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Het afgelopen jaar was een turbulent jaar, een jaar 

waarin we de gevolgen van de kredietcrisis daadwer-

kelijk voelden. Een jaar waarin door die crisis het aantal 

detacheringen voor het eerst in vier jaar daalde, een jaar 

waarin het voor de industriële afdelingen lastig was ‘de 

eindjes aan elkaar te knopen’. Toch vind ik dat we in die  

12 maanden weer een aantal regels aan het Risse verhaal 

toegevoegd hebben waar we trots op mogen zijn.  

Die  ‘regels’ leest u in dit jaarverslag. Ik dank iedereen die 

hier zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Laten we wel wezen: de kredietcrisis draagt er, om het 

zacht uit te drukken, niet toe bij het vertrouwen in het 

algemeen en in elkaar te versterken. Vertrouwen in de 

toekomst en vertrouwen in elkaar is essentieel voor de 

ontwikkeling van ons bedrijf. Er liggen voor 2010 genoeg 

uitdagingen in het verschiet, waarbij ik verwacht dat een 

ieder zal bijdragen naar zijn of haar vermogen.

2010 Zal een voorspoedig jaar worden, als we  elkaar 

 vertrouwen, als we samenwerken, als we leren door te 

doen, als we het moeilijke niet uit de weg gaan, als we 

 elkaar aanspreken en als we de kunst verstaan te genie-

ten van hetgeen we gezamenlijk hebben bereikt.

Jan Karel Jobse

algemeen directeur

Weert, 29 maart 2010

Voorwoord
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EVALUATIE 2009

BESTUURLIJK

In het algemeen bestuur maakten de twee vertegen-

woordigers van de gemeente Cranendonck, de heren 

Kuiper en snel, plaats voor de heren strik en Beerten,  

beiden wethouder van diezelfde gemeente. De heer 

strik nam plaats in het dagelijks bestuur. De heer Kok, 

lid van de Raad van Commissarissen, gaf eind 2009 aan 

geen prijs te stellen op een tweede termijn. In de loop 

van 2010 zal een opvolger worden aangesteld door de  

algemene vergadering van aandeelhouders. 

BELEID EN STRATEGIE

ook in 2009 is de koers van de Risse groep onderwerp 

van gesprek geweest in de vergaderingen van het alge-

meen bestuur, de Raad van Commissarissen en de on-

dernemingsraad. geconstateerd is, dat de ontwikkeling 

van de Risse groep in lijn ligt met de voorstellen van de 

commissie ‘fundamentele herbezinning Wsw’. Centraal 

in de missie van de Risse groep staan mensen met een  

afstand tot de arbeidsmarkt, die er niet zelfstandig in 

slagen duurzaam (regulier) werk op de arbeidsmarkt te 

verwerven. De Risse groep heeft de mogelijkheid deze 

mensen direct aan het werk te zetten waardoor een brug 

wordt geslagen naar de reguliere arbeidsmarkt. De strate-

gische keuzes van de Risse groep richten zich op arbeids-

ontwikkeling en marktontwikkeling.

Arbeidsontwikkeling 

In het kader van arbeidsontwikkeling is over 2009 het 

 volgende te melden:

•	 Voor	het	eerst	in	vier	jaar	daalde	het	aantal		externe	plaat-

singen van sw-personeel (detacheringen en  be geleid 

werken), vooral als gevolg van de  economische situatie.

•	 Er	was	sprake	van	een	groei	van	het	aantal	re-integratie-

trajecten voor met name gemeenten.

•	 Melba	als	instrument	voor	het	meten	van	de	(arbeids-)

ontwikkeling van medewerkers cq kandidaten in een 

(re-integratie)traject is verder geïmplementeerd. Daar-

naast is gestart met een instrument (Arbolab) van 

	psychometrisch	onderzoek,	in	combinatie	met	Melba.	

Deze onderzoeken hebben een duidelijke toegevoeg-

de waarde in de uitvoeringspraktijk van trajectontwik-

keling en –begeleiding bewezen. De combinatie van 

het meten op persoonlijkheid en gedragskenmerken 

geeft informatie die niet door middel van een intake-

gesprek te verkrijgen is, doch die van evident belang is 

voor het succesvol doorlopen van een traject. 

•	 Het	Risse	Impuls	Traject	(RIT),	een	ontwikkelings	traject	

voor kaderleden, is voortgezet met enkele maatwerk-

modules,	gericht	op	de	invoering	van	Melba,	verzuim-

beleid en het beleid Alcohol en Drugs, alsmede training 

op het gebied van omgang met nieuwe doelgroepen.

•	 Verdere	ontwikkeling	van	het	Leerwerkcentrum	waarbij 

samenhang en structuur in begeleiding en ontwik-

keling van medewerkers en kandidaten centraal staan.

•	 Verdere	 implementatie	 van	het	 Integraal	 Personeels-

beleid, waarin enerzijds de verschillende personeels-

instrumenten op elkaar worden afgestemd en ander-

zijds het beleid wordt afgestemd op de doelen van de 

organisatie. 

•	 Invoering	 van	 een	 aangepast	 verzuimbeleid.	 Dit	 

beleid, dat is uitgewerkt in de lijn van het arbeids-

ontwikkelproces, is ingevoerd met informatie- en 

trainings bijeenkomsten voor leiding, schrif telijke 

 informatie aan medewerkers en voorlichting in het 

werkoverleg door de verzuimcoaches. 

•	 Samenwerking	met	het	RcGGZ.	De	Risse	Groep	heeft	

vanuit haar visie op arbeidsontwikkeling samen-

werking gezocht met andere instellingen en organi-

saties die betrokken zijn bij de begeleiding van de 

kandi daten. Het RcggZ is een van deze partners 

waarmee in 2009 een samenwerking is opgezet met 

als doel kennis te delen en de ondersteuning met 

 eerste en tweede lijnszorg voor medewerkers met een 

 psychische beperking te organiseren.
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Marktontwikkeling 

In het kader van marktontwikkeling, de samenwerking met 

externe	partners,	is	over	2009	het	volgende	te	melden:

•	 Regionaal	Expertisecentrum	Onderwijs	&	Arbeid	Jongeren

De pilot gericht op het bevorderen van duurzame par-

ticipatie in onderwijs en werk van kwetsbare jongeren 

liep tot eind 2009. op basis van de positieve ervarin-

gen zal dit in 2010 en in 2011 samen met de partners 

uitgebouwd worden naar een structurele voorziening 

voor circa 80 jongeren van het voortgezet speciaal 

onderwijs (ortolaan Widdonck), het praktijkonderwijs 

(Kwadrant),	 het	 regulier	 onderwijs	 VO-MBO	 (Gilde,	

Citaverde, Kwadrant, e.d.) en de gemeenten (werkloze 

jongeren). De jongeren krijgen niet alleen de kans 

erkende diploma’s te behalen, maar er is ook bege-

leiding bij het zoeken naar een passende baan en  

begeleiding gericht op behoud van de baan.

•	 Risse	Groen	OVR

In 2009 zijn onderhandelingen gestart inzake een joint 

venture met Vebego waarin de activiteiten van de Risse 

Cultuurtechniek bv worden ondergebracht en waar-

naar de medewerkers zullen worden gedetacheerd. 

De samenwerking tussen de beide bedrijven is erop 

gericht continuïteit van werk voor de medewerkers 

van de Risse te waarborgen, het bedrijf verder te  

professionaliseren, gebruik te maken van elkaars net-

werk en om de klanten nog beter van dienst te kunnen 

zijn. per 1 januari 2010 zal de samenwerking geëffec-

tueerd worden.

•	 Risse	Facilitair	OVR

Deze joint venture heeft het afgelopen jaar laten zien 

dat de samenwerking met een reguliere partner tot 

positieve resultaten kan leiden. In 2009 zijn gesprekken 

gestart met collegabedrijf Westrom om te onderzoeken 

of laatstgenoemde kan participeren in Risse Facilitair. 

Dit onderzoek zal medio 2010 worden  afgerond.

•	 Kringloop

De Risse groep is door de gemeente Weert verzocht 

een onderzoek te starten naar het realiseren van een 

kringloopwinkel.	Met	een	tweetal	mogelijke	partners	

zal onderzocht worden welke alternatieven er zijn en 

of deze levensvatbaar zijn. De beslissing hieromtrent 

zal in het voorjaar 2010 genomen worden.

•	 Industrie

De organisatie van de Risse Industrie bv is aangepast 

aan de strategische keuzes die de Risse groep heeft 

gemaakt. De metaalafdeling is afgestoten, het pand 

aan	de	Rissezijweg	is	verhuurd	aan	een	externe	partij.

 

 SOCIAAL 

geen enkele melding van ongewenste omgangs vormen 

is door de twee vertrouwenspersonen doorgeleid naar de 

Klachtencommissie. ook de geschillencommissie hoefde 

geen enkel geschil te behandelen. 

In 2009 werd, daar waar dat nog niet was gebeurd, de 

bedrijfscode, waaronder gedragscode en klokkenluiders-

regeling, behandeld in het werkoverleg. In overleg met 

de ondernemingsraad werd de code aangepast. 

Iedere medewerker die instroomde na 1998 heeft een 

Individueel ontwikkelingsplan. 

Vrijwel alle functioneringsgesprekken werden, in com-

binatie met de Iop-voortgangsgesprekken, gevoerd. 

Het verzuim daalde ten opzichte van 2008, onder  andere 
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als gevolg van het nieuwe verzuimbeleid, waarbij 

 verzuimcoaches de leiding ondersteunen. 

Met	de	ondernemingsraad	werd	een	 regeling	afgespro-

ken voor werktijdverkorting ingeval er, door de slechte 

economische situatie, onvoldoende werk voorhanden 

zou zijn; er is geen enkele maal gebruik gemaakt van de 

regeling. Het sociaal plan werd geëvalueerd met vak-

bonden, go en oR; dit resulteerde in een minimale aan-

passing van het plan, waar alle partijen zeer tevreden 

over zijn. In het voorjaar van 2010 zal een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek worden gehouden. 

Sociaal beleid 

Tal van onderwerpen gericht op sociaal en organisa-

torisch beleid werden met de ondernemingsraad 

 besproken. Zoals:

•	 Verzuimbeleid	

•	 Organisatie	Leerwerkcentrum

•	 Organisatie	Industrie

•	 Afbouw	metaalafdeling

•	 Integraal	personeelsbeleid

•	 Joint	venture	de	Risse	Cultuurtechniek	bv

 en Vebego

•	 Protocol	aan-	en	afwezigheid

•	 Regeling	werktijdverkorting

•	 Samenwerking	RcGGZ

•	 Vergoedingsregeling	BHV	en	EHBO

•	 Evaluatie	Sociaal	Plan

•	 Regeling	houtverkoop

•	 Bedrijfscode	

•	 Verlofrooster	2010

•	 Organisatie	Ondersteunende	Dienst

•	 Koffiebijdrage

•	 Integrale	regeling	functiewaardering

•	 Regeling	doktersbezoek

•	 Spaarloonregeling

 Nog in behandeling zijn onder andere:

•	 Regeling	bedrijfsfitness

•	 Ontwikkelingsbeleid	en	evaluatiesysteem	IOP

Wachtlijst

sinds de invoering van de gewijzigde Wet sociale werk-

voorziening per 1 januari 2008 kent de Risse groep drie 

wachtlijsten; één per aangesloten gemeente. In 2009 

groeide de totale wachtlijst van 116 personen naar  

150 personen; ondanks het feit dat 40 personen een 

dienstverband kregen aangeboden. 

RE-INTEGRATIE

De Risse groep streeft naar een positie in het gemeente-

lijk arbeidsmarktbeleid. Het activeren van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt door werk is hierin een 

belangrijk speerpunt. De goede samenwerking met ge-

meenten, maar ook met het UWV, werd gecontinueerd; 

in totaal waren ongeveer 196 mensen van gemeenten en 

UWV geplaatst in een re-integratietraject binnen de Risse 

groep. De gerealiseerde uitstroom bedroeg circa 46%.
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Re-integRatie

 2009 Reeds in traject Totaal Uitstroom 
                                                                      Nieuwe trajecten
gemeente Weert 44 37 81 46%
gemeente Cranendonk 19 31 50 53%
gemeente Nederweert 12 12 24 48%

UWV trajecten 20 20 40 34%

       



COMMUNICATIE

Het tweemaandelijks personeelsblad ‘inbeeld’ richt zich 

vooral op het in beeld brengen van Rissemedewerkers 

en de zaken die hen bewegen; de directie en de onder-

nemingsraad leveren een vaste bijdrage. De tweeweke-

lijkse digitale Nieuwsbrief is een belangrijk medium om  

medewerkers op de hoogte te houden van de laatste 

stand van zaken van de Risse groep. De Nieuwsbrief 

wordt intern via e-mail verspreid; daarnaast hebben 

circa 200 medewerkers zich met hun privé e-mailadres 

 geabonneerd op de Nieuwsbrief. Leidinggevenden en 

stafmedewerkers werden het afgelopen jaar een drietal 

keer geïnformeerd over onze koers en resultaten in geza-

menlijke bijeenkomsten in het bedrijfsrestaurant. 

