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Eind 2005 werd de strategie van de Risse Groep vastgelegd in het 

document Op weg. Sindsdien is dit document, weliswaar met wat 

aanpassingen onderweg, gebruikt bij het maken van keuzes met 

betrekking tot de toekomst van de Risse Groep. Over de toekomst 

heb ik eens vermeld: “voor een schip zonder haven bestaat geen 

gunstige wind”. De afgelopen vijf jaren stond de Risse Groep volop 

positief in de schijnwerpers en de resultaten waren prima.

Eind 2010 constateer ik dat de meeste doelen die we ons eind 2005 

gesteld hebben zijn gerealiseerd. Onderweg waren er natuurlijk 

wel wat hobbels, waarvan de crisis in 2009 een belangrijke is. 

De planning is, dat in 2011 de puntjes op de i gezet gaan worden; 

2011 moet een jaar worden waarin de consolidatie van ons veran

deringsproces een belangrijke plaats zal innemen.

De uitdaging wordt echter groter. Vanaf 2011 zal er een andere wind 

waaien vanuit Den Haag. Een wat gure, maar vooral schrale wind, 

een wind van structurele bezuinigingen en het wijzigen van het 

stelsel Wsw. Voor 2011 zullen we onze doelen moeten bijstellen en 

aanscherpen. Verder zullen we de komende tijd met gemeenten aan 

de slag moeten om duidelijkheid te krijgen over de toekomstige rol 

van de Risse Groep in het licht van de plannen uit Den Haag. Een 

nieuw avontuur in een never ending story.

Terug naar 2010: de prima resultaten van dit jaar leest u in dit jaarver

slag. Ik bedank iedereen die zijn of haar bijdrage aan deze resultaten 

heeft geleverd.

Jan Karel Jobse

algemeen directeur

Weert, juni 2011 
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b e s t uuR l i jk
Na de gemeenteraadverkiezingen begin 

2010 werden drie nieuwe gezichten 

verwelkomd in het bestuur van de Risse 

Groep, te weten de heren Litjens (voor

zitter) en Coolen van de gemeente Weert 

en de heer Manders van de gemeente 

Cranendonck. De heer Mertens werd be

gin 2010 door de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders aangesteld in de 

Raad van Commissarissen als vervanger 

van de heer Kok. De heer Snoek werd 

voor een termijn van drie jaar herbe

noemd als voorzitter van diezelfde Raad 

van Commissarissen.

Op basis van een advies van de 

 Cliënten raad hebben de aange

sloten gemeenten de verordening 

 Cliënten participatie aangepast.

b eleiD  en  s t R at egie
De strategische keuzes van de Risse 

Groep richten zich op arbeidsontwikke

ling en marktontwikkeling. Ook in 2010 is 

het strategisch plan Onderweg leidend 

geweest voor het uitvoeren van de plan

nen in het kader van beleid en strategie. 

De realisatie van deze plannen is meerde

re malen besproken in de vergaderingen 

van het bestuur, de Raad van Commis

sarissen en de ondernemingsraad.

arbeidsontwikkeling 

In het kader van arbeidsontwikkeling is 

over 2010 het volgende te melden:

• Na de daling in 2009, als gevolg van 

de economische situatie, was er in 

2010 weer een voorzichtige stijging te 

melden in het aantal externe plaatsin

gen van swpersoneel (detacheringen 

en begeleid werken).

• Ook het aantal detacheringen naar 

de eigen joint ventures (Groen en 

 Facilitair) steeg in de loop van 2010, 

vooral als gevolg van het project 

Matchmaking; waarin actief mede

werkers vanuit Industrie werden be

wogen de stap naar buiten te maken. 

• Er was in 2010 sprake van een lichte 

groei van het aantal reintegratietra

jecten voor vooral gemeenten. Eind 

2010 gaf het UWV te kennen geen 

trajecten meer in te kopen voor uit

keringsgerechtigden op de wachtlijst 

van de gemeenten. Eind 2010 parti

cipeerde de Risse Groep in het project 

Weer(t) actief.

• Het arbeidsontwikkelproces is 

uitgewerkt in procedures en instruc

ties.  Betreffende het instrument 

voor  psychometrisch onderzoek 

is een zoektocht gestart naar een 

vervanging van het huidige instru

ment  (Arbolab), omdat dit laatste 

tekort schoot in continuïteit. Melba 

als instrument voor het meten 

van de  (arbeids)ontwikkeling van 

medewerkers c.q. kandidaten in een 

 (reintegratie)traject wordt toege

past. Als diagnoseinstrumenten zijn 

Zedemo, IDA en Ruward in gebruik.

• In 2010 behaalde de Risse Groep 

de erkenning van het UWV als 

 job coachorganisatie.

• Het Risse Impuls Traject (RIT), een 

ontwikkelingstraject voor kader leden, 

is voortgezet met enkele maatwerk

modules, gericht op de invoering van 

Melba, veiligheids bewustzijn, ver

zuimbeleid, bedrijfssimulatiespel en 

het beleid Alcohol en Drugs, evenals 

training op het gebied van omgang 

met nieuwe doelgroepen. Eind 2010 

werd dit traject volledig afgerond.

• Verdere implementatie van het 

Inte graal Personeelsbeleid, waarin 

enerzijds de verschillende personeels

instrumenten op elkaar worden 

afge stemd en anderzijds het beleid 

wordt afgestemd op de doelen van de 

organisatie. 

• Verdere invoering van het in 2009 

geïntroduceerde verzuimbeleid.  

De uitvoering van dit beleid, dat is 

 uitgewerkt in de lijn van het arbeids

ontwikkelproces, wordt begeleid door 

de verzuimcoaches. 

