adviseert het
bestuur in over geschillen die voortvloeien uit
de arbeidsverhouding tussen de werkgever
(het Werkvoorzieningsschap Tomingroep)
en de SW-werknemer die bij het Schap een
arbeidsovereenkomst heeft. In het verslagjaar zijn
geen geschillen voorgelegd aan de commissie.

5.11 Klachtencommissie
Tomingroep heeft ook een klachtencommissie
ongewenste omgangsvormen. Hiervan is
sprake wanneer er handelingen, gedragingen
en/of uitlatingen plaatsvinden die door een of
meerdere werknemers als onaangenaam, vijandig
of bedreigend wordt ervaren. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om discriminerend gedrag, (seksuele)
intimidatie, agressie of pesten. De commissie is in
het verslagjaar 1 maal geraadpleegd over een klacht
van een medewerker jegens zijn collega. Dit heeft
geleid tot een schriftelijke waarschuwing.
De samenstelling van zowel de geschillencommissie
als de klachtencommssie ultimo 2017 werd gevormd
door externe onafhankelijke leden:
Mevrouw B. Albers
voorzitter
De heer D. Slofstra
commissielid en plaats			
vervangend voorzitter
De heer H. Molenaar
commissielid
Mevrouw C. Hoogenkamp secretaris
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6. Bedrijven
In 2017 waren er binnen Tomingroep BV
twee functionaliteiten te onderscheiden: het
Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf.
6.1 Mensontwikkelbedrijf
Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar
de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute,
Tractio, Tomin Detachering en Focus@Work
Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit.
WerkRoute
WerkRoute biedt een scala aan
mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te
brengen. WerkRoute verzorgt diagnosetrajecten en
leer-werktrajecten gecombineerd met werkstages
en sollicitatietrainingen. Het doel is mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen,
zodat zij een plek kunnen vinden in de arbeidsmarkt.
In het verslagjaar hebben de gemeenten ervoor
gekozen de activiteiten van WerkRoute af te
bouwen en de arbeidsontwikkeling onder te
brengen bij de werkbedrijven van Tomingroep, door
het bieden van werkplekken met begeleiding en
ontwikkelingskansen. De ondersteuning hiervan
wordt gedaan door de HRM-afdeling van Tomingroep.
Daarnaast heeft Tomingroep in 2017 met vijf
collega marktpartijen voor de gemeente Hilversum
samengewerkt onder de naam NOVA (nieuw
ondersteuningsmodel voor arbeidsontwikkeling), met
als doel meer maatwerk te kunnen leveren, diverse
trajecten met elkaar te kunnen combineren en elkaars
kennis en ervaring te benutten.

Tractio
Tractio werkt in opdracht van
de gemeente Almere aan de
activering en re-integratie van mensen met een
‘gestapelde problematiek’ en een zeer grote afstand
tot de arbeidsmarkt. In de vestiging van Tractio aan
de Hefbrugweg werken medewerkers van Tomingroep
en klantmanagers van de gemeente samen aan
het bevorderen van de zelfredzaamheid van de
deelnemers en aan uitstroom richting betaald werk,
een opleiding of dagbesteding. Ketenpartners sluiten
daarbij aan om ambulante zorg te verlenen. Net als
voorgaande jaren was 2017 een succesvol jaar: er
kon extra dienstverlening worden ingezet ten behoeve
van statushouders en de bezettingsgraad van het
aantal overeengekomen trajecten steeg. De financiële
resultaten waren beter dan begroot, waardoor een
deel van de opbrengst kan worden ingezet voor 2018
om een nieuwe bezuiniging voor dat jaar gedeeltelijk
te dekken.
Detachering
Tomin Detachering detacheert primair SWmedewerkers, maar ook een deel van de bemensing
van de externe schoonmaakwerkzaamheden wordt
vanuit Tomin Detachering verzorgd. Doordat instroom
van SW-geïndiceerden sinds 1 januari 2015 niet meer
mogelijk is en het bestand van gedetacheerden ouder
wordt, daalt het aantal gedetacheerde medewerkers.
Daarom is in 2017 gewerkt aan het ontwikkelen
van een detacheringsformule voor mensen met een
bijstandsuitkering (P-wetters) in samenwerking met
ons uitzendbureau Focus@Work.
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Focus@Work Uitzendbureau
Focus@Work is het
uitzendbureau van Tomingroep.
Het houdt zich bezig met
o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en
payrollservice. De markt voor uitzendwerk is in
2017 verder gegroeid. Door een toenemende krapte
op de arbeidsmarkt is het wel een uitdaging om
voldoende kandidaten aan te trekken. Focus@Work
zoekt naar nieuwe toegevoegde waarde voor de
doelgroepen van Tomingroep enerzijds en particuliere
bedrijven anderzijds. Een belangrijk element is het
payrollen van Participatiekandidaten voor collega
SW- en re-integratiebedrijven in het land. Omdat
de flexibilisering van het personeelsbestand bij
bedrijven blijft toenemen, richten we ons ook op groei
van payrolling en regulier uitzenden bij particuliere
bedrijven in en buiten de regio.
6.2 Werkbedrijf
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend
werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent drie divisies,
met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen.
Dat zijn de divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare
Ruimte), de divisie Facilitair en de divisie Industrie
en Retail. Tomin Vakantievilla’s wordt door de
stafafdeling Beheer geëxploiteerd.
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
Divisie IBOR kent twee bedrijven/bedrijfsonderdelen:

Tomin Groen verzorgt het
ontwerp, de aanleg, het
onderhoud en het beheer van
tuinen, parken, plantsoenen
en openbare ruimten voor bedrijven, particulieren,
gemeenten en instellingen.
Stads Beheer Service verzorgt
het integrale beheer van de
openbare ruimte in de gemeente
Hilversum. Daarnaast behoren
seizoensgebonden activiteiten zoals zout strooien
bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van
evenemententerreinen tot de activiteiten. SBS houdt
zich ook bezig met bebording en bewegwijzering bij
evenementen.
Facilitair
Divisie Facilitair kent drie bedrijven/
bedrijfsonderdelen:
Tomin Schoonmaak
beschikt over moderne
apparatuur en milieuvriendelijke middelen
om o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties,
instellingen en scholen schoon te maken.
Tomin Schoonmaak verzorgt dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing,
graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak,
gevelreiniging en vloeronderhoud.
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Tomin Vastgoedonderhoud
verzorgt
alle klussen in en om het huis. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een
keuken, vervangen van een deur of het bouwen van
een muurtje als erfafscheiding.
Tomin Catering verzorgt
met een professioneel team
lunches, (bedrijfs)borrels
en dergelijke. Tomin Catering bezorgt bestellingen
binnen de regio maar regelt ook de gehele catering
voor een evenement of andere (feestelijke)
gelegenheid.
Industrie en Retail
Divisie Industrie, en Retail kent drie bedrijven/
bedrijfsonderdelen:
Tomin Metaal verzorgt met
een modern machinepark
de productie en montage
van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en
eindproducten. Activiteiten zijn o.a. metaalbewerking
(voorbewerking, plaatbewerking, verspaning,
lassen), (elektro)montage, assemblage en
reconditioneerwerkzaamheden.
Tomin Verpakken is
gespecialiseerd in zowel
machinaal als handmatig
verpakken. De machinale mogelijkheden zijn o.a.

flowpack, barcoderen, cellofoneren, sealen, krimpen
en stickeren. Het onderdeel Post en Mail verzorgt
couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en
seal en de bezorging.
Tomin Retail kent de volgende
onderdelen:
• De Kringlopers (vier
kringloopwinkels in Almere,
Hilversum, Naarden en Weesp)
• Houtwerkplaats
Tomin Retail begeleidt mensen richting de
arbeidsmarkt en werkt daarnaast aan het
verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper
verkoopt allerhande aangeleverde goederen en
functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn
goed voor het milieu en voor de portemonnee.
In de houtwerkplaats aan de Noodweg in Hilversum
maken we ambachtelijke producten zoals
tuinmeubelen en vogelhuisjes.
6.3 Overige
Tomin Vakantievilla’s valt onder de stafafdeling
Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie
van een aantal vakantiewoningen op twee
vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse
Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen,
verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van
registergoederen.

Tomingroep heeft de volgende stafafdelingen:
• (Directie)secretariaat
• Marketing & communicatie
• Telemarketing
• Personeel & organisatie
• Receptie
• Financiële zaken
• Salarisadministratie
• Informatisering & automatisering
• Beheer
• Kwaliteit, arbo & milieu
• Technische dienst
• Inkoop
• Kantine
• Centraal magazijn
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7. Financiële kengetallen (x €1.000)

7.1 Balans per 31 december 2017
Activa					
2016		
2017
						
Vaste activa						
Materiële, financiële vaste activa		
11.883
11.605
						
Vlottende activa						
Vorderingen, overlopende activa
en liquide middelen			
397
877
						
Totaal activa		
12.280
12.482
						
						
Passiva						
						
Eigen vermogen						
Algemene reserve,
bestemmingsreserve, Resultaat		
2.183		
2.213
						
Voorzieningen				
697		
654
Langlopende schulden			
4.440		
7.127
						
Vlottende passiva
					
Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva			
4.959		
2.488
						
Totaal passiva		
12.280
12.482
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7. Financiële kengetallen (x €1.000)

7.2 Resultatenrekening
					
2016		
						
Opbrengsten				
32.525		
Loonkosten WSW			
26.328		
Overige kosten				
5.920		
				
Resultaat bedrijf				
W277		
Garantietoekenning Tomingroep BV
0
						
Exploitatieresultaat
		
W277		

2017
29.817
24.527
4.983		
W307
0
W307
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