In 2009 is een vernieuwd introductieprogramma opgezet 

voor nieuwe medewerkers, waarin voorlichting over de 

Risse groep in het algemeen wordt gegeven en waarin 

specifieke	zaken,	zoals	veiligheid	en	regelingen,	worden	

toegelicht. 

Er is een werkgroep opgericht die voorstellen uitwerkt om  

bedrijven en instellingen meer structureel te binden aan 

de	Risse	Groep;	dit	krijgt	in	2010	zijn	beslag.	Extern	richtte	

de Risse groep haar aandacht onder andere op voorlich-

ting aan gemeenteraden, zorginstellingen en bedrijven, 

alsmede door tal van publicaties in diverse media.

FINANCIEEL

Tengevolge van de economische crisis daalde het  

aantal	 externe	 plaatsingen	 en	 stonden	 de	 industriële	 

activiteiten onder druk. Desondanks is 2009 afgesloten 

met een positief resultaat van € 569.878,00. 

TOEKOMST

Strategie de Risse Groep

speerpunten van de Risse groep blijven:

•	 Arbeidsontwikkeling

De ontwikkeling van medewerkers en het vergroten 

van	 het	 aantal	 extern	werkende	medewerkers.	 Deze	

laatste groep medewerkers zal in 2010 met circa 4% 

van de totale populatie moeten groeien. Het metho-

disch kader, het proces en de instrumenten inzake  

arbeidsontwikkeling en personeelsbeleid (IpB, inte-

graal personeels beleid) dienen verder geïmplemen-

teerd te worden. In 2010 zal wederom aandacht besteed  

worden aan de opleiding; de RIT-bijeenkomsten voor 

leiding, maar ook voor stafafdelingen, zullen vervolg 

krijgen met zaken als verzuimbegeleiding, coaching,  

omgaan met ongewenst gedrag, veiligheidsbewust-

zijn, persoonlijke kracht, en dergelijke. Verder zal in 

2010 opleiding voor voorlieden en medewerkers (AKA, 

arbeidsmarkt	 gekwalificeerd	 assistent)	 geïnitieerd	

 worden. 

•	 Doelgroepverbreding

De samenwerking met gemeenten en UWV wordt 

gecontinueerd;	externe	plaatsingen	van	re-integratie-

kandidaten blijft een belangrijk aandachtspunt.  

De focus komt daarnaast te liggen op de doelgroep 

	jongeren	tot	MBO-1	niveau	met	een	grote	afstand	tot	

de arbeidsmarkt en het hiertoe, samen met de part-

ners,	 verder	uitbouwen	van	het	Regionaal	 Expertise-

centrum onderwijs & Arbeid Jongeren.

•	 Samenwerking	publiek	en	privaat

De publiek-private samenwerking is gerealiseerd 

voor wat betreft schoonmaak en groenvoorziening; 

de daaruit ontstane ondernemingen Risse Facilitair 

oVR en Risse groen oVR zullen zich de komende jaren 

verder ontwikkelen tot grotere spelers in hun markt. 

Voor wat betreft Risse Facilitair zal het onderzoek naar 

samen werking met Westrom medio 2010 worden af-

gerond. In 2010 zal tevens duidelijk worden of de door 

de Risse groep gewenste joint venture op het gebied 

van kringloop werkelijkheid wordt. De providerboog 

van de Risse groep, waar RcggZ en zorginstellingen 

deel van uitmaken, zal in 2010 nog meer vorm krijgen; 

in dit verband zijn tevens gesprekken gestart met psW. 
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In 2010 zullen acties uitgewerkt worden om bedrijven 

meer structureel aan de Risse groep te binden.

•	 Optimaliseren	organisatie

Afgelopen jaren is veel energie gestoken in nieuwe 

processen, werkmethoden, instrumenten en orga ni-

satiestructuur. Het inbedden van deze ontwikkelingen, 

die in het verlengde liggen van de strategische keuzes 

van de Risse groep als arbeidsontwikkel bedrijf, dient 

verdere aandacht te krijgen. De intentie is een ‘in con-

trol statement’ af te geven. De risico’s van ons bedrijf 

zijn in kaart gebracht en daar dienen adequate maat-

regelen tegenover te staan. onderdeel hiervan is het 

vastleggen en auditten van de geformuleerde werk-

processen. Deze werkprocessen met bijbehorende re-

gelgeving en organisatiestructuren zullen het komend 

jaar eenduidig vastgelegd worden in een daarvoor 

aangeschaft	systeem	(Mavim).

Fundamentele herbezinning Wsw

De commissie ‘Fundamentele herbezinning Wsw’ heeft 

adviezen uitgebracht inzake het vergroten van de ar-

beidsparticipatie van mensen die onvoldoende produc-

tief zijn en die, om te kunnen werken, zijn aangewezen op 

langdurige ondersteuning. In de adviezen is er geen plek 

voor een aparte voorziening in het kader van de Wsw; de 

sw-bedrijven worden spelers, die zelf hun positie op een 

open	markt	(level	playing	field)	moeten	verwerven	op	het	

gebied van:

•	 Arbeidsontwikkeling

•	 Ambassadeur	naar	reguliere	werkgevers

•	 Vangnetfunctie

De strategie van de Risse groep ligt in de lijn van hetgeen 

de commissie adviseert.

De adviezen van de commissie zijn politiek omarmd. 

Besloten is in 2010 landelijk te starten met een aantal 

 pilots, gericht op:

•	 Het	realiseren	van	meer	werkplekken	bij	werkgevers,

•	 Het	stimuleren	van	de	omslag	van	sw-bedrijven	naar	

arbeidsontwikkelbedrijven,

•	 Het	vormgeven	van	een	integrale	dienstverlening	

 op de werkpleinen,

•	 Het	toetsen	van	de	nieuwe	(beloning)systematiek.

Aan de Risse groep zijn drie pilots toegekend die in 

2010 zullen starten:

•	 “Binnenstebuiten”	 in	 combinatie	 met	 het	 Kennis-

centrum Handel, gericht op het vergroten van het 

	aantal	externe	plaatsingen.

•	 ‘Persoonlijke	 kracht	 als	 motor	 voor	 arbeidsontwik-

keling’, gericht op cultuurverandering in het kader van 

onze strategische keuzes als arbeidsontwikkelbedrijf.

•	 “Verbreding	doelgroep”,	gericht	op	het	realiseren	van	

een sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar tot  

niveau	MBO-1.
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PERSONEELSMANAGEMENT

  

  

  

  

  

  

  

  Bij de Risse groep werken professionals die verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering van het Integraal 

personeelsbeleid (IpB) van de Risse en de uitvoering van 

re-integeratietrajecten voor meerdere doelgroepen in 

verschillende regelingen. 

In 2009 is het beleidsconcept ‘Integraal personeels-

beleid’ (IpB) geoperationaliseerd. Het IpB sluit aan op de 

mogelijkheden en eigenheden van de organisatie en op 

de strategische keuzes van de organisatie arbeidsontwik-

keling als primair proces te benoemen. 

Het IpB maakt onderdeel uit van het ondernemings-

beleid en is op zichzelf een integraal beleid; afstemming 

is daarin belangrijk. Afstemming van kennis en vaardig-

heden van het personeel op de doelstellingen, zowel  

inhoudelijk als organisatorisch, van de Risse groep. Daarbij 

gaat	 het	 er	 om	 het	 personeelsbeleid	 naar	 de	 context 

van de doelen van de organisatie te vertalen. Er zijn twee 

vormen van ‘integratie’ te onderscheiden die nodig zijn 

voor een integraal personeelsbeleid:

•	 Het	afstemmen	van	het	personeelsbeleid	op	de	doelen 

van de organisatie.

•	 Het	 op	 elkaar	 afstemmen	 van	 verschillende	 per-

soneels instrumenten.

In 2009 is vooral gewerkt aan het inventariseren en 

 actualiseren van interne regelingen. Er is een plan van 

aanpak gemaakt waarin de vigerende regelingen zijn 

opgenomen. Hierbij is de status van de regeling aan-

gegeven; regeling in ontwikkeling of nieuwe regeling-

implementatie. Het plan van aanpak is besproken met 

de ondernemingsraad en heeft instemming verkregen. 

Uitvoering van dit plan wordt opgepakt in 2010. 

In 2009 is een nieuw verzuimbeleid geïmplementeerd 

voor de Risse groep. Het nieuwe beleid is gepresen-

teerd	 als	 “Nieuw	 speelveld,	 nieuwe	 spelers,	 nieuwe	 

regels”.	De	visie	op	verzuim	is:	ziekteverzuim	is	een	keuze. 

Ziekte overkomt mensen, doch verzuim is een keuze. 

Ziekteverzuim heeft te maken met gedrag. Het is belang-

rijk verzuim bespreekbaar te maken door medewerkers 

hierop aan te spreken: van positieve aandacht geven tot 

het corrigeren op gedrag. 

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuim-

beleid zijn de functies in de ontwikkeldriehoek, waar-

bij de verantwoordelijkheid van de leidinggevende 

en trajectbegeleider verder gaat dan die van p&o. 

Verzuimbegeleiding is een verantwoordelijkheid die, 

vanuit de Wet bezien, ondersteund moet worden door 

een arboarts. De arts is professional, terzake kundig en 

adviseur van de leidinggevende i.c. verantwoordelijke 

voor de verzuimbegeleiding. Naast de arboarts zijn ook 

andere professionals die ondersteuning kunnen bieden 

in de verzuimbegeleiding met betrekking tot onder 

meer de mentale en fysieke gesteldheid van mensen 

of leefstijl. Deze professionals vormen gezamenlijk de 

providerboog (zie tabel A). Een gerichte ondersteuning: 

analyse en behandeling of gerichte concrete advisering, 

ondersteunt de aanpak, beheersing en uitvoering van 

het verzuimbeleid. 

Verzuimbegeleiding en arbeidsontwikkeling hebben 

eenzelfde doelstelling: focus op en ontwikkeling van ar-

beidsvermogen. Wat kan iemand nog voor werk verrich-

ten,	wat	is	de	belasting	-	belastbaarheid.	Met	de	ontwik-

keling van arbeidsontwikkeling, het methodisch kader, 

ligt er een goede basis om de verzuimbegeleiding vanuit 

een nieuw ontwikkelde visie op te pakken. tabel a

 

Arbeidsontwikkeling

In 2009 is de start gemaakt met het planmatig imple-

menteren van het in beleid uitgewerkte proces,  

methoden, instrumenten en procedures rondom  

arbeidsontwikkeling. Het proces wordt begeleid door  

een werkgroep bestaande uit direct betrokkenen  

rondom het proces van arbeidsontwikkeling. 
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Func tioneRingsgespRekken peR BV

opleidingskosten tota al 2009 in €

Tabel C

Tabel D

trajectbegeleider (regie)

kandidaat/
medewerker

P&o (administratie/advies) Werkleiding (uitvoeren
ontwikkelopdracht)

voorman/-vrouw

Wsw     133.671
Ambtelijk     3.484
BV     12.694

 2008 2009
De Risse Industrie bv 268 268
De Risse Cultuurtechniek bv 102 122
Risse Facilitair oVR 6     68
De Risse Horizon bv 68   81
De Risse Holding bv   33 43

 477 582

ont wikkeldRiehoek en pRoVideRBoog
Tabel A 

bedrijfsarts Psycholoog

fysiotherapeut

Werk bedrijfsmaatschappelijk werker

Rapporteur

P&o 
(plaatsen)

voorman/-vrouw

trajectbegeleider (regie)

kandidaat/
medewerker

Werkleiding

  

  

  

  

  

  

  

  

ont wikkeldRiehoek
Tabel B 
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In het voor- en najaar hebben leidinggevenden, 

traject begeleiders en staf, die in de uitvoering be-

trokken zijn bij arbeidsontwikkeling, een workshop 

gevolgd. Centraal thema in deze workshop was het 

werken met een Iop en de samenwerking in de ontwik-

keldriehoek (tabel B). Daarbij hebben deelnemers de  

mogelijkheid gekregen om mee te denken over een for-

mat Iop waarin zich de gemene deler herkent. Verder 

is aandacht geweest voor de rol/positie van de be-

geleiding door werkleiding in het kader van arbeids-

ontwikkeling en de samenwerking tussen de diverse 

functies in de ontwikkeldriehoek. Als afsluiting van de 

training hebben alle deelnemers een persoonlijk actie-

plan gemaakt. Dit plan is in de tweede workshopronde 

geëvalueerd. In 2010 worden deze workshops vervolgd, 

omdat de ervaring is dat het leereffect, de kwaliteit en 

 acceptatie op deze wijze het grootst is. Het past in onze 

 opvatting dat organisatie-ontwikkeling voor de Risse  

groep op basis van een ‘ontwikkelbenadering’, volgens 

het principe van ‘plan-do-check-act’, bijdraagt aan een 

succesvolle en een op resultaat gerichte ontwikkeling. 

tabel b

IOP en functioneringsgesprekken

Een deel van de (Wsw-) medewerkers heeft een Iop.  