Mark tontwikkeling 

In het kader van marktontwikkeling, de 

samenwerking met externe partners, is 

over 2010 het volgende te melden:

• Expertisecentrum Onderwijs & Arbeid  

 - Plusvoorziening

 In 2010 is een projectplan opgesteld 

en een projectleider aangesteld voor 

dit project gericht op het bevorderen 

van duurzame participatie in onder   wijs 

en werk van overbelaste of kwets bare 

jongeren in de leeftijdscategorie van 

14 tot 27 jaar. In 2011 zal samen met de 

partners een structurele voorziening 

opgezet worden voor circa 80 jonge ren 

van het voortgezet  speciaal onderwijs 

(Ortolaan), het praktijkonderwijs (Kwa

drant), het regulier onderwijs VOMOB 

(Gilde, Citaverde, e.d.) en de gemeen

ten (werkloze jongeren).
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• Risse Groen OVR

 Begin 2010 is de samenwerking ge   ëffec

tueerd tussen De Risse  Cultuurtechniek 

B.V. en Vebego, waarbij de activiteiten 

van De Risse Cultuurtechniek B.V. zijn 

ondergebracht in de joint venture 

Risse Groen OVR. De medewerkers zijn 

naar deze joint venture gedetacheerd. 

De samen werking 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 ma

ken van elkaars netwerk en de klanten 

nog beter van dienst te kunnen zijn.

• Risse Facilitair OVR

 Medio 2010 is collega Westrom uit 

Roermond toegetreden tot de joint 

venture tussen De Risse Schoon

maak B.V. en Vebego, Risse Facilitair 

OVR. Met circa 300 medewerkers 

is WestromRisse Facilitair OVR een 

belangrijke speler op schoonmaakge

bied in de regio.

• Kringloop

 In 2010 hebben de gemeenten Weert 

en Nederweert ingestemd met het 

realiseren van een kringloopbedrijf 

in Weert door de Risse Groep; de ge

meente Cranendonck koos voor een 

andere partij, omdat men de voorkeur 

gaf aan vestiging van een dergelijk 

bedrijf in de eigen gemeente. 

 Het kringloopbedrijf zal alleen opge

start worden in samenwerking met 

een reguliere partner; hiertoe dient 

er eerst duidelijkheid te zijn over de 

locatie en zal een bedrijfsplan opge

steld moeten worden. De hoop is in 

de loop van 2011 een definitief besluit 

te nemen.

• Industrie

 De organisatie van De Risse  

Industrie B.V. is aangepast aan de 

 strategische keuzes die de Risse 

Groep heeft gemaakt. De afdeling 

poedercoaten is gesloten, de instal

latie is verkocht. De organisatie is 

aangepast aan het arbeidsontwikkel

proces, waarbij het leerwerkcentrum 

is geïntegreerd in dat wat nu heet  

ATC (Arbeidstrainingscentrum).

• Samenwerking GSD Weert

 In 2010 is een onderzoek gestart naar 

verdere samenwerking tussen  

De Risse Horizon B.V. en Gemeente

lijke  Sociale Dienst Weert. Een pro

jectgroep onderzoekt de mogelijk

heden; in de loop van 2011 zullen de 

 resul taten worden beoordeeld.

• Salarisadministratie

 De salarisadministratie van de Risse 

Groep en van Westrom zijn eind 2010 

samengevoegd door een samen

werkingsovereenkomst tussen beide 

bedrijven. Doel van deze samenvoe

ging is enerzijds kostenbesparing 

en anderzijds het beperken van de 

kwetsbaarheid van deze activiteit.

• Samenwerking

 De Risse Groep heeft vanuit haar visie 

op arbeidsontwikkeling samenwer

king gezocht met andere instellingen 

en organisaties die betrokken zijn bij 

de begeleiding van kandidaten en 

medewerkers. Het RcGGZ is een van 

deze partners waarmee een samen

werking is opgezet met als doel 

kennis te delen en ondersteuning 

met  eerste en tweede lijnszorg voor 

medewerkers met een psychische 

beperking, onder andere  door een 

spreekuur op de Risse Groep.

so cia al

De twee vertrouwenspersonen hebben 

geen enkele melding van ongewenst 

gedrag doorgeleid naar de klachten

commissie. Ook de geschillencommissie 

behoefde geen geschil te behandelen.  

In 2010 werd de aangepaste bedrijfs

code uitgedeeld en toegelicht aan de 

medewerkers. Tevens werd een nieuwe 

campagne gestart waarin, door behan

deling van diverse onderwerpen in het 

werkoverleg, wederom aandacht wordt 

gevestigd op normen en waarden bin

nen de Risse Groep. 

Vrijwel alle functioneringsgesprekken 

werden, in combinatie met de IOP 

voortgangsgesprekken, in 2010 gevoerd. 

Eind 2010 stemde de ondernemingsraad 

in met een integraal IOP dat het komen

de jaar de functioneringsgesprekken zal 

gaan vervangen en dat beter aansluit 

aan het proces arbeidsontwikkeling bin

nen de Risse Groep.  

Het verzuim als gevolg van ziekte daalde 

in 2010 marginaal ten opzichte van 2009. 

Eind 2010 werd een nieuw actieplan 

verzuimbeheersing gestart, waarbij de 

verzuimcoaches van Life Style health  

& prevention de leiding ondersteunen.  

In het voorjaar van 2010 is een 

Medewerker   Tevredenheid Onderzoek  

(MTO)  gehouden door het bureau  

 Servicecheck op basis van een metho

diek, ontwikkeld door de SBCM. SBCM 

is het kennis en expertisecentrum voor 

arbeidsontwikkeling. (figuur E)

sociaal beleid 

Tal van onderwerpen gericht op sociaal, 

organisatorisch en financieel beleid 

 werden met de Ondernemingsraad 

besproken, zoals: 

• ontwikkelingsbeleid en 

evaluatiesysteem IOP

• regeling bedrijfsfitness

• alcohol en drugsbeleid

• organisatie industrie – 

arbeidstrainingscentrum

• regeling functiewaardering

• regeling onwerkbaar weer  

Risse Groen OVR

• regeling werving en selectie

• individueel ontwikkelingsplan 

(Integraal IOP)

• koffiebijdrage

• strategie de Risse Groep

• onderzoek samenwerking Horizon en 

sociale dienst

• medewerkerstevredenheids

onderzoek

• organisatie secretariaat 

medezeggenschap

• ondernemingsraad joint ventures

• regeling reiskosten woon

werkverkeer

• organisatie salarisadministratie

• regeling vakbondscontributie

• verlof en werkrooster

• visitatieregeling

• begroting en bezuinigingen 2011

• sluiting afdeling poedercoaten

Nog in behandeling zijn onder andere:

• detacheringprotocol

• ontwikkelings en promotiebeleid

wacH t l i js t

Sinds de invoering van de gewijzigde 

Wet sociale werkvoorziening per  

1 januari 2008 kent de Risse Groep 

drie wachtlijsten; één per aangesloten 

gemeente. In 2010 groeide de totale 

wachtlijst van 150 personen naar  

196 personen; ondanks het feit dat 

36 personen een dienstverband kregen 

aangeboden.  De Risse Groep realiseerde 

in 2010 589,61 se’s voor de eigen ge

meenten tegenover een begroting van 

589.87 se’s. Door de groei van de wacht

lijst steeg ook de gemiddelde wachtduur 

naar 18.76 maanden.

R e- in t egR at ie

De Risse Groep streeft naar een positie  

in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

Het activeren van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt door werk 

is hierin een belangrijk speerpunt. De 

goede samenwerking met gemeenten, 

maar ook met het UWV, werd geconti

nueerd. In totaal werden 103 mensen 

van gemeenten en UWV geplaatst in een 

 reintegratietraject  binnen de Risse Groep 

en begeleid door De Risse Horizon B.V.  

De gerealiseerde uitstroom bedroeg 56. 

In het kader van het project Weer(t) 

 actief werden in 2010 35 personen in  

een werktraject geplaatst. (Tabel A)

     Nieuwe trajecten         Reeds in traject Uitstroom  
                                                                                            2010
Gemeente Weert 58 59 25 
Gemeente Cranendonk 20 14 9 
Gemeente Nederweert 4 19 18 
UWVtrajecten 21 9 4 

re-integratie
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communi c at ie

Het tweemaandelijks personeelsblad 

‘inBeeld’ richt zich vooral op het in beeld 

brengen van Rissemedewerkers en de 

zaken die hen bewegen; de directie en 

de ondernemingsraad leveren een vaste 

bijdrage. De tweewekelijkse digitale 

Nieuwsbrief is een belangrijk medium 

medewerkers op de hoogte te houden van 

de laatste stand van zaken. De Nieuwsbrief 

wordt intern via email verspreid; daarnaast 

hebben  circa 240 medewerkers zich met 

hun privéemailadres geabonneerd op de 

Nieuwsbrief. Ook alle leiding en stafmede

werkers werden het afgelopen jaar een 

drietal keer over onze koers en resultaten 

geïnformeerd in gezamenlijke bijeenkom

sten. Extern vestigde de Risse Groep de 

aandacht op zich door tal van publicaties 

in diverse media. In oktober 2010 organi

seerde de Risse Groep een congres onder 

de titel Bijeenkomst van de toekomst voor 

circa 120 huidige en potentiële relaties. 

Onder leiding van dagvoorzitter Tom van 

’t Hek was er een boeiend programma met 

drie sprekers: 

Frans Weekers (staatssecretaris  Financiën) 

lichtte de consequenties toe van de veran

derende wetgeving op de sociale werk

plaats, nu en over tien jaar. 

Stef Feijen (lid van de Raad van Bestuur 

van Vebego) lichtte toe waarom Vebego 

participeert in joint ventures met sociale 

werkplaatsen en wat deze joint ventures 

betekenen voor de werkgever én voor de 

toekomst. 

Jan Karel Jobse (algemeen directeur de 

Risse Groep) over Hoe maakt de Risse 

Groep zich op voor de toekomst.

lijk van beoogde huisvesting in 2011 

nader geconcretiseerd worden. Ook 

in 2011 zullen er acties uitgevoerd 

worden bedrijven meer structureel 

aan de Risse Groep te binden.

• Optimaliseren organisatie

 Afgelopen jaren is veel energie ge

stoken in nieuwe processen, werkme

thoden, instrumenten en organisa

tiestructuur. Het inbedden van deze 

veranderingen, die in het verlengde 

liggen van de strategische keuzes van 

de Risse Groep als arbeidsontwik

kelbedrijf, dient verdere aandacht te 

krijgen. In 2011 zal een audit plaats

vinden op het voldoen aan de eisen 

van de branchecode van de sector.

• Financieel gezond zijn

 In 2010 werd de swsector geconfron

teerd met structurele bezuinigingen 

van grote omvang; deze bezuinigin

gen lopen verder op en zijn ‘tegen

draads’ voor wat betreft de afbouw 

van de gemeentelijke bijdrage. Dit 

betekent dat de Risse Groep in 2011 

voor het eerst in jaren geconfronteerd 

zal worden met een negatief exploita

tieresultaat. In 2011 zullen, samen met 

de gemeenten, verdere plannen ge

maakt worden de genoemde bezui

nigen het hoofd te bieden. Maximale 

uitbesteding door gemeenten aan 

hun bedrijf is hiervoor een vereiste. 

toekoMst wsw

In het regeerakkoord geeft het kabinet 

Rutte aan, toe te willen naar één regeling 

voor de onderkant van de arbeidsmarkt, 

die Wwb, Wajong en Wsw hervormt.

De Wsw blijft bestaan voor de huidige 

sw’ers met een dienstverband; nieuwe 

instroom beperkt zich tot een kleine 

specifiek geïndiceerde doelgroep.

De overige arbeidsgehandicapten met 

een beperkte inverdiencapaciteit, wor

den door gemeenten zo veel mogelijk  

via loondispensatie een de slag gehol

pen bij reguliere werkgevers. Dit moet 

leiden tot een structurele besparing van  

700 miljoen euro op jaarbasis. Dit 

voor nemen  heeft grote consequenties 

voor de sector en specifiek voor de 

Risse Groep. Van belang is samen met 

gemeenten de koers voor de toekomst 

te bepalen en de rol van de Risse Groep 

hierin te concretiseren. Hiertoe zal 

de Risse Groep in 2011 het voortouw 

nemen.