Dit wordt regelmatig besproken en geëvalueerd. De me-

dewerkers zonder Iop hebben een functioneringsgesprek 

gehad. In totaal zijn er 117 medewerkers die een Iop heb-

ben. Als we schrijven over ontwikkeling dan is oplei-

den van medewerkers een onderdeel daarvan. In tabel 

D staan de investeringen die de Risse doet in opleiden.  

tabel c en d

  

BEDRIJFSMAATSChAPPELIJK WERK

op de dienstverlening van de bedrijfsmaatschappelijk 

werker is in 2009, ten opzichte van 2008, in gelijke mate 

een beroep gedaan. De belangrijkste aandachtspunten 

zijn weergegeven:

Communicatie op het werk

Het werken met individuele ontwikkelingsplannen draagt 

bij aan een verbetering van de communicatie tussen  

 medewerker en leidinggevende; er is systematisch aan-

dacht voor de medewerker en zijn/haar inbreng wordt ge-

vraagd.	Mede	ook	onder	invloed	van	de	interne	campagne	

“Normen	en	waarden”	is	er	wederzijds,	tussen	medewerker	

en leiding, meer begrip voor elkaar. Leiding heeft ervaren 

dat er eerst contact moet zijn met medewerkers alvorens 

samen te kunnen praten over vragen, problemen e.d.

Financiële problemen

Het probleem van de ‘werkende arme’ is ook merkbaar bij 

de Risse groep. Dit probleem heeft nadrukkelijk de aan-

dacht. Er is aansluiting gemaakt op een overleg met diverse 

partners uit het sociale netwerk. Contact met dit netwerk 

draagt bij aan een vroegtijdige signalering van proble-

men en het creëren van oplossingen als ook het snel kun-

nen handelen nadat er problemen zijn gerezen. In 2008 

is in samenwerking met de gemeente Weert het project 

‘Je verdient het om rond te komen’ uitgevoerd. Een evalu-

atie van dit project bevestigt in 2009 de indruk dat mede-

werkers van de Risse groep ook in aanmerking kunnen 

komen voor aanvullende regelingen van de gemeente. 

Het project heeft een vervolg gekregen door een structu-

rele samenwerking met de afdeling sociale Zaken van de  

gemeente Weert op lokatie. Voor 2010 is in dit kader ook 

het overleg gestart met andere gemeenten. 

Relatieproblemen

Vanuit het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt getracht 

hierin vanuit een bemiddelende rol te komen tot (werk-

bare) oplossingen voor de gerezen problemen. Van de 

privé-problemen geeft bijna de helft als oorzaak relatie-

problemen. spanning tussen partners die leiden tot pro-

blemen in de werksituaties. 

Aansluiting op de reguliere zorg

Veel van onze medewerkers zijn onder behandeling 

of in begeleiding bij de eerste of tweede lijns zorg. 

12        RIssE gRoEp



a antal cliënten BedRijFsma atschappelijk  weRk

pRoBleem Bij  intake

wachtlijstont wikkeling

heRindicaties

Tabel E 

Tabel F 

Tabel G

Tabel H

  2008 2009
Man 36 31
Vrouw  26 27
Nieuw in deze periode  30 25
Totaal in begeleiding 62 58
Traject afgerond in deze periode 30 29
Traject over naar volgende periode 32 29
Adviescontact  intern 11 10
Adviescontact	extern	 	7	 6

  Aantal dossiers  
 de Risse 2008 de Risse 2009
Probleem bij intake  

spanningsklachten 24 27
privé-problemen 20 24
onvoldoende functioneren 2 1
Conflict 2 0
overspannen 5 3
psychiatrie 2 0
Rouwverwerking 4 2
Traumaverwerking 2  1
overig 0 0

Eindtotaal 62 58

   31-12-2009

Weert  89
Nederweert  24
Cranendonck  37

totaal  150

  totaal wachtlijst dienstverband

positieve herindicatie 163 43 120 
Bovengrens 0 0 0 
ondergrens 2 2 0 
Afzien van indicatie 19 19 0

totaal 184 64 120 
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Aansluiting met behandelaars en begeleiders heeft dus 

een  gemeenschappelijk belang: de cliënt/medewerker. 

Veel van onze medewerkers hebben 24 uur per dag een 

duidelijke structuur nodig. samenwerking met de zorg is 

een succesbepalende factor voor ontwikkelingstrajecten 

en werk. In 2009 is samenwerking met zorgorganisaties 

vormgegeven	 in	 een	 providerboog.	Met	 als	 doel	 	kennis	

delen, ontwikkelen en borgen in structurele samen-

werkingsverbanden. tabel e en f

   

        

UITVOERING WET SOCIALE 
WERKVOORzIENING

In de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 

wordt er onderscheid gemaakt in:

•	 wachtlijstontwikkeling	en	–beheer;

•	 aantal	gemiddeld	te	realiseren	plaatsingen;

•	 begeleid	werken.

herindicaties Wsw 

Mensen	 met	 een	 indicatiestelling	 voor	 de	 Wsw	 worden	

periodiek op deze indicatiestelling beoordeeld om te be-

palen of zij nog steeds tot de doelgroep van Wsw behoren. 

Daarbij is het niet van belang dat kandidaten reeds zijn ge-

plaatst en bij de Risse groep werken. Van de totale groep te 

herindiceren kandidaten zijn er negentien kandidaten die 

vrijwillig van hun indicatiestelling hebben afgezien. Voor 

alle overigen is er een nieuwe indicatie stelling afgegeven. 

tabel h

Taakstelling 

De taakstelling van de gemeenten waarvoor de Risse 

groep de Wsw uitvoert is weergegeven in tabel i en j.

Begeleid werken en detacheren

De opdracht voor begeleid werken en detacheren was 

in 2009 wederom: groeien. Voor beiden is dit niet gelukt.  

Er was zelfs sprake van een sterke daling. Belangrijkste 

 reden hiervoor was de economische crisis. De vraag naar 

arbeidskrachten daalde. Het cijfer begeleid werken is 

deels misleidend. Van een aantal van de begeleid werkers 

is de plaatsing omgezet in een detachering en een ander 

deel is herplaatst in een passende functie intern. Het be-

treft dan medewerkers wier arbeidsmogelijkheden zijn 

verminderd en voor wie het werken in een reguliere werk-

omgeving niet meer passend is. tabel k

ziekteverzuim

Het verzuim als gevolg van ziekte is sterk gedaald ten op-

zichte	van	2008.	Mede	als	gevolg	van	een	nieuw	verzuim-

beleid werd 2009 afgesloten met een verzuimpercentage 

van 12,5% voor de totale Risse groep. tabel l en m

Verzuimbegeleiding

per 2009 heeft de Risse groep een nieuwe verzuim beleid. 

Focus bij de uitvoering en toepassing van dit beleid ligt 

op het arbeidsvermogen van medewerkers; wat kan ie-

mand wel nog aan arbeid verrichten en waar moeten we 

rekening mee houden. Daarbij is het van belang dat er een 

aanspreekcultuur wordt ontwikkeld, zowel positieve aan-

dacht als ook corrigerende aandacht. Verantwoordelijken 

worden ondersteund en geadviseerd door een verzuim-

coach en kunnen daar waar nodig professionals inscha-

kelen voor advisering, ondersteuning of begeleiding. 

Deze professionals zijn georganiseerd in een ‘provider-

boog’. Het betreft dan onder andere sociaal psychiatrisch 

 verpleegkundigen, fysiotherapeuten, bedrijfsarts en be-

drijfsmaatschappelijk werk.
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ta ak stelling 2009

ta ak stelling en Realisatie  2009

Begeleid weRken /  de tacheRen

Ziek te VeRZuim

Formatie 
 1-1-2009 instr/uitstr 31-12-2009
 fte se fte se fte se

De Risse Industrie bv 263.80 271.33 +16.16 +16.87 279.96 288.20
De Risse Cultuurtechniek bv 121.22 122.62 -2.84 -2.37 118.38 120.25
Risse Facilitair oVR 33.02 34.44 -0.34 -0.61 32.68 33.83
overig 180.62 183.51 -13.43 -13.24 167.19 170.27

Totaal 598.66 611.90 -0.45 +0.65 598.21 612.55

  1-1-2009  instr/uitstr  31-12-2009
  fte se fte se fte se 

Afd. begeleid werken 20.99 21.22 -3.44 -3.17 17.55 18.05
Afd. detacheringen 121.46 122.87 -15.76 -16.00 105.70 106.87
Excl.	Risse	Facilitair

ziekteverzuim 2007 2008 2009

De Risse groep  13.5 % 14.0 % 12.5 %

Tabel I 

Tabel J 

Tabel K 

Tabel L

(Bron:	urenregistratie)

Gemeente                Taakstelling        Gemiddelde realisatie  Verschil
  Risse elders totaal 

Cranendonck 85.96 78.46 7.38 85.84 -0.12
Nederweert 110.09 108.10 1.89 109.99 -0.10
Weert 393.20 387.47 5.47 392.94 -0.26

Totaal 589.25 574.03 14.74 588,77 -0.48

St.	Michielsgestel	 	 0.33	 	 0.33	
Beesel  1.00  1.00 
gennep  0.42  0.42 
Leudal  38.11  38.11 
Waalre  0.30  0.30 
Maasgouw	 	 1.00	 	 1.00	
Heeze-Leende  1.00  1.00 
IJsselstein  1.00  1.00 

Totaal  617.19   
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ONGEWENST GEDRAG

  

  

  

  

  

  

  

  

VERTROUWENSPERSONEN

De Risse groep beschikt over twee vertrouwens personen. 

Een persoon is tevens bedrijfsmaatschappelijk werker en 

de ander is een medewerkster van de Risse groep. Beide 

vertrouwenspersonen	zijn	voor	deze	taak	gekwalificeerd.	

Het aantalen klachten in 2009 was enigszins hoger dan 

in voorgaande jaren. Er zijn geen formele klachten inge-

diend bij de Klachtencommissie. Alle klachten konden in-

formeel worden afgehandeld. Dat komt, omdat de aard 

van de klachten niet ernstig is, maar door klagers wel 

als onaangenaam en soms intimiderend wordt ervaren. 

De klachten ontstaan meestal, omdat betrokkenen on-

voldoende beseffen dat hun gedrag soms onbetamelijk 

is en dat anderen hiervan dan serieus last kunnen heb-

ben. Het komt ook voor dat pesterig gedrag of het ma-

ken van intimiderende opmerkingen buiten werktijd 

doorgaat. Het internet is hierbij een medium. In de voor-

gekomen gevallen hebben de vertrouwenspersonen 

hierover met betrokkenen inhoudelijk van gedachten 

gewisseld en hun gewezen op de gevolgen van onbe-

tamelijk	 gedrag	 via	 chatboxen	 en	 hoe	 hiermee	 om	 te	

gaan. sommige klachten werden afgehandeld door ge-

sprekken tussen werkleiding en betrokkenen, correctie 

gesprekken door de directie of doorverwijzing naar de 

bedrijfsmaatschappelijk werker. In de meeste geval-

len hebben de vertrouwenspersonen ook in coachende 

vorm een bijdrage geleverd aan verbetering van gedrag 

en houding bij de aangeklaagde, maar soms ook bij de 

klager. Bij deze laatste meer in de sfeer van ‘hoe kun 

je	 op	 een	 goede	 manier	 opkomen	 voor	 jezelf”.	 In	 alle	 

gevallen wordt de werkleiding ingelicht zodat deze op de 

werkvloer de gang van zaken kan blijven begeleiden. We 

kunnen constateren dat een klacht, eenmaal aangepakt, 

daarna door betrokken personen ook kon worden afge-

sloten. Er waren geen ‘terugkom-klachten. tabel n

GESChILLENCOöRDINATOR

De taak van de geschillencoördinator is het minnelijk 

oplossen van een geschil betreffende de arbeids-

verhoudingen tussen een werknemer en het bedrijf. 

Voor de geschillencoördinator was 2009 een rustig jaar. 

Weliswaar hebben zich diverse medewerkers gemeld in 

de veronderstelling dat het om een geschil ging, echter 

in de meeste gevallen bleek dit niet zo te zijn. Wel heb-

ben medewerkers gebruik gemaakt van de objectiviteit 

van de geschillencoördinator en zijn via gesprekken de  

nodige problemen inzichtelijk gemaakt en opgelost. 

 

In 2009 hebben zich drie  medewerkers aangemeld waar-

bij er spraken was van een geschil. tabel o

onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij alle gedrag en handelingen,  

die voor het individu een inbreuk vormen op de (lichamelijke) integriteit en wat door 

 diegene als kwetsend en vernederend wordt ervaren. dit betekent dus dat degene die het  

gedrag overkomt, bepaalt of dit kwetsend of vernederend is en niet degene die het 

gedrag uit, en misschien wel geen bijbedoelingen had of het niet zo bedoeld had of 

heeft. 
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a antal meldingen ongewenst gedRag in 2009

a antal meldingen geschillencoöRdinatoR

 2009 2008 2007

Dicriminatie           0 1 0
pesten            3 2 6
Agressie en geweld            4 1 0
seksuele intimidatie/intimiteiten            2 0 2
Klacht over relatie met leidinggevende 5 3 6
privé problemen 2 1 1
Doorverwijzing naar een 
andere interne klachtenbehandelaar 2 0 1

Totaal 18 8 16

 2009 2008 2007

Totaal 3 6 10

Tabel N

Tabel O

  

  

  

  

  

  

  

  

Ziek te VeRZuimpeRcentage peR BV

BV Totaal 2007 Totaal 2008 Totaal 2009

De Risse Industrie bv            15.0 % 14.4 % 12.6 %
De Risse Cultuurtechniek bv 10.9 % 10.5 % 10.4 %
Risse Facilitair oVR 15.2 % 15.4 % 5.9 %
De Risse Holding bv 11.0 % 13.7 % 17.05 %
De Risse Horizon bv 13.5 % 14.4 % 12.05 %z

Tabel M
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Helma: “Voordat we met Melba 
gingen werken werd al van 
medewerkers die na 1998 een 
sw-indicatie hadden gekregen 
een individuele ontwikkeling plan 
(IOP) gemaakt. In het IOP wordt 
de ontwikkeldoelstelling van de 
medewerker bepaald. Nu wordt  
Melba gebruikt om dit te meten 
en te bepalen. Melba heeft  
29 punten waarop een mede-

werker in kaart gebracht kan 
worden. Zo weet iedereen wat 
bedoeld wordt met een bepaald 
punt. De neuzen staan hiermee 
allemaal dezelfde kant op. Melba 
meet hoe een medewerker het 
doet. Je meet de productiviteit 
van een medewerker maar ook 
door te praten met elkaar. Bij 
bepaalde functies is Melba 
neergelegd op een leerwerkplek. 
Je kijkt dan naar de werkplek. 
Wat vraagt die werkplek voor 
medewerker. Op welk niveau 
moet die worden ingevuld. En wie 
kun je er laten werken. Belangrijk 
is wat moet een medewerker nog 
leren om hem in die bepaalde 
functie te laten groeien. Voordeel 
is dat je heel gericht naar 
mensen kijkt. Het risico dat je in 

algemeenheden praat, is minder. 
Je spreekt dezelfde taal. Voor 
een trajectbegeleider is het wel 
intensiever werken. Je moet jezelf 
meer discipline opleggen om 
ermee te werken. Daar komt ook 
nog bij dat je het systeem nog 
eigen moet maken. Dit geldt niet 
alleen voor de trajectbegeleiders, 
ook voor de werkleiders vraagt 
dit meer aandacht. Door de 
trajectbegeleider wordt er een IOP 
gemaakt waarbij de punten van 
Melba gebruikt worden. Elke drie 
maanden is er een evaluatie over 
hoe iemand zich ontwikkelt. Als 
Melba helemaal is geïmplemen-
teerd dan kun je veel beter een 
match maken en dat is waar het 
om gaat”.

helma van happen

Melba

Helma van Happen (44) is traject-
begeleidster en werkt met Melba. 
Melba is het meetsysteem om 
vaardigheden en kennis in kaart te 
brengen en de arbeidsontwikkeling 
te volgen.
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DE ONDERNEMINGSRAAD

Er is een aantal aanvragen geweest die veel tijd en inzet 

van de oR hebben gekost. Een voorbeeld hiervan is de 

orga nisatiewijziging binnen de Risse Industrie bv, zowel  

de eerste als de tweede fase. ook de instemmings aanvraag 

Integraal personeelsbeleid vroeg en vraagt veel aandacht 

van de oR. Dat komt doordat als uitvloeisel van deze in-

stemmingsaanvraag, de verschillende personeelsinstru-

menten op elkaar afgestemd dienen te worden. Hieruit 

komen diverse nieuwe instemmingsaanvragen voort. Een 

belangrijke instemmingsaanvraag betrof de Integrale rege-

ling Functiewaardering. Bij de behandeling hiervan heeft 

de oR nauw samengewerkt met een vertegenwoordiging 

van het georganiseerd overleg (go). Veel tijd kostte ook de 

adviesaanvraag omtrent de samenwerking met Vebego 

voor de oprichting van de joint venture Risse groen oVR 

en de instemmingsaanvragen voor de daarmee samen-

hangende raam- en detacheringsovereenkomsten. De oR 

heeft steeds getracht alle advies- en instemmingsaanvra-

gen binnen een redelijke termijn af te handelen, waarbij 

uiterste zorgvuldigheid werd betracht. 

De oR heeft bij de Algemene Vergadering van Aan-

deelhouders (AvA) een initiatiefvoorstel ingediend 

teneinde tot een regeling te komen inzake het voor-

drachtsrecht	van	de	OR	bij	het	benoemen	van	een	“werk-

nemerscommissaris”.	De	OR	heeft	besloten	in	te	stemmen	

met de door de AvA voorgestelde werkwijze. 

Halfjaarlijks vonden gesprekken plaats met de bedrijfs-

arts over het verzuimbeleid en zijn bijdrage aan de uit-

voering hiervan. ook werd de bedrijfsmaatschappe-

lijk werker voor een informatief gesprek uitgenodigd.  

De	OR	liet	zich	informeren	over	zijn	specifieke	werkzaam-

heden en maakte ook met hem de afspraak halfjaarlijks 

de gang van zaken te evalueren. Er waren contacten met 

het lid van de Raad van Commissarissen dat belast is 

met werknemerszaken. In totaal kwam de oR 13 keer bij  

elkaar. Daarnaast vond zeven keer een overlegvergade-

ring met de bestuurder plaats. Het dagelijks bestuur van 

de oR hield bijna wekelijks een kort overleg en er vond 

negen keer een bilateraal overleg tussen DB en bestuur-

der plaats. In dit informele overleg bespraken beide par-

tijen de gang van zaken binnen de onderneming. 

Teneinde een professionele werkwijze mogelijk te maken 

heeft deze oR bij zijn instelling besloten met commissies 

te werken. Alle instemmings- en adviesaanvragen wor-

den door een van de commissies voorbereid. Daarnaast 

nemen oR-leden deel aan Risse-commissies. Hierbij gaat 

het zowel om reeds jaren bestaande commissies zoals 

de schadecommissie en de Arbocommissie, maar ook 

 nieuwe commissies zoals de werkgroep Verzuimbeleid en 

de	werkgroep	Melba.

De oR hecht veel waarde aan een goede informatievoor-

ziening voor de achterban. Hij tracht dit te bereiken door 

de maandelijkse uitgifte van het nieuwsblad ’t oR-tje. 

MEDEzEGGENSChAP

  

  

  

  

  

  

  

  het jaar 2009 was erg druk voor de ondernemingsraad. in totaal kwamen er 27 advies- 

en instemmingsaanvragen van de bestuurder. de onderwerpen waren zeer divers.  

dit varieerde van een adviesaanvraag voor de nieuwe organisatie van de industrie tot 

een instemmingsaanvraag voor het verhogen van het maandelijkse koffiegeld.
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Daarnaast wordt een populaire versie van de vergaderver-

slagen op de prikborden gehangen. Verder presenteert 

de oR zich regelmatig via artikelen in het personeelsblad 

‘inbeeld’. Het oR-spreekuur werd ook in 2009 wekelijks 

gehouden. Hiervan werd maar beperkt gebruik gemaakt. 

Daarom beraadt de oR zich op een andere invulling van 

het spreekuur. 

Vanwege het aanvaarden van een functie buiten de Risse 

groep trad een medewerker van de Risse Horizon bv af 

als	 lid	van	de	OR.	Met	 instemming	van	de	bestuurder	en	

de vakbonden namen twee medewerkers van de Risse 

Horizon bv zijn plaats in. Zowel de totale oR als de indivi-

duele leden volgden in de loop van het jaar diverse trainin-

gen en cursussen om hun vakkennis en professionaliteit te 

vergroten. De ambtelijk secretaris startte in 2009 met een 

beroepsopleiding. 

Interview  met 3 leden van de OR

Wie ben je?
Marc: Marc Moonen! In 2002 begonnen als werk-

leider elektro en na de reorganisatie heb ik 
de baan van werkleider Industrie. Telefonisch 
bereikbaar op internnummer 698. Geboren 
in Roggel en nu woon ik al 10 jaar in Heel, 
Ik woon samen met Bianca en heb twee 
volwassen dochters. In de tuin werken, 
op vakantie gaan, lange wandelingen maken 
en natuurlijk de schutterij zijn mijn grote 
hobby’s. Als ik nog wat tijd over heb restau-
reer ik een Mercedes Hecken� osse uit 1964. 
Daar ben ik nu wel al 10 jaar mee bezig!

Rita: Mijn naam is Rita Heugen. Ik ben een van de 
leidinggevenden van Risse Facilitair. Heb je me 
als lid van de OR nodig, dan ben ik telefonisch 
bereikbaar op nummer 06 45 38 43 64. Ik heb 
drie fantastische dochters, en dat is direct mijn 
hobby. Samen met de meiden shoppen of 
werken met de paarden. En dan is mijn vrije 
tijd goed gevuld, hoor.

Peter:  Peter Bukkems heet ik. Sinds de reorganisatie 
van de Industrie werk ik op het Bedrijfs-
bureau als werkvoorbereider. 
Via de telefoon ben ik bereikbaar 
op nummer 880. Als je me naar 
mijn hobby’s vraagt dan zeg ik 
 direct muziek en zingen. Jammer 
genoeg laat mijn lichaam niet 
meer toe om echt te sporten. 
Dat mis ik best wel. Ik vind 
het leuk om met mijn klein-
kinderen bezig te zijn.

Waarom zit je in de OR?
Marc: Omdat de eerst periode van 2005 tot 2008 mij heel 

goed is bevallen. Ik wilde graag doorgaan en dat 
vind ik heel � jn. Maar daarvoor ben ik regelmatig 
’s avonds met de OR bezig. Voorstellen lezen of 
zaken voorbereiden kosten nu eenmaal veel tijd.

Rita: Dit is mijn tweede zittingperiode. Mijn motivatie 
is nog steeds dat er naar mijn gevoel een te grote 
afstand is tussen binnen en buiten. Daar mee wil 
ik zeggen dat de medewerkers aan de Risseweg 
niet altijd weten wat er buiten de hekken gebeurt. 
Maar dat is ook andersom. Mijn taak zie ik om daar 
een brug tussen te bouwen en te onderhouden. 
Ik zie het als mijn taak om ook zelf achter infor-
matie aan te gaan. En als men vragen heeft zelf 
initiatief te tonen. Daarbij wil ik best graag helpen.

Peter:  Aan de ene kant puur uit nieuwsgierigheid. Ik wil 
graag meer weten over het reilen en zeilen van de 
hele Risse Groep. Daarnaast vind ik het nodig dat 
de SW-medewerkers een stem hebben. Soms heb 
ik de indruk dat SW-ers ondergesneeuwd raken 
door al die veranderingen.

Is het OR werk wat je 
er van verwacht had?

Marc: Jazeker. Anders had ik me niet voor een tweede 
termijn beschikbaar gesteld. Wat mij op dit 
 moment erg trekt, zijn de veranderingen van 
De Risse van een puur SW bedrijf naar arbeids-
ontwikkelingbedrijf. Dat betekent dat je heel 
veel verschillende groepen mensen binnenkrijgt. 

Rita: Ja en Nee. Lastig vind ik om mij te verplaatsen in 
de zaken van afdelingen waarmee ik nauwelijks 
contact heb. Maar het hoort erbij. Ik laat mij dan 
graag leiden door de informatie van de andere 
OR-leden.

Peter: Het werk is veel intensiever dan ik van tevoren 
heb ingeschat. Je wordt wel door het bedrijf een 
aantal uren vrij gesteld. Maar ik moet ook in mijn 
vrije tijd ruimte maken om zaken voor te bereiden. 
Verder is er veel respect en waardering van de 
 collega leden van de OR. Dat vind ik erg � jn. Als ik 
dat zo hoor van de andere SW-bedrijven is dat niet 
overal het geval.

Welke speciale taken 
heb je in de OR?

Marc: Ik ben als vice-voorzitter van de OR natuurlijk 
lid van het dagelijks bestuur. Verder zit ik in de 
commissie Arbo, daar worden zaken rond de 
bedrijfsarts, verzuimbeleid of bijvoorbeeld de 
werktijden besproken. Uiteraard beslist de hele 
OR over een voorstel of advies.