Pilots ‘FundaMentele 

 herbezinning wsw’ 

Aan de Risse Groep zijn in 2010 drie 

pilots toegekend:

• Binnenstebuiten in samenwerking met 

het Kenniscentrum Handel, is gericht 

op het vergroten van het aantal exter

ne plaatsingen. Deze pilot is lopende 

en zal eind 2011 worden afgerond.

• Persoonlijke kracht als motor voor 

 arbeidsontwikkeling is gericht op 

cultuurverandering in het kader 

van onze strategische keuzes als 

arbeidsontwikkelbedrijf. Deze pilot 

is eind 2010 opgestart en zal in 2011 

een belangrijke plek innemen in het 

inbedden van arbeidsontwikkeling als 

primair proces binnen de Risse Groep.

• Verbreding doelgroep is gericht op het 

realiseren van een sluitende aanpak 

voor jongeren tot 27 jaar tot niveau 

MBO1. Eind 2010 is hiervoor een 

projectleider aangesteld. Partners in 

het project zijn de  Aloysiusstichting, 

Het Kwadrant, Gilde Opleidingen en 

gemeente Weert. Het project moet 

eind 2011 leiden tot een structurele 

voorziening voor circa 80 tot  

100 overbelaste of kwetsbare 

 j on geren.
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f inan cieel

Als gevolg van de economische crisis 

daalde het aantal externe plaatsingen en 

stonden de industriële activiteiten onder 

druk. Desondanks is 2010 afgesloten met 

een positief resultaat van  € ……….. 

Het resultaat van 2009 is deels toege

voegd aan het weerstandsvermogen van 

de Risse Groep en deels uitgekeerd als 

dividend aan de gemeenten die deelne

men in de Gemeenschappelijke Regeling.

to ekoms t

strategie risse groeP

Speerpunten van de Risse Groep blijven:

• Arbeidsontwikkeling

 Een van onze doelen is de ontwikke

ling van medewerkers en het vergro

ten van het aantal extern werkende 

medewerkers. Deze laatste groep me

dewerkers zal in 2011 met circa 5% van 

de totale populatie moeten groeien. 

Het in 2010 gedefinieerde  en vast

gelegde proces betreffende arbeids

ontwikkeling dient verder ingebed te 

worden in de organisatie. De trainingen 

‘persoonlijke kracht’ voor de actoren in 

de ontwikkel driehoek (figuur B) zullen 

hier een bijdrage aan moeten leveren. 

Verder zal in 2011 de opleiding voor 

nieuwe medewerkers AKA (arbeids

markt gekwalificeerd assistent) starten. 

De resterende actiepunten uit het IPB 

(Integraal Personeelsbeleid) zoals de

tacheringprotocol, invoering integraal 

IOP en integrale functieomschrij vingen 

zullen afgerond worden in 2011.  

• Doelgroepverbreding

 De samenwerking met gemeenten en 

UWV wordt gecontinueerd; externe 

plaatsing van reintegratiekandidaten 

blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Het met de partners vormgeven van 

het Expertisecentrum Onderwijs & 

Arbeid en de Plusvoorziening voor 

jongeren van 14 tot en met 27 jaar zal 

een hoge prioriteit krijgen; eind 2011 

moet duidelijk zijn of deze (nood

zakelijke) voorziening levensvatbaar 

is. In samenwerking met de gemeente 

Weert zal in 2011 verder uitvoering 

gegeven worden aan het project 

Weer(t) actief.

• Samenwerking publiek en privaat

 De publiekprivate samenwerking is 

gerealiseerd voor wat betreft schoon

maak (WestromRisse Facilitair) en 

groenvoorziening (Risse Groen).  

In 2010 hebben de gemeenten Weert 

en Nederweert zich positief uitge

sproken over een door de Risse Groep 

op te zetten joint venture op het ge

bied van kringloop; dit zal, afhanke



Wsw     100.433,55
WIW     1.216,81
Ambtelijk     1.502,20
BVers     32.294,71

 2009 2010

De Risse Industrie B.V. 268 292
Risse Groen OVR 122 91
Risse Facilitair OVR    68 41
De Risse Horizon B.V.   81 180
De Risse Holding B.V.  43 35

 582 639

ontwikkeldriehoek en providerboog
Figuur B

Bedrijfsarts Psycholoog

Fysiotherapeut

Werk Bedrijfsmaatschappelijk werker

Rapporteur

P&O 
(plaatsen)

Voorman/-vrouw

Trajectbegeleider (regie)

Kandidaat/
medewerker

Werkleiding

Tabel C

Tabel D

peR so neel sb eleiD
In 2010 is het beleidsconcept Integraal 

Personeelsbeleid (IPB) verder geconcreti

seerd. Zo zijn te noemen:

• Verzuimbeleid

 Het in 2009 geïmplementeerd ver

zuimbeleid is eind 2010 geëvalueerd.

Op basis hiervan zijn verbeterpunten 

geformuleerd door het opstellen van 

aanwezigheidsplannen per afdeling, 

met doelstellingen en acties gericht 

op het vergroten van de aanwezig

heid van medewerkers en kandidaten. 

Tevens wordt de kwaliteit van de 

werkprocessen rondom aanwezigheid 

en gezondheid geoptimaliseerd.

• Integraal IOP

 Het bestaande proces en de bestaan

de formulieren rondom het jaarlijks 

functioneringsgesprek zijn vervan

gen door een integraal Individueel 

 Ontwikkelingsplan (IOP). Dit plan is 

meer gericht op in gesprek gaan met 

de medewerker over zijn of haar ont

wikkeling, met als doel de doorstroom 

naar reguliere arbeid te vergroten. 

Het toepassen van (een deel van) de 

Melba systematiek als meetinstrument 

voor ontwikkeling maakt deel uit van 

het proces. Het ontwikkelings en 

promotiebeleid is hierop aangepast.

• Detacheringprotocol

 Het detacheringprotocol is geëvalu

eerd en aangepast, zodat dit beter 

aansluit aan de praktijk van het 

groeiend aantal detacheringen. De 

deelcatalogus detachering, van de 

arbo catalogus sector sociale werk

voorziening, is hierin belangrijke 

input geweest.