Rita: Als voorzitter van de Achterban heb ik vier keer 
per jaar een vergadering. De Achterbanleden 
zijn de oren en ogen van de OR op de werk-
vloer. Heel belangrijk om juist die mensen bij het 
OR-werk te betrekken. Informatie van en naar de 
Achterban is een vast agendapunt op elke OR 
vergadering. Verder ben ik lid van de commissie 
Financiën. Onder andere de jaarrekening en 
begroting wordt door de commissie bekeken.

 Ik moet zeggen, qua � nanciën heeft de Risse 
het redelijk goed voor elkaar.

Peter:  De Ondernemingsraad kent de commissie 
 Sociale Zaken, maatschappelijke ontwikkelingen 
en arbeidsvoorwaarden. Daar ben ik coördinator 
van. Dat houdt in dat ik tijdens de vergaderin-
gen van de OR het woord voer over zaken die 
de commissie heeft uitgezocht.  Verder ben ik lid 
van de commissie  Communicatie, achterban en 
PR. Normaal gesproken doe ik de interviews. Ik 
stel verder met andere leden de teksten voor 
’t Or-tje op. Als laatste speciale taak ben ik vice-
voorzitter van de Achterban vergadering. Ik leid 
de vergadering als de eigenlijke voorzitter 
Rita Heugen niet kan.

Welke werkplek zou je 1 dag 
willen over nemen, en wat 
zou je dan in ieder 
geval doen?

Marc: Ik ben hartstikke tevre-
den met mijn huidige 
werkplek. Ruilen hoeft 
dus niet. Toch zou ik 
iedereen aanraden 
zich eens in te 
leven in het werk 
op andere afde-
lingen of zelfs 
BV’s. Dat is goed 
voor je ontwikke-
ling en draagt bij 
tot begrip.

Rita: Een andere werk-
plek wil ik niet 
overnemen, wel wil ik 
een soort snu� elstage 
op meerdere plekken in het 
bedrijf. Dat lijkt mij heel leuk.

Peter:  Ik zou het niet willen, een andere plek in 
de organisatie, tenzij, ja ach verbeteren wil 
 iedereen zich wel!

Maak de volgende zin af: 
“OR werk is leuk omdat”…

Marc: Je betrokken bent bij het hele reilen en zeilen 
van De Risse Groep. Door alle informatie is het 
een echte uitdaging.

Rita: Ik zo de Risse en de mensen beter heb leren 
kennen.

Peter:  Het belangrijk werk is, je krijgt overzicht en 
inzicht in het bedrijf. Maar ik zeg er direct bij, 
je moet soms afwegingen maken. En ook al 
ben ik het niet altijd met alles eens, naar buiten 
toe moet ik altijd het meerderheidsstandpunt 
uitdragen.

Marc Moonen

Peter Bukkems

Rita Heugen
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DE AChTERBAN

De leden van de achterbanvertegenwoordiging kwamen 

vier keer bij elkaar. Zij bespraken de zaken die aan de oR 

voor  advies of instemming waren voorgelegd. ook kwam 

een	 aantal	 praktische	 zaken	 zoals	 de	 koffievoorziening	 in	

het bedrijfsrestaurant en de regeling werktijdverkorting 

aan de orde. Verder bezon de achterban zich op haar taken. 

Vanwege het vertrek van een lid bestond de achterban-

vertegenwoordiging aan het einde van het jaar uit 14 leden.

hET GEORGANISEERD OVERLEG

Er vond in 2009 twee maal een formele vergadering van het 

georganiseerd overleg (go) plaats. over die instemmings- en 

adviesaanvragen, waarover het go conform convenant ge-

raadpleegd dient te worden, vond regelmatig afstemming 

tussen go en oR plaats. Voorts maakte het go kenbaar het 

Convenant scheiding der bevoegdheden tussen go en oR te 

willen beëindigen. Daarbij overwoog het go dat, gelet op 

de rechtspositieregeling CAR/UWo, het vigerende 

convenant niet meer actueel is.



Bianca: “Als mijn vriendin, even 
oud en met dezelfde opleiding, 
op dezelfde baan solliciteerde, 
maakte zij so wie so meer kans, 
omdat ze er normaal uitzag”.
Vanwege mijn toenmalige vriend, 
verhuisde ik van Breda naar 
Budel. Het contact met de Risse is 
eigenlijk per toeval ontstaan.  
Een tante van mijn vriend had 
vervoer nodig om naar een 
bijeenkomst van de Risse te 
kunnen gaan. Ik bood aan haar 

te brengen en eenmaal aangeko-
men, trof ik een trajectbegeleider. 
Deze nodigde me uit deel te ne-
men aan de rondleiding waarvoor 
ik de tante van mijn vriend had 
gebracht. Hetgeen ik zag, beviel 
me wel en ik gaf bij de gemeente 
aan dat ik als WWB-er in een 
traject bij de Risse aan de slag 
wilde. De gemeente was bereid 
het traject bij de Risse in te kopen 
en een jaar geleden kon ik starten. 
Ik begon bij de administratie 
van de Risse Cultuurtechniek bv 
en Risse Facilitair OVR, waar ik 
nog steeds werkzaam ben. Ik vul 
weekstaten in en notuleer bij het 
uitvoerdersoverleg. Notuleren 
had ik al een beetje in de vingers 
doordat ik ook notulen maakte 
bij overleggen van de ouderraad 
van school. Ik begon met vier 
dagen, maar werk nu fulltime. 
Na een half jaar bleek dat ik 
behoefte had aan meer werk, 
dus kwam ik, voor halve dagen, 
bij het OR-secretariaat terecht 
waar ik hielp met het copieren, 

samenstellen van vergader-
mappen en het notuleren. Daar 
die werkzaamheden me niet echt 
lagen, werk ik sinds kort bij de 
afdeling inpakken waar ik etiket-
ten met barcodes en prijzen voor 
de producten van de assemblage 
print en vergaderingen notuleer.
Ik werk graag bij de Risse.  
Wat me wel aanspreekt, is dat  
ik met mijn handicap niet opval, 
hier ben ik normaal. Ik vind het 
heerlijk te werken en onder de 
mensen te komen. Thuis zijn 
de werkzaamheden toch maar 
beperkt tot het huishouden, 
computeren en chatten. Het bood 
weinig uitdaging. 
Mijn traject is onlangs voor een 
jaar verlengd. Als ik mijn leven 
weer op de rit heb dan wil ik best 
naar het vrije bedrijf. Ik zou graag 
nog cursussen willen volgen, 
maar eerst moet ik voor mezelf 
uitmaken welke richting ik precies 
wil”.

Bianca meeuwissen

WWB

                 

Bianca (36) is 12 tot 14 jaar uit het 
arbeidsproces geweest en het was 
erg moeilijk (weer) te starten. Maar 
dat was het niet alleen: ze was 
begin 30, alleenstaande moeder, 
had een aangeboren afwijking en 
een LEAO-opleiding. Vooral haar 
handicap zorgde voor verminderde 
kansen op een baan.
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ARBO-ORGANISATIE

De Risse groep streeft naar een continue verbetering 

van	de	arbeidsomstandigheden.	De	afdeling	KAM	heeft	

als doel het vormgeven van een uniform beleid op het 

gebied van de arbeidsomstandigheden, het toezien op 

naleving van de wet en spant zich in de veiligheid, ge-

zondheid en het welzijn van alle medewerkers in de werk-

situatie zo goed mogelijk te garanderen. Alle arbozaken 

die de Risse groep betreffen, worden besproken in het 

overleg van de directie, in het Arboplatform en met de 

ondernemingsraad.

 

In	2009	heeft	de	afdeling	KAM	zich	voornamelijk	bezigge-

houden met de machineveiligheid. Er is nieuwe software 

aangeschaft, alle machines zijn opnieuw geïnventariseerd 

en in de software ingevoerd. Een optimaal beheer van 

machines en apparaten is het gevolg en het plannen, uit-

voeren en monitoren van inspecties, keuringen en onder-

houdswerkzaamheden is hierdoor sterk vereenvoudigd. 

Uiteraard is kennis van machineveiligheid daarbij een 

belangrijk onderdeel. Eind 2009 is besloten ook het kwa-

liteitsmanagementsysteem volledig te vernieuwen. Er is 

software aangeschaft waarmee het kwaliteitsmanage-

mentsysteem en het proces management sterk wordt 

verbeterd. De software stelt de Risse groep in staat alle 

bedrijfs- en werkprocessen op eenvoudige en eenduidige 

wijze te beschrijven, model leren én te publiceren op een 

website. Door de mogelijkheid deze processen in relatie 

te	brengen	met	risico’s	en	interne	of	externe	wet-en	regel-

geving ondersteunt deze software tevens op gebieden als 

Risicomanagement. 

MELDINGEN ARBEIDSOMSTANDIGhEDEN

In 2009 hebben we 24 meldingen met betrekking tot 

de arbeidsomstandigheden van mede werkers ont-

vangen. In 2006, 2007 en 2008 ontvingen we respec-

tievelijk 37, 22 en 21 meldingen. De werkplekonder-

zoeken vinden plaats nadat klachten zijn geuit over 

de werkomgeving in combinatie met lichamelijke 

klachten en staan veelal in het teken van ergonomi-

sche verbetering van de werkplek. Tien meldingen heb-

ben uiteindelijk geleid tot een werkplekonderzoek. In 

totaal is er voor € 8.600,- aan hulpmiddelen en werk-

aanpassingen uitgegeven. Tweemaal is er een aanvraag 

gedaan voor een bijdrage aan een gehoorapparaat. Voor 

deze persoons gebonden hulpmiddelen wordt een beleid 

opgesteld. Niet opgenomen zijn de vele meldingen van 

mede werkers en schoonmaakdienst over de hygiëne en  

vervuiling van de toiletten. 

VOORVALMELDINGEN 

Een onderdeel van de Ri&E is de ongevallenregistra-

tie. In 2009 hebben zich negen ongevallen voor-

gedaan waarvan er zes waren met meer dan drie 

dagen verzuim en een met blijvend letsel. In 19 geval-

len was er sprake van letsel zoals wonden, gebroken 

duim, verbranding, kneuzingen en verstuikingen. 46% 

Van de ongevallen ontstaat bij het gebruik van rol-

lende materieel zoals heftrucks, stapelaars, tractoren, 

maaimachines of accuwagens en 26% bij het gebruik 

van machines. Verder dient in ogenschouw genomen te  

worden dat de meeste ongevallen (66%) ontstaan binnen 

de doelgroep van werknemers met een arbeidshandicap 

(lichamelijk, geestelijk of psychisch). In totaal heeft de 

Risse groep 82 voorvallen/ongevallen geregistreerd ten 

opzichte van 83 in 2008. tabel p

BhV 

In het kader van haar inspectieprogramma heeft de 

Arbeidsinspectie in 2009 een inspectiebezoek gebracht 

aan de Risse groep. Hierbij is onze bedrijfshulpverlenings-

organisatie beoordeeld. De inspectie verliep soepel en er 

zijn geen overtredingen van de Arbowet- en regelgeving 

KAM
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geconstateerd. Naast de herhalingsopleidingen hebben 

de bedrijfshulpverleners ook in het verslagjaar aanvul-

lende trainingen gevolgd voor de bestrijding van brand 

en het verlenen van eerste hulp. De trainingen zijn zo veel 

mogelijk afgestemd op de praktijk en op veel voorkomen-

de verwondingen binnen de Risse groep. Het volgens de 

Arbowet- en regelgeving verplicht registreren van deze 

voorvallen is nog een aandachtspunt.

VOORLIChTING EN INSTRUCTIE

In	 2009	 is	 KAM	 in	 samenwerking	met	 P&O	 gestart	met	

het geven van een maandelijkse voorlichting en instruc-

tie aan nieuw personeel. Het doel is medewerkers voor 

te lichten over de verplichte punten uit de Arbowet- en 

regelgeving zoals de Ri&E met onder andere fysieke be-

lasting, trillingen, agressie en geweld, gebruik arbeids-

middelen, geluid, melden gevaarlijke situaties en het 

bedrijfs noodplan. ook aan de orde komen de algemene 

gedragsregels met betrekking tot visiteren, alcohol en 

drugs, gedragscode e-mail en internet en relaties op het 

werk. Deze voorlichting en instructie is een aanvulling op 

de voorlichting en instructie die de leidinggevende geeft 

voor aanvang van de werkzaamheden op de werkvloer. 

Doel is de medewerkers voldoende bagage mee te geven 

om de juiste vragen te kunnen stellen. Een medewerker 

heeft ‘het recht om te weten’. 

WET BESChERMING PERSOONSGEGEVENS

De Risse groep heeft in 2009 een privacy-audit laten uit-

voeren. Het doel hiervan was het verschaffen van inzicht 

over de mate waarin het door de Risse groep opgezette 

stelsel van maatregelen en procedures gericht op de be-

scherming van persoonsgegevens, voldeed aan de eisen 

die zijn gesteld in de Wet Bescherming persoonsgegevens. 

De conclusie was dat de opzet en het bestaan van de 

maatregelen en procedures, ter waarborging van de be-

scherming van de persoonsgegeven in de verwerkings-

organisatie niet geheel voldeed aan de hiervoor gestelde 

normen. Ten aanzien van de aangetroffen tekortkomin-

gen	en	deficiënties	zijn	aanbevelingen	opgesteld	die	zijn	

opgenomen in het plan van aanpak. 

onge Vallen 2009 onsta an Bij  (he t weRken me t )

Diverse   15%
Electriciteit   2%
Uitglijden   2%
glazenwassen   2%
Transportband   2%
Verkeersongeval   3%
Hoogwerker   2%
snoeien   2%
Rollend materieel   46%
gebruik machines   26%

Tabel P
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het algemeen bestuur per december 2009

Voorzitter:	dhr. L.F.A. Heuvelmans, gemeente Weert

Vice-voorzitter:	dhr.	H.M.	van	de	Mortel,	

gemeente Nederweert

Lid:	dhr.	S.H.M.	Strous,	gemeente	Weert	

Lid: dhr. F.W.p. strik, gemeente Cranendonck

Lid: dhr. p.J. Beerten, gemeente Cranendonck

Lid:	mevr.	R.C.M.	Wernink,	gemeente	Nederweert

Adviseur:	dhr. H.J. van Bogget, gemeente Leudal

Secretaris:	dhr. J.H.J. Eussen

  

 het dagelijks bestuur

Voorzitter: dhr. L.F.A. Heuvelmans, gemeente Weert 

Vice-voorzitter:	dhr.	H.M.	van	de	Mortel,	

gemeente Nederweert

Lid: dhr. F.W.p. strik, gemeente Cranendonck

Raad van commissarissen

Voorzitter:	dhr.	J.M.M.	Snoek

Lid: dhr. C.H. Kok

Lid:	Mevr.	M.H.	Bos		 	 	 	

Directieteam

Algemeen directeur: dhr. J.K. Jobse   

Directeur Dienstverlening:	dhr. J.B.g. poodt  

Directeur Horizon:	dhr.	G.A.M.C.	Biesmans	 	

Concern- controller: dhr. H.J. Leijssen   

 

BESTUURLIJKE STRUCTUUR

  

  

  

  

  

  

  

  

Cranendonck
Nederweert

Weert

Werkvoorzieningschap

Holding

Cultuurtechniek Schoonmaak Industrie Horizon

Algemene vergadering
van aandeelhouders

50 %

eigenaren

beleid

gemeenschap pe lijke  regeling

toezichthouders werkmaatschappijen

werkmaatschappijen

WerkFacilitair

het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling weert e.o.  

“de Risse”  bestaat uit twee wethouders van iedere deelnemende gemeen-

te. het dagelijks  bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen 

bestuur. naast een algemeen bestuur heeft de Risse holding bv een Raad 

van commissarissen, bestaande uit drie externe leden die op basis van hun 

 specifieke deskundigheid zijn aangetrokken.
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Huub: “Door mijn ervaring bij 
de vorige werkgever weet ik hoe 
 belangrijk een goed verzuim-
beleid is. Sinds 2009 heeft de 
Risse Groep een nieuwe verzuim-
beleid. De werkleider bespreekt 

samen met de medewerker welk 
werk een medewerker nog kan 
doen ondanks zijn/haar ziekte. 
Als iemand hoge koorts heeft is 
duidelijk dat je ziek bent; dan blijf 
je thuis, maar met pijn in de rug 
kun je wel werken maar binnen 
je mogelijkheden. De werkleider 
kan de hulp inroepen van een 
arboarts of verzuimcoach. 
Om iedereen met de neuzen de-
zelfde kant op te krijgen binnen 
de nieuwe aanpak, is een lange 
weg te gaan. De medewerkers 
zijn in het begin erg argwanend. 
Het is voortdurend herhalen, 
herhalen hoe belangrijk het is 
om zo snel mogelijk weer aan het 
werk te gaan binnen de mogelijk-
heden die ze hebben. Het is een 
bewustwordingsproces. Aandacht 
geven aan, dingen bespreekbaar 

maken, regelmatig contact 
bij ziekte, zijn voor mij 
de belangrijkste ingrediënten 
het verzuim percentage omlaag 
te krijgen. Bij de terugkeer-
gesprekken wordt samen  
met de medewerker bekeken  
welk werk hij kan doen.  
Over het algemeen voelen de 
medewerkers zich er goed bij.  
Ze worden gehoord. Ze vertrou-
wen je omdat ze weten dat je 
serieus met hun klachten omgaat. 
Het is voor beide partijen een 
win-win situatie. Door je aan 
de afspraken te houden krijg je 
er ook een stuk motivatie voor 
terug. Alles heeft zijn tijd nodig, 
maar ik weet uit ervaring dat het 
op termijn wel werkt. 

huub graus

Verzuim

Huub Graus (53) is werkleider bij de 
afdeling assemblage. Toen Huub 
drie jaar geleden bij de Risse Groep 
kwam was het ziekteverzuim bin-
nen de groep waar hij leiding aan 
ging geven nogal hoog. Inmiddels 
zien we een daling. Waardoor? 
Omdat de nieuwe aanpak van het 
verzuim vruchten afwerpt?
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DE RISSE INDUSTRIE BV

De orderportefeuille werd in 2009 negatief beïnvloed 

door de economische tegenwind. Bestaande opdracht-

gevers besteedden minder uit, prijzen stonden onder 

druk. Daarnaast was het aanwezige werk niet altijd even 

uitdagend, het hebben van werk stond voorop, los van 

opbrengsten en niveau. Toch hoefde in 2009 geen en-

kele maal gebruik te worden gemaakt van de, met de 

ondernemingsraad overeengekomen, regeling werk-

tijdverkorting. Het aantal sE’s was ultimo 2009 ruim  

20 sE hoger dan begroot. De oorzaak hiervan lag in het 

feit	 dat	 het	 aantal	 externe	 plaatsingen	 daalde	 in	 plaats	

van groeide. Daarnaast bood Industrie BV onderdak aan 

meer re-integratiekandidaten dan voorgaande jaren.

ook het verwerven van nieuwe opdrachten was moeilij-

ker dan voorgaande jaren; nieuwe opdrachtgevers verte-

genwoordigden in 2009 een bedrag van slechts € 28.500.- 

Daar waar voorgaande jaren vrijwel continu werk werd 

uitbesteed aan collega-werkplaatsen, was dit in 2009 niet 

het geval.

De organisatie van Industrie werd aangepast aan de 

strategische keuzes van de Risse groep. De commerciële 

afdeling werd versterkt en het bedrijfsbureau gecentrali-

seerd. De afdeling metaal werd in april 2009 afgestoten, 

enerzijds omdat kapitaalintensieve processen niet passen 

in de strategie van de Risse groep en anderzijds, omdat 

de belangrijkste klant de productie zelf ter hand nam.  

Het pand aan de Rissezijweg werd verhuurd. Het ziekte-

verzuim daalde met 1,8 % ten opzichte van 2008.

DE RISSE CULTUURTEChNIEK BV

Dit is de laatste bijdrage aan het jaarverslag van de Risse 

groep vanuit de Risse Cultuurtechniek bv als actieve 

 onderneming in het groen. Vanaf januari 2010 worden 

alle activiteiten van de Risse Cultuurtechniek bv onder-

BEDRIJFSONDERDELEN
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bracht in de joint venture tussen de Risse groep en Vebego:  

“Risse	 Groen	 OVR”.	 Het	 jaar	 2009	 is	 gebruikt	 om	 deze	

 samenwerking tot stand te brengen.

Het resultaat van de Risse Cultuurtechniek bv in 2009 is 

uitstekend. Ruim beter dan begroot en bijna net zo goed 

als het beste resultaat ooit. Cultuurtechniek heeft kunnen 

profiteren	van	een	mooie	zomer.	Natte	periodes	waren	er	

niet veel en werden altijd gevolgd door een lange droge 

periode. Hierdoor kon Cultuurtechniek met haar eigen me-

dewerkers het werk uitvoeren en zijn er bijna geen (dure) 

uitzendkrachten ingezet om de pieken in het werk op te 

vangen.

Bijna iedereen heeft een functioneringsgesprek gehad. 

Tijdens dit gesprek wordt jaarlijks gesproken over de ont-

wikkelmogelijkheden. Dit resulteert in een opleidingsplan 

voor de medewerkers. Het accent ligt nu op het halen van 

het VCA basisdiploma Veilig werken. Tien jaar geleden heb-

ben veel medewerkers dit diploma gehaald. Na tien jaar 

verloopt	dit	diploma,	dus	moeten	ze	nu	opnieuw	het	exa-

men halen. Dit is voor veel van de medewerkers een grote 

opgave met veel inspanning.

De Risse Cultuurtechniek bv heeft in de loop van het jaar 

veel medewerkers in het kader van een re-integratie traject 

aan het werk gehad. Velen kwamen arbeidsritme en werker-

varing opdoen. De trajectbegeleiders van de Risse Horizon 

bv maken voor deze medewerkers een  trajectplan. De lei-

dinggevenden begeleiden de mede wer kers aan de hand 

van afspraken vastgelegd in het trajectplan. Dit proces krijgt 

steeds meer vorm, maar moet op bepaalde onderdelen nog 

verder verbeterd worden. ook op gebied van veiligheid 

was het een gunstig jaar. geen lichamelijk letsel en niet te 

veel	 materiele	 schades.	 Er	 worden	minimaal	 tien	 toolbox	

meetings per jaar gehouden waarvan er vier met een ver-

plicht te behandelen onderwerp. De andere zes meetings 

zijn voor de leiding vrij in te vullen. Naast deze voordurende 

aandacht voor veiligheid zijn er ook een aantal herhalings-

cursussen verplicht voor gevaarlijke werktuigen.



DE RISSE hORIzON BV

Algemeen

Bij de Risse Horizon bv waren de gevolgen van de econo-

mische crisis goed merkbaar, als het gaat om het bemid-

delen van kandidaten vanuit verschillende doelgroepen 

en regelingen. We hebben ervaren dat dit meer inspan-

ningen vraagt. Het effect hiervan, het aantal succesvolle 

plaatsingen, blijft daardoor gelijk voor bijvoorbeeld WWB 

trajecten, maar voor Wsw-detacheringen is er een terug-

loop in het gemiddeld aantal detacheringen. De groei-

doelstelling is niet gerealiseerd. De meerjarenplanning is 

bijgesteld.

Toch heeft de crisis ook bijgedragen aan een groeiend 

aantal trajecten, er zijn meer kandidaten door gemeen-

ten, UWV en andere opdrachtgevers aangemeld voor 

een traject. Hierdoor groeit de Risse groep autonoom 

in aantal medewerkers. op jaarbasis inmiddels gemid-

deld 1.000, voor zowel trajectbegeleiding als ook voor 

de  afdeling personeel & organisatie betekent dit een toe-

name van werk. 

Aanbesteding

In 2009 is er aanbesteed voor re-integratietrajec- 

ten	 van	 de	 gemeenten	 Nederweert	 en	 Leudal	 /	 Maas-

gouw / Roerdalen en Echt-susteren. Voor de gemeente 

Nederweert is ingeschreven op een perceel en dit is ook 

gegund aan de Risse Horizon bv. De aanbesteding van de 

andere gemeenten is gedaan in samenwerking met een 

private partij. op alle percelen waarop deze combinatie 

heeft geoffreerd is er ook een gunning. 

Gesubsidieerde arbeid

Een verdere afbouw van de doelgroep WIW is ook in 2009 

gerealiseerd. Een verdere afbouw van deze doelgroep, 

anders dan door natuurlijk verloop, zal moeilijk te realise-

ren	zijn.	Met	gemeenten	is	dan	ook	het	overleg	opgestart	

over aanpassing van beleid met betrekking tot deze doel-

groep. Dit betekent in essentie dat er op dossier niveau 

overleg is en een aanpak wordt bepaald, uiteraard binnen 

het vigerende gemeentelijk beleid.

Middels werk naar werk

Dit ‘product’ is aangeslagen in de markt. Binnen de Risse 

is er inmiddels gemiddeld genomen een 200-tal mede-

werkers die in dit kader werkzaam zijn. opdrachtgevers 

zoals gemeenten, UWV en private bedrijven zijn tevreden 

over de aanpak en de behaalde resultaten. Bestaande 

contracten zijn verlengd. 

AAB

In het proces van arbeidsontwikkeling is AAB de eerste 

afdeling waar nieuwe kandidaten worden tewerkgesteld. 

Een laagdrempelige instroom naar werk voor kandidaten 

die langere tijd niet hebben gewerkt. gemiddeld zijn er 

op deze afdeling een 65-tal kandidaten aan het werk. In 

2009 is door verdere professionalisering een kwaliteitsslag  

gerealiseerd die moet bijdragen aan een solide  basis 

voor het proces van arbeidsontwikkeling. per 1 januari  

2010 heeft deze afdeling de naam Leerwerkcentrum.

Detacheringen/begeleid werken

Voor de afdeling detacheringen was 2009 geen goed jaar. 