• AKA

 Er is een opzet gemaakt alle mede

werkers die nieuw instromen een 

AKAopleiding (niveau 1) te laten 

volgen met als doel het aanleren van 

algemene werknemersvaardigheden. 

In 2011 zal de opleiding starten. 

•  Regelingen

  Diverse regelingen zijn aangepast, 

zoals de regeling werving en selectie 

en  functiewaardering. In 2011 zullen 

de laatste stappen gezet worden om 

het plan Integraal Personeelsbeleid 

(IPB) te vertooien. 

arbeidsontwikkeling

In 2010 is het proces arbeidsontwikkeling 

tijdens de RITbijeenkomsten geëvalu

eerd. Centraal in het proces van arbeids

ontwikkeling staat de ontwikkeldriehoek 

met providerboog. (Figuur B)

Alle afspraken, processen, formulieren, 

methoden en instrumenten rondom 

arbeidsontwikkeling zijn in kaart ge

bracht en systematisch gerangschikt in 

procesbeschrijvingen in het systeem 

MAVIM. Hierdoor ontstaat een eendui

dig en helder overzicht van de wijze 

waarop de Risse Groep arbeidsontwik

keling vorm wenst te geven. Het proces, 

zoals uitgewerkt, zal in 2011 aandacht 

krijgen in de trainingen van de pilot 

Persoonlijke Kracht. Deze trainingen zijn 

gericht op het structureel inbedden van 

de processen van arbeidsontwikkeling; 

alle factoren, betrokken bij het arbeids

ontwikkelproces (ontwikkeldriehoek), 

zullen deelnemen aan de trainingen in 

2011. Vanaf 2010 houdt een medewerker 

van het RcGGZspreekuur binnen de 

Risse Groep, gericht op begeleiding van 

mede werkers en ondersteuning van 

leiding hierin.

ioP en Functionerings

gesPrekken

Een deel van de (Wsw) medewerkers 

heeft een IOP (trajectplan). Dit wordt 

regelmatig besproken en geëvalueerd. 

De medewerkers zonder IOP krijgen een 

functioneringsgesprek; in 2011 zal ieder

een een IOP hebben. In totaal  waren er 

in 2010 119 medewerkers met een actief 

IOP. Als we schrijven over ontwikkeling 

dan is opleiden van medewerkers een 

onderdeel daarvan. (Tabel C en D)

tevredenheidsonderzoek 

Medewerkers

In het voorjaar van 2010 is een mede

werkertevredenheidsonderzoek (MTO)  

gehouden door het bureau Servicecheck, 

op basis van een methodiek ontwikkeld 

door de SBCM. SBCM is het kennis en 

expertisecentrum voor arbeidsontwikke

ling, gezond en veilig werken en arbeids

markt in de swsector. Aan dit onderzoek 

hebben in totaal 672 medewerkers deel

genomen: een percentage van 83,5% ten 

opzichte van het totale aantal van 

 805 medewerkers van de Risse Groep 

dat is uitgenodigd voor deelname aan 

dit onderzoek. De medewerkers van de 

Risse Groep drukken hun tevredenheid 

over het werken bij de Risse uit met een 

gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Deze 

beoordeling is ruim voldoende en boven 

het gemiddelde rapportcijfer in de 

 branche, dat een 7,0 is. (Figuur E)
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Figuur E
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aantal cliënten bedrijfsmaatschappelijk werk

Probleem bij intake

Tabel F 

Tabel G 

  2009 2010

Man 31 28
Vrouw  27 17
Nieuw in deze periode  25 23
Totaal in begeleiding 58 45
Traject afgerond in deze periode 29 33
Traject over naar volgende periode 29 12
Adviescontact  intern 10 12
Adviescontact extern  6 6

  Aantal dossiers 
 de Risse 2009 de Risse 2010
Probleem bij intake  

Spanningsklachten 27 19
Privéproblemen 24 18
Onvoldoende functioneren 1 0
Conflict 0 0
Overspannen 3 2
Psychiatrie 0 1
Rouwverwerking 2 3
Traumaverwerking 1  1
Overig 0 1

Eindtotaal 58 45

12   j a a R v e R s l a g  2010

  31-12-2009 31-12-2010

Weert  89 127
Nederweert  24 29
Cranendonck  37 40

Totaal  150 196

wachtlijstontwikkeling
Tabel H

herindicaties
Tabel I

  totaal wachtlijst dienstverband

Positieve herindicatie 74 14 60 
Bovengrens 0 0 0 
Ondergrens 2 0 0 
Afzien van indicatie 8 8 0

De medewerkers van de Risse Groep zijn 

in de meeste gevallen tevreden over hun 

leidinggevende en ervaren de omgang 

met de leidinggevende als prettig en de 

leidinggevende luistert voldoende naar 

hun mening. De medewerkers zijn over 

het algemeen tevreden over de frequen

tie van het werkoverleg en aandacht van 

de leiding gevende bij ziekte. De Risse 

scoort hierbij op de meeste van deze 

stellingen boven de benchmark. Mede

werkers zijn doorgaans tevreden over de 

sfeer op de afdeling en de omgang met 

collega’s. Aandachtspunten zijn onder 

andere de begeleiding bij detacheren en 

kennis over rol en bereikbaarheid van de 

geschillencoördinator en vertrouwens

personen. Hierop zijn verbeteracties 

gedefinieerd.

Vanzelfsprekend zijn er per afdeling/

groep verschillen in scores op de diverse 

aspecten. In het werkoverleg zijn de uit

slagen besproken en zijn verbeterpunten 

en –acties gedefinieerd. 

beDRijfsma atscHappelijk 
weRk

Op de dienstverlening van de bedrijfs

maatschappelijk werker is in 2010 ten 

opzichte van 2009 in mindere mate een 

beroep gedaan. De aandachtspunten 

liggen echter op hetzelfde vlak.  

(Tabel F en G)

coMMunicatie oP het werk

Het werken met individuele ontwikke

lingsplannen draagt bij aan een verbete

ring in communciatie; er is systematisch 

aandacht voor de medewerker en zijn of 

haar inbreng wordt gevraagd. Mede ook 

onder invloed van de interne campagne 

normen en waarden is er wederzijds, tus

sen medewerker en leiding, meer begrip 

voor elkaar. Leiding heeft ervaren dat er 

eerst contact moet zijn met medewer

kers alvorens samen te kunnen praten 

over vragen, problemen en dergelijke.

Financiële ProbleMen

Het probleem van de ‘werkende arme’ 

is ook merkbaar bij de Risse Groep. 

Dit probleem heeft nadrukkelijk de 

aandacht. Er is aansluiting gemaakt met 

een overleg met diverse partners uit 

het sociale netwerk. Contacten met dit 

netwerk dragen bij aan een vroegtijdige 

signalering van problemen en het 

creëren van oplossingen als ook het snel 

kunnen handelen nadat er problemen 

zijn gerezen. In 2008 is, in samenwerking 

met de gemeente Weert, het project  

Je verdient het om rond te komen 

gestart. Een evaluatie van dit project 

bevestigt de indruk dat medewerkers 

van de Risse ook in aanmerking kunnen 

komen voor een aanvullende regeling 

van de gemeente. In 2009 kreeg het 

project een vervolg door een structurele 

samenwerking met de afdeling sociale 

zaken van de gemeente Weert op 

locatie. Dit heeft in 2010 verder vorm 

gekregen. 

relatieProbleMen

Door bedrijfsmaatschappelijk werk 

wordt getracht vanuit een bemiddelen

de rol te komen tot (werkbare) oplos

singen voor de gerezen problemen. Van 

de privéproblemen heeft bijna de helft 

relatieproblemen als oorzaak. Spanning 

tussen partners die leiden tot problemen 

in de werksituaties. 

aansluiting oP  

de reguliere zorg

Veel van onze medewerkers zijn onder 

behandeling of in begeleiding bij eerste 

of tweede lijns zorg. Daarom is aan

sluiting gemaakt met behandelaars en 

begeleiders vanuit een gemeenschap

pelijk belang: de cliënt of medewerker. 

Veel van onze medewerkers hebben een 

duidelijke dagindeling nodig. Samen

werking is een succes bepalende factor 

voor ontwikkelingstrajecten en werk. In 

2010 is de samenwerking met organisa

ties verder uitgebouwd in een provider

boog. Doel is kennis delen, ontwikkelen 

en borgen in structurele samenwer

kingsverbanden.

uit voeRing wsw

In de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening wordt onderscheid 

gemaakt in:

• wachtlijstontwikkeling en –beheer;

• aantal gemiddeld te realiseren 

 plaatsingen;

• begeleid werken.
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Formatie 
 1-1-2010 instr/uitstr 31-12-2010
 FTE SE FTE SE FTE SE

De Risse Industrie bv 279.96 288.20 +17.45 +19.11 297.41 307.31
Risse Groen OVR 118.38 120.25 +13.71 +13.98 132.09 134.23
Risse Facilitair OVR 32.68 33.83 7.9 8.67 24.78 25.16
De Risse Horizon bv 139.49 142.21 21.48 22.39 118.01 119.82
De Risse Holding bv 27.70 28.06 +8.38 +8.67 36.08 36.73

Totaal 598.21 612.55 +10.16 +10.70 608.37 623.25

 31-12-2009 instr/uitstr 31-12-2010
 FTE SE FTE SE FTE SE

Begeleid werken regulier 17.55 18.05 1.83 1.58 15.72 16.47
Begeleid werken PGB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Detacheren Facilitair OVR 31.68 32.58 +4.4 +4.15 36.08 36.73
Detacheren Groen OVR 0.00 0.00 +118.01 +119.82 118.01 119.82
Detacheren regulier 105.70 106.87 +10.67 +10.90 116.37 117.77

wachtliJst en herindicaties

De wachtlijst is in 2010 fors gegroeid: van 

totaal 150 personen naar 194 personen. 

Dit was enerzijds het gevolg van de 

recessie en anderzijds het gevolg van de 

trajecten Van werk naar werk voor de ge

meenten. Mensen met een indicatiestelling 

voor de Wsw worden periodiek op deze 

indicatiestelling beoordeeld om te bepalen 

of zij nog steeds tot de doelgroep van Wsw 

behoren. Daarbij is het niet van belang 

of kandidaten al zijn geplaatst en bij de 

Risse Groep werken. Van de totale groep 

te herindiceren kandidaten zijn er acht 

wachtlijstkandidaten die vrijwillig van hun 

indicatiestelling hebben afgezien. Voor alle 

overigen is er een nieuwe indicatiestelling 

afgegeven. (Tabel H en I)

taakstelling

De formatie per bedrijfsonderdeel en 

het verloop daarvan is weergegeven in 

tabel J. De taakstelling en bezetting per 

gemeente waarvoor de Risse Groep de 

Wsw uitvoert, is weergegeven in 

tabel K. (Tabel J en K)

begeleid werken  

en detacheren

De opdracht voor begeleid werken en 

detacheren was in 2010: groeien na de 

forse daling als gevolg van de economi

sche recessie in 2009. Er is in 2010 inder

daad sprake geweest van een beperkte 

groei van het aantal externe plaatsingen.

Het aantal medewerkers geplaatst door 

begeleid werken, toonde begin 2010 nog 

een forse daling; uiteindelijk was er over 

heel 2010 een daling van 1.5 se.  Het aan

tal detacheringen bij reguliere bedrijven 

steeg met 10.9 se. Het aantal detache

ringen bij de joint ventures van de Risse 

Groep steeg met 2.9 se bij Risse Facilitair 

OVR en 4.9 se bij Risse Groen OVR.

(Tabel L)

verzuiM

Het verzuim als gevolg van ziekte is iets 

gedaald ten opzichte van 2009. 

Al aan aantal jaren op rij laat dit cijfer een 

dalende tendens zien, mede als gevolg 

van een nieuw verzuimbeleid.

In 2010 is de nieuwe verzuimmodule in 

gebruik genomen om hiermee gestruc

tureerd ieder ziektegeval te kunnen 

volgen. Het jaar 2010 werd afgesloten 

met een verzuimpercentage van 11.7% 

voor de totale Risse Groep. 

(Tabel M en N)

gemeente                         taakstelling in se        gemiddelde realisatie  verschil
  Risse Elders Totaal 

Cranendonck 92.51 86.33 6.10 92.43 0.08
Nederweert 109.54 104.90 4.55 109.45 0.09
Weert 387.82 380.83 6.89 387.72 0.10

Totaal 589.87 572.06 17.54 589.60 -0.27

Beesel  1.00  1.00 
Gennep  1.25  1.25 
Leudal  42.24  42.24 
Maasgouw  1.00  1.00 
HeezeLeende  1.00  1.00 
IJsselstein  1.00  1.00 
Landgraaf  1.00  1.00 
Valkenswaard  0.92  0.92 

Totaal  621.47   
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taakstelling 2010
Tabel J

taakstelling en realisatie 2010
Tabel K

begeleid werken / detacheren
Tabel L



ziekteverzuim

aantal meldingen geschillencoördinator

ziekteverzuimpercentage per bedrijfsonderdeel

aantal meldingen ongewenst gedrag in 2010

Tabel M

Tabel P

Tabel N

Tabel O

 2008 2009 2010

Dicriminatie          1 0 0
Pesten            2 3 6
Agressie en geweld            1 4 0
Seksuele intimidatie/intimiteiten            0 2 1
Klacht over relatie met leidinggevende 3 5 0
Privéproblemen 1 2 1
Doorverwijzing intern 0 2 1

Totaal 8 18 9

 2008 2009 2010

De Risse Groep 14.0% 12.5% 11.7%

 

 2008 2009 2010

Totaal 6 3 3

 

B.V. Totaal 2008 Totaal 2009 Totaal 2010

De Risse Industrie B.V.            14.4% 12.6% 12.9%
Risse Groen OVR 10.5% 10.4% 12.2%
Risse Facilitair OVR 15.4% 5.9% 9.0%
De Risse Holding B.V. 13.7% 17.1% 6.3%
De Risse Horizon B.V. 14.4% 12.0% 8.5%

(Bron: urenregistratie)
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v eR t R ouw enspeR so nen

De Risse Groep beschikt over twee ver

trouwenspersonen. Een ervan is tevens 

bedrijfsmaatschappelijk werker en de 

ander is een medewerkster van de Risse 

Groep. Beide vertrouwenspersonen zijn 

voor deze taak gekwalificeerd. 

(Tabel O)

Het aantal klachten in 2010 was 

 ongeveer gelijk aan het aantal van vorig 

jaar, maar enigszins hoger dan voorgaan

de jaren. Er zijn geen formele klachten 

ingediend bij de klachtencommissie. Alle 

klachten konden informeel worden afge

handeld, omdat de aard van de klachten 

weliswaar niet ernstig was, maar door 

klagers wel als zeer onaangenaam 

en soms intimiderend werd ervaren. 

De klachten ontstaan meestal, omdat 

betrokkenen onvoldoende beseffen dat 

hun gedrag soms onbetamelijk is en dat 

anderen hiervan dan serieus last kunnen 

hebben. Het komt ook voor dat pesterig 

gedrag of het maken van intimiderende 

opmerkingen buiten werktijd door gaat. 

Het internet is hierbij vaak medium, bij

voorbeeld via MSN. In de voor gekomen 

gevallen hebben de vertrouwen s

personen hierover met betrokkenen 

inhoudelijk van  gedachten gewisseld 

en hen gewezen op de gevolgen van 

 onbetamelijk gedrag via chatboxen 

en hoe hiermee om te gaan. Sommige 

klachten werden afgehandeld door ge

sprekken tussen werkleiding en betrok

kenen, andere met correctiegesprekken 

door de directie of doorverwijzing naar 

de bedrijfsmaatschappelijk werker. 

In de meeste gevallen leveren de 

 vertrouwenspersonen ook in coachende 

vorm een bijdrage aan verbetering van 

gedrag en houding bij de aangeklaagde, 

maar soms ook bij de klager. Bij deze 

laatste meer in de sfeer van hoe kan 

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 

kan worden afgesloten. Er waren geen 

terugkomklachten. 

Het blijft nodig dat ons beleid 

 ongewenste omgangsvormen 

 consequent onder de aandacht wordt 

gebracht bij alle werknemers. Het 

is goed dat nieuwe werknemers bij 

de indiensttreding hierover worden 

 geïnformeerd.  

Zoals andere jaren is geconcludeerd, 

zijn de meeste klachten terug te  voeren 

naar communicatie tussen beide 

partijen. De grens  tussen wat kan en 

wat niet kan, wordt overschreden. De 

werkleiding heeft de belangrijke taak 

hierop toe te zien en voorbeeldgedrag te 

tonen.  Onheuse bejegening  verpest de 

werksfeer en wordt aangepakt.

ge scHillen co Ö R D inato R

De taak van de geschillencoördinator is 

het minnelijk oplossen van een geschil 

betreffende de arbeidsverhoudingen 

tussen een werknemer en het bedrijf.

De geschillencoördinator heeft in 

2010 drie geschillen behandeld. 

Het eerste geschil had betrekking op 

een detachering en is in der minne 

opgelost. Het tweede geschil betrof 

een medewerker waarvoor de juiste 

procedure niet was gevolgd. Het 

derde geschil betreft een medewerker 

die zich in het tweede jaar van 

het reintegratietraject bevindt. 

Laatstgenoemd geschil is nog niet 

afgehandeld.

Ongewenste omgangsvormen zijn álle vormen van bedrei-

gende en agressieve arbeidssituaties. Zowel lichamelijk als 

geestelijk. De betreffende persoon ervaart dit als kwetsend 

en vernederend, terwijl dit niet eens zo bedoeld hoeft te zijn. 

Hierdoor ontstaat bij medewerkers een gevoel van sociale 

onveiligheid. De Risse Groep ondersteunt waar nodig om de 

sociale veiligheid binnen de organisatie te verbeteren.



Project sw-bedrijven
Binnenstebuiten

D e  o nD eR nemin gsR a aD

In 2010 vonden zeven overleg

vergaderingen plaats tussen de 

 algemeen directeur en de OR. Daarnaast 

waren er negen ORvergaderingen.

De omstandigheden vroegen drie maal 

om een ingelaste vergadering. Er waren 

contacten met bedrijfsarts, verzuim

consulent, vakbond en het lid van de 

Raad van Commissarissen, dat belast is 

met werknemerszaken. Verder vonden 

tussen het dagelijks bestuur van de 

OR en de algemeen directeur diverse 

 informele overleggen plaats over de 

gang van zaken in de onderneming.

De OR ontving in 2010 acht advies

aanvragen en 16 instemmingsaan

vragen. Deze werden op twee na 

allemaal afgerond. Daarnaast werden 

nog drie instemmingsaanvragen uit 

2009 besproken en afgehandeld. Er 

waren een aantal aanvragen, waaraan 

de OR bovengemiddeld veel tijd heeft 

besteed. Zo hebben OR en georgani

seerd overleg (GO) een rol gespeeld in 

de wijziging van de integrale regeling 

Functiewaardering. Vertegenwoordi

Het project is het vervolg op het rapport Werken 
naar vermogen van de Commissie De Vries, waarin 
aanbevelingen staan over een sluitende aanpak 
voor de doelgroepen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Pilot één betreft het project SW 
Binnenstebuiten gericht op het realiseren van 
meer werkplekken bij reguliere werkgevers. In het 
project staat niet de productie centraal, maar de 
kansen van de medewerkers op de korte of langere 
termijn uit te stromen naar een reguliere baan. 
Productie is daarbij een middel die kansen te 
vergroten.

Kennis, vaardigheden, ervaringen 
Net als bij de andere bedrijven worden bij de Risse 
medewerkers gescreend op hun aanwezige en te 
ontwikkelen competenties (kennis, vaardigheden, 
ervaringen). Leidinggevenden worden getraind 
in het herkennen van vaardigheden en ontwikke-
lingsmogelijkheden bij hun medewerkers. Functies 
worden herschreven van taak- naar competen-

tiegericht en medewerkers krijgen eventueel 
opleidingen op maat aangeboden.

Commitment 
De Risse heeft door middel van de relatiedag extra 
commitment trachten te realiseren bij regionale 
werkgevers. Via werken op locatie, detacheringen 
en begeleid werken kunnen sw-medewerkers 
mogelijk op termijn door de poort naar een baan in 
het bedrijfsleven gaan.

Uitstroom 
Een geselecteerde uitstroomgroep heeft deel-
genomen aan het project. Zij zijn gescreend, wat 
geleid heeft tot enerzijds een individueel en actueel 
portfolio (uitgebreid CV) en anderzijds hebben ruim 
de helft van de medewerkers een detacheringsplek 
gekregen. Voor 2011 staat een nieuwe groep op het 
programma om deel te nemen aan het vervolg van 
het project.

Samen met vier andere sw-bedrijven, Divosa/Sozawe en Kenniscentrum 
Handel geeft de Risse Groep invulling aan het innovatieve pilotproject 

SW Binnenstebuiten.

Een organisatie, die in beweging is, brengt voor de onder-

nemingsraad veel werk met zich mee. Immers, de mede-

zeggenschap praat mee over wijzigingen in de organisatie en 

de gevolgen daarvan voor de medewerkers, maar ook over 

regelingen die veranderen. Het jaar 2010 was voor de OR  

een druk jaar.
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m e D e z e g g e n s c H a p

teur, in diens hoedanigheid van ven

noot van beide joint ventures, diverse 

malen gesproken over de noodzaak van 

medezeggenschap hierin. Dit leidde tot 

de toezegging dat in 2011 in beide joint 

ventures een eigen ondernemingsraad 

komt. Uiteraard zal de OR van de Risse 

de belangen van de gedetacheerden, als 

werknemer in dienst van de Risse, blijven 

behartigen. 

Vanwege gezondheidsredenen trad een 

ORlid uit de kiesgroep Industrie af. Op 

de lijst met reservekandidaten stond nog 

een persoon. Deze aanvaardde de benoe

ming tot ORlid, waardoor er geen verkie

zingen gehouden hoefden te worden.

De OR streeft naar een professionele 

werkwijze. Deze wordt enerzijds bereikt 

door met commissies te werken, die 

instemmings en adviesaanvragen 

behandelen. Hierdoor is specialisatie 

mogelijk. Daarnaast wordt veel aandacht 

besteed aan scholing en vorming. Deze 

heeft zowel met de gehele OR als voor 

ORleden afzonderlijk een aantal malen 

plaatsgevonden.

De OR vindt het belangrijk dat de 

 achterban goed geïnformeerd wordt.   

Dat wil de OR bereiken door het uitgeven 

van een maandelijkse nieuwsbrief,  

’t ORtje. Deze is in 2010 11 keer ver

schenen. Maandelijks worden actuele 

ORthema’s op een begrijpelijke manier 

nader toegelicht. In alle nummers van het 

personeels blad inBeeld werden ORleden 

en de ambtelijk secretaris voorgesteld.

gers van OR en GO hebben gesprekken 

gevoerd met de leden van de externe 

graderingscommissie en met betrok

kenen binnen het bedrijf en de alge

meen directeur. In vervolg hierop is 

door de algemeen directeur een  nieuwe 

integrale regeling Functiewaardering 

ter instemming aan de OR voorgelegd. 

Zowel de OR als de  gemandateerde 

vanuit het GO hebben met deze nieuwe 

regeling ingestemd. Ook het beleid 

alcohol en drugs en de regeling Werving 

en Selectie vroegen veel aandacht. Door 

de algemeen directeur werd een gewij

zigde regeling  Detacheringprotocol aan 

de OR voorgelegd. In eerste instantie 

oordeelde de OR dat deze regeling in 

zijn ogen niet volledig was. Daarop 

heeft de OR een