Voor het eerst sinds 2005 is er een daling in de realisa-

tie van het aantal detacheringen. De meerjarenraming is 

dan ook aangepast. Er is geïnvesteerd in het verbeteren 

van de diagnostiek van kandidaten. Er is daardoor een 

kwaliteitsslag gemaakt bij het bemiddelen en matchen 

van kandidaten en vacatures. Begeleid werken is en blijft 

evenals detacheren een speerpunt. Het aantal begeleid 

werkers is in 2009 helaas ook gedaald. Deels zijn deze her-

plaatst in een detachering of intern tewerkgesteld. Er is 

sprake van een vermindering van het arbeidsvermogen 

van medewerkers, waardoor de reguliere werkplek niet 

meer passend is dan wel passend is te maken. Anderzijds 

is de ervaring dat werkgevers, op het moment dat de 

keuze gemaakt moet worden voor wel of geen arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd, de keuze maken het 

contract niet te verlengen.   
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Joyce: “ We kunnen trots zijn op 
wat we het afgelopen jaar met z’n 
allen hebben bereikt. We hebben 
enkele grote objecten opgestart 

zoals de Gemeente Echt-Susteren, 
MFA Keent, RBOB de Kempen, 
Gemeente Nederweert etc. 
Daarnaast zorgen wij als team 
ervoor dat de kwaliteit bij de 
huidige klanten en de sfeer op de 
verschillende werkplekken goed 
blijft”. Angèle: “De organisatie 
groeit. Er zijn schoonmakers, 
voorwerk(st)ers, teamleidsters 
en een commercieel manager 

aangetrokken. Helaas hebben 
we dit jaar ook afscheid moeten 
nemen van een collega. 
Joyce: “Uiteraard hopen we dat 
2010 net zo’n topjaar wordt 
als 2009. Hierbij hebben we de 
ondersteuning en medewerking 
van alle afdelingen nodig, want 
zonder deze steun staan we 
nergens”.

joyce thewissen
angèle hensen

Facilitair

                 

Joyce Thewissen en Angèle Hensen 
zijn beiden teamleidsters bij Risse 
Facilitair OVR. 2009 was een 
 bewogen jaar voor Risse Facilitair.

28        RIssE gRoEp



Samenwerking REC 4 Ortolaan, 

Kwadrant en de Risse Groep

De samenwerking tussen de Risse groep en onderwijs is 

doorontwikkeld. De blauwdruk van de samenwerking is 

klaar en in 2010 wordt de samenwerking geoperationali-

seerd. Dit resulteert in een voorziening die te beschouwen 

is als een vangnet voor alle leerlingen die, om welke reden 

dan	 ook,	 het	 voortgezet	 onderwijs	 tijdelijk	 of	 definitief	

verlaten en als zodanig een afstand hebben tot werk en 

onderwijs.

RISSE FACILITAIR OVR

Risse Facilitair heeft in 2009 gewerkt aan een aantal  

aspecten:	personeel,	klanten,	financiën	en	commercie.	

Personeel

om de strategie in praktijk te kunnen brengen is het 

zeer voornaam dat het uitvoerend personeel de idee-

en draagt en dagelijks vertaalt in kwaliteit. Een goe-

de werkomgeving is hierbij van voornaam belang.  

om dit te bereiken is binnen Risse Facilitair begin 2009 

een mede werkerstevredenheidsonderzoek gehouden. 

Het onderzoek, dat resulteerde in een 7,2, bevestigt dat 

het personeel goed gemotiveerd is. Toch zijn enkele 

 kritische zaken naar voren gekomen. Zo zal informatie 

duidelijker en  tijdiger moeten worden gecommuniceerd. 

In de nabije toekomst wordt hier aandacht aan besteed. 

Risse Facilitair is een professionele dienstverlener die 

graag wil werken met mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt. Voor een aantal medewerkers is 2009 een 

succesvol jaar gebleken. sommigen zijn veranderd van 

werkplek, anderen zijn fris in de schoonmaak begonnen. 

ook zijn medewerkers opgeleid en samen met Horizon en 

de teamleiders nog zoekende naar hun juiste werkplek.  

In 2010 zal hier veel aandacht voor blijven

Klanten

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klan-

ten van Risse Facilitair de dienstverlening als positief  

ervaren. Toch zijn er ook hier enkele zaken die  verbeterd 

moeten worden. om de kennis en kunde nog verder 

te professionaliseren is in december een opleidingstra-

ject gestart. Doel hiervan is alle medewerkers de opti-

male manier van schoonmaken aan te leren met juist 

gebruik van materialen en middelen. Vervolgens is 

dagelijkse begeleiding noodzakelijk om dit verder te  

ontwikkelen. 

Klanten merken dat er een andere organisatie ontstaat. 

Zo zijn er een  tweede teamleidster en twee voorlieden 

aangetrokken met ervaring in de schoonmaakbranche. 

Financiën en commercie

Risse Facilitair sluit 2009 met een iets beter resultaat dan 

begroot.	Een	efficiëntere	bedrijfsvoering	en	nieuwe	om-

zet heeft dit resultaat bewerkstelligd. op 1 maart is met 

schoonmaakwerkzaamheden gestart bij de Brede school 

Aan de Bron te Weert en op 1 mei bij de gemeente Echt 

susteren. Dit laatste toont de kracht van samenwerken 

daar voornamelijk wordt gewerkt met sw’ers die vanuit 

de Westrom organisatie gedetacheerd zijn. Commercieel 

zijn er nog trajecten lopende waarin 2010 een besluit over 

wordt genomen.

2010

 Binnen Risse Facilitair zal de operationele werk organisatie 

meer	worden	geprofessionaliseerd	en	de	back-		office	acti-

viteiten verder verankerd. Tevens is de verwachting dat in 

2010 een strategische samenwerking tussen Westrom en 

Risse Facilitair zal ontstaan. 
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Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van werkvoorzieningschap Weert e.o., 

de Risse en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op 

het bieden van werk aan mensen met een achterstand 

op de reguliere  arbeidsmarkt. om te voldoen aan deze 

doelstelling beschikt de Risse groep over een aantal 

bedrijven. Alle activitei ten van deze bedrijven worden 

beoordeeld op hun bijdrage aan deze doelstelling.

Groepsverhoudingen

Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de 

Risse is enig aandeelhouder van de Risse Holding bv. 

Navolgend treft u van zowel het werkvoorziening-

schap alsook van de Risse Holding bv de balansen en 

rekeningen van winst en verlies aan. onderstaande sa-

menvatting van de grondslagen, waarop de financiële 

verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad 

voor een juiste interpretatie van de financiële over-

zichten. De jaarrekening van Werkvoorzie ningschap 

Weert e.o., de Risse voldoet aan het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

De jaarrekening van de Risse  Holding bv is opgemaakt 

conform de  bepalingen in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek. De Nederlandse Wet- en regelgeving heeft 

specifieke voorschriften opgesteld ten aanzien van de 

inrichting van de balans en winst- en verliesrekening. 

Deze	voorschriften	zijn	vervat	in	het	Besluit	Model-

len	Jaarrekening	(BMJ).	De	indeling	en	gehanteerde	

benamingen in de winst- en verliesrekening wijken af 

van	het	BMJ.	De	reden	hiervoor	is,	dat	conform	artikel	

2:362 lid 4 van het BW de gehanteerde indeling en 

benamingen meer inzicht bieden en recht doen aan 

de structuur van de Risse groep en haar activiteiten. 

De afwijking heeft geen effect op het vermogen of 

resultaat. 

tabel 1

FINANCIëLE VERSLAGLEGGING
                

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de Risse Holding 

bv	zijn	de	financiële		gegevens	verwerkt	van	de	tot	de	

groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde 

jaar rekening is opgesteld met toepassing van de grond-

slagen voor de waar dering en de resultaatbepaling van de 

Risse	Holding	bv.	De	financiële	gegevens	van	de	groeps-

maatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaar-

rekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 

verhoudingen en  transacties. De waardering van activa en 

passiva  en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende 

balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten 

en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop ze 

betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 

en risico’s,  die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering  

van activa en passiva

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd 

op de verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrij-

vingen, waarvan berekening plaatsvindt op basis van de 

verwachte bedrijfseconomische levensduur van de betref-

fende activa. In het jaar van investeren wordt naar tijds-

gelang afgeschreven. op grond wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De niet-geconsolideerde deel nemingen, waarin invloed 

van	betekenis	op	het	zakelijke	en	financiële	beleid	wordt	

uitgeoefend, worden gewaardeerd op netto-vermogens-

waarde, doch niet lager dan nihil. Deze waarde wordt bere-

kend op  basis van de grondslagen van de Risse Holding bv. 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het 
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zakelijke	en	financiële	beleid	wordt	uitgeoefend,	worden	

gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van 

deelnemingen wordt rekening gehouden met waarde-

dalingen indien deze duurzaam zijn. De vorderingen op 

en leningen aan deelnemingen, alsmede overige vorde-

ringen worden gewaardeerd tegen nominale waarde 

onder aftrek van een voorziening voor het risico van 

oninbaarheid.

Voorraden

De grond-	en	hulpstoffen worden gewaardeerd tegen 

kostprijzen, gebaseerd op de gemiddelde betaalde 

inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen kostprijs en 

betaalde inkoopprijs komen ten gunste of ten laste van 

de	resultatenrekening.	Met	de	mate	van	incourantheid	

wordt in de waardering rekening gehouden.

Het onderhanden	werk wordt  ge waardeerd tegen (fabri-

cage-)kostprijs of, indien lager, tegen de  verwachte markt-

waarde. De   (fabricage-)kostprijs bestaat uit de  kosten van 

grondstoffen, lonen en opslagen voor indirecte kosten. 

 Afwijkend hiervan waardeert de  Risse Industrie bv tegen 

de inkoopwaarde van de gebruikte grond stoffen. 

Het gereed	product wordt gewaardeerd tegen (fabri cage-)

kostprijs of, indien  lager, tegen de verwachte markt-

waarde. De (fabricage-)kostprijs bestaat uit de  kosten van 

grondstoffen, lonen en opslagen voor  indirecte kosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaar-

deerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een 

voorzie ning voor het risico van oninbaarheid. Deze 

voor ziening wordt bepaald op basis van individuele 

beoor deling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaar deerd tegen 

 nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

 vermeld, ter vrije beschikking van de Risse groep.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen  nominale 

waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van 

maximaal	één	jaar.

Grondslagen voor de bepaling 

van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

• Bruto-omzet

 onder de bruto-omzet worden verantwoord de 

opbrengsten van aan derden geleverde goederen  en 

diensten,	exclusief	de	over	de		omzet	geheven	belastin-

gen en onder aftrek van kortingen. De verantwoording 

van de omzet geschiedt in het jaar waarin de goederen 

zijn geleverd, c.q. de  diensten zijn verricht.

• Materiaal en uitbesteed werk

 De kosten van directe materialen (grond- en hulpstof-

fen) worden berekend op basis van zowel werkelijke 

uitgaven als op basis van verrekenprijzen. De kosten 

van uitbesteed werk worden gewaardeerd op basis van 

inkoopprijs.

• Vergoedingen en bijdragen

 onder deze post worden verantwoord de vergoeding, 

zoals bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, als-

mede de bijdragen uit hoofde van velerlei re-integratie-

regelingen. Hierop zijn in mindering gebracht de aan 

derden doorbetaalde bedragen.

Bedrijfslasten

• Personeelslasten sw

 onder de loonkosten wordt verant woord het bruto-

bedrag van de uitbetaalde lonen aan gesubsidi-

eerde Wsw-medewerkers. De sociale lasten van de 
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sw- gesubsidieerde medewer kers betreffen de ter 

zake van de werk nemersverzekering verschuldigde 

werkgeverslasten voor de Wsw-werk nemers alsmede 

het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening 

van sw-medewerkers. De sw-medewerkers hebben 

een  arbeidsrechtelijke relatie met het werkvoorzie-

ningschap; de loonkosten worden op basis van een 

 detacheringsovereenkomst door berekend.

• Personeelslasten WIW

 onder de loonkosten wordt verant woord het bruto-

bedrag van de uitbetaalde lonen aan gesubsidieerde 

WIW-medewerkers. De sociale lasten van de WIW-

gesubsidieerde mede werkers betreffen de ter zake van 

de werknemersverzekering verschul digde werkgever-

slasten. De WIW-medewerkers hebben een arbeids-

rechtelijke relatie met het werkvoorzieningschap; de 

loonkosten worden op basis van een detacherings-

overeenkomst door berekend.
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oVeRZicht Risse  gRoep

1. Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de Risse       

2. Geconsolideerde maatschappijen (naar de stand van 31 december 2009)       

   aandeel in het 
 naam vestigingsplaats geplaatst kapitaal 

 De Risse Industrie bv Weert 100% 

 De Risse Cultuurtechniek bv Weert 100% 

 De Risse schoonmaak bv Weert 100% 

 De Risse Horizon bv Weert 100% 

 De Risse Werk bv Weert 100% 

3. Overige maatschappijen niet geconsolideerd ( naar de stand van 31 december 2009 ) 

 Risse Facilitair oVR Weert 50% 

Tabel 1

•  Personeelslasten ambtenaren

 onder salariskosten van ambtenaren wordt verstaan de 

over het jaar betaalde c.q. verschuldigde salarissen, het 

vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale 

lasten.

• Rentebaten en -lasten

 De rentebaten betreffen de opbrengst uit deposito’s. 

De rentelasten bestaan uit betaalde rente vanwege 

rekening-courantverhouding met kredietinstellingen en 

de	rentekosten	voor	geleende	gelden.	De	financiering	

wordt verzorgd door het werkvoorzieningschap; de 

rentekosten en -baten worden aan de betreffende maat-

schappijen binnen de Risse groep doorberekend. 

• Overige baten en lasten

 De overige baten en lasten hebben betrekking op 

gebeurtenissen en transacties die deel uitmaken van 

de gewone bedrijfsuitoefening, maar die op grond van 

aard, omvang of incidenteel karakter afzonderlijk worden 

gepresenteerd.
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Bal ans peR 31 decemBeR 2009

ACTIVA 31-12-2009 31-12-2008 PASSIVA 31-12-2009 31-12-2008

Vaste activa   Vaste passiva  

Materiële vaste activa   Eigen vermogen  

Investeringen met 

economisch nut  3.998.255,12   4.315.450,00  Algemene reserve  426.805,30   426.805 ,30

   Afwaardering deelneming  -     -   

   Resultaat voor bestemming  -     -   

     426.805,30   426.805,30

Financiële vaste activa     

Kapitaalverstrekkingen   Voorzieningen  

aan deelnemingen  235.871,26   235.871,26  Verplichtingen en verliezen  -     -   

      

   Vaste schulden met een  

   rentetypische looptijd > 1 jaar  

   onderhandse leningen van de  

   Bank Nederlandse gemeenten  2.712.750,44   3.194.930,10 

totaal vaste activa  4.234.126,38  4.551.321,26  totaal vaste passiva  3.139.555,74  3.621.735,40 

      

Vlottende activa   Vlottende passiva  

Uitzettingen met een    Netto vlottende schulden met  

rentetypische looptijd < 1 jaar   rentetypische looptijd < 1 jaar  

Vorderingen op 

openbare lichamen  804,05     -  overige schulden  1.300.823,99  1.314.982,46 

Beleggingen  3.427.883,70  2.664.941,56 Rekening courant 

overige vorderingen 33.241,89  528.609,51  De Risse Holding bv 4.053.190,68  3.428.870,77

      

Liquide middelen      

Bank  811.347,55   563.340,92    

      

overlopende activa  12.564,79 83.451,60    overlopende passiva  26.397,95  26.076,22

totaal vlottende activa  4.285.841,98  3.840.343,59  totaal vlottende passiva  5.380.412,62  4.769.929,45 

Totaal activa  8.519.968,36   8.391.664,85  Totaal passiva  8.519.968,36  8.391.664,85

(in euro’s)

WERKVOORzIENINGSChAP WEERT EN OMSTREKEN, DE RISSE
                

Tabel 2
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Omschrijving 2009 Begroot 2009 2008

Rijksbijdrage (vanaf 2008 via gemeenten )  16.776.970,69 16.429.000,00 15.909.208,26

Bijdrage gemeenten  451.910,79   456.000,00  561.394,50 

totaal bedrijfsopbrengsten  17.228.881,48   16.885.000,00   16.470.602.76

   

personeelslasten Wsw  16.232.384,32   16.103.000,00   15.446.094,42

overige kosten Wsw-werknemers  362.480,99   206.500,00   290.165,38 

   

personeelslasten WIW  581.606,80   518.000,00   682.443,68 

overige kosten WIW-werknemers 6.594,89 250,00 2.217,14

   

personeelslasten ambtenaren  1.747.286,18 1.586.570,00 1.723.939,37

overige kosten ambtelijk  12.341,81 40.434,00 9.025,06 

   

Reiskosten - overige vergoedingen / koffiegeld  12.329,01 - 6.587,35 

   

Afschrijving activa 627.969,90 650.000,00 617.744,68

Totaal bedrijfslasten  19.582.993,90 19.104.754,00 18.778.207,08

   

Bedrijfsresultaat -2.354.112,42 -2.219.754,00 -2.307.604,32

Rentelasten 171.230,16  50.000,00 198.040,20

Exploitatieresultaat -2.525.342,58 -2.269.754,00 -2.505.644,52

   

Doorbelasting bijdragen rijk/gemeenten naar BV’s  17.228.881,48 16.885.000,00 16.470.602,76

Doorbelasting loonkosten naar BV’s -18.955.024,00 -18.454.754,00 -18.160.462,40

Doorbelasting afschrijvingen naar BV’s -627.969,90 -650.000,00 -617.744,68

Doorbelasting rentelasten naar BV’s -171.230,16 -50.000,00 -198.040,20

Totaal doorbelastingen  -2.525.342,58 -2.269.754,00 -2.505.644,52   

Resultaat deelneming  0  0  0

   

Resultaat voor bestemming  0  0  0

Mutaties reserves 0  0  0

Resultaat na bestemming 0  0  0

(in euro’s)

ResultatenRekening oVeR 2009

Tabel 3
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Operationele activiteiten  

Resultaat  -     -   

Afschrijvingen  625.959,32  

Cash flow   625.959,32 

  

Mutaties	vorderingen	op	openbare	lichamen	 -804,05		

Mutatie	rekening	courant	 624.319,91	

Mutatie	overlopende	activa	 	70.886,81	

Mutaties	overige	vorderingen	 495.367,62	

Mutaties	overlopende	passiva	 	321,73	

Mutaties	beleggingen	 	-762.942,14	

Mutaties	kortlopende	schulden	 	-14.158,47	

   412.991,41

kasstroom operationele activiteiten  1.038.950,73

Investeringsactiviteiten  

Investeringen materiële vaste activa  -310.775,02 

Desinvesteringen materiële vaste activa  2.010,58  

Mutaties	financiële	activa	 0,00

kasstroom investeringsactiviteiten   -308.764,44

Financieringsactiviteiten  

Aflossingen langlopende schulden  -482.179,66 

kasstroom financieringsactiviteiten   -482.179,66

Voorzieningen   -   

Netto kasstroom   248.006,63

Verloop liquiditeitspositie  

Liquiditeitspositie 31-12-2008  563.340,92 

Netto kasstroom  248.006,63 

Liquiditeitspositie 31-12-2009  811.347,55

(in euro’s)

k asstRoomoVeRZicht 2009

Tabel 4
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ACTIVA 31-12-2009 31-12-2008  PASSIVA 31-12-2009 31-12-2008

vaste activa          eigen vermogen   

Financiële vaste activa  167.341,72  98.770,03     Eigen vermogen  3.809.065,96  3.647.841,96

    voorzieningen 

    Voorziening verlofsparen  335.836,16   300.221,00

vlottende activa    kortlopende schulden

Voorraden 328.296,16  470.094,53   Crediteuren  451.383,75  591.903,35

Rekening courant WgR  4.053.190,68   3.428.870,77   schuld aan verbonden partijen 10.791,28 - 

Vorderingen  2.308.321,78   1.819.601,93   Belast./soc. premies  344.297,83   186.976,16 

Belast./soc. lasten  22.236,99   7.212,50   pensioenpremies  27.338,97   48.098.54 

overlopende activa 24.698,22 86.452,15  overige schulden  413.889,94  - 

Liquide middelen  55.844,94 12.698,72   overlopende passiva  1.567.326,60   1.148.659,62 

     

      

totaal vlottende activa  6.792.588,77  5.824.930,60  totaal kortlopende schulden  2.815.028,37 1.975.637,67

Totaal 6.959.930,49  5.923.700,63   Totaal 6.959.930,49   5.923.700,63 

(in euro’s)

DE RISSE hOLDING BV
                

geconsolideeRde Bal ans peR 31 decemBeR 2009

Tabel 5

 (na winstbestemming)  (na winstbestemming)  (na winstbestemming) (na winstbestemming)
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Omschrijving 2009  2008

Bruto omzet  8.570.752,91   9.927.459,92 

Vergoedingen/bijdragen (doorber.vanuit WgR)  17.228.881,48 16.470.602,94  

overige opbrengsten 110.248,57 59.439,71

totaal bedrijfsopbrengsten  25.909.882,96 26.457.502,57 

grondstoffen/uitbesteed werk  1.404.327,67 1.978.083,82

  

Lonen BV-ers  2.123.035,96 2.089.058,04 

pensioenlasten BV-ers  262.303,39 241.107,23

sociale lasten BV-ers  280.217,45 287.565,37  

overige kosten BV-ers  11.200,41 -17.501,64

Doorb. kosten BV-ers aan Risse Facilitair oVR -357.478,76 -222.372,01 

Loonkosten WsW-ers (doorber. vanuit WgR)  16.533.086,76 15.875.168,06 

Loonkosten ambtelijk (doorber. vanuit WgR)  1.744.649,15   1.745.226,30

Doorberekende kosten aan Vebego  -30.000,00 -10.104,16 

Doorberekende kosten aan Risse Facilitair  -60.000,00 -30.000,00 

Kosten Re-integratiediensten  38.287,39 46.699,75

overige personeelskosten  1.164.864,33 1.318.967,07 

  

Afschrijvingskosten (doorber. vanuit WgR)  627.969,90  617.744,68  

  

overige bedrijfslasten  1.556.681,61   1.292.392,31

  

totaal bedrijfslasten  25.299.145,26  25.212.034,82

  

  

bedrijfsresultaat  610.737,70   1.245.467,75

  

Rentebaten  61.798,71 143.730,39

Rentelasten  -171.230,16 -198.040,20

Resultaat deelneming Risse Facilitair oVR 68.571,69 23.770,03 

  

Exploitatieresultaat  569.877,94 1.214.927,97 

(in euro’s)

geconsolideeRde winst-  en VeRliesRekening 2009

Tabel 6
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Operationele activiteiten  

Resultaat  569.877,94        

Cash flow   569.877,94

Mutaties	voorraden	 	141.798,37		

Mutaties	rekening	courant	 	-624.319,91	

Mutaties	vorderingen	/	belastingen	 	-503.744,34		

Mutaties	overlopende	activa	 	61.753,93	

Mutaties	schuld	aan	verbonden	partijen	 10.791,28

Mutaties	kortlopende	schulden	 	419.945,48	

   -493.775,19

kasstroom operationele activiteiten  76.102,75

Investeringsactiviteiten  

Mutaties	financiële	activa	 	-68.571,69	

kasstroom investeringsactiviteiten   -68.571,69

Voorzieningen   35.615,16

Netto kasstroom   43.146,22

Verloop liquiditeitspositie  

Liquiditeitspositie 31-12-2008  12.698,72 

Netto kasstroom 43.146,22 

Liquiditeitspositie 31-12-2009  55.844,94

(in euro’s)

geconsolideeRd k asstRoomoVeRZicht 2009

Tabel 7
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Opdracht

Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag 

opgenomen	financiële	informatie	op	de	bladzijden	

35 tot en met 40 van De Risse groep te Weert over 

2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons 

gecontroleerde jaarrekeningen 2009 van De Risse 

Holding B.V. en het Werkvoorzieningschap Weert en 

omstreken. Bij deze jaarrekeningen hebben wij op 29 

maart 2010 een goedkeurende accountantsverklaring 

verstrekt. Het bestuur van de vennootschap 

respectievelijk de gemeenschappelijke regeling is 

verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	financiële	

informatie, in overeenstemming met de grondslagen 

zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van De Risse 

Holding B.V. respectievelijk het Werkvoorzieningschap 

Weert en omstreken. Het is onze verantwoordelijkheid 

een	accountantsverklaring	inzake	de	financiële	

informatie zoals opgenomen in het jaarverslag te 

verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 

met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij 

onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat 

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

de	financiële	informatie	op	de	juiste	wijze	is	ontleend	

aan de jaarrekeningen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 

controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

Oordeel

Naar	ons	oordeel	is	de	financiële	informatie	op	de	

bladzijde 35 tot en met 40 in alle van materieel belang 

zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de 

jaarrekeningen.

Toelichting

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht 

dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming 

omtrent	de	financiële	positie	en	de	resultaten	van	

de entiteiten en voor een toereikend inzicht in de 

reikwijdte	van	onze	controle	de	financiële	informatie	

dient te worden gelezen in samenhang met de 

volledige jaarrekeningen, waaraan deze is ontleend, 

alsmede met de door ons daarbij op 29 maart 2010 

verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen. 

Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Eindhoven,	29	maart	2010

Ernst	&	Young	Accountants	LLP

w.g.	J.P.	Lemmens	RA







postbus 82, 6000 AB Weert
Risseweg	8,	6004	RM	Weert

 (0495) 535 236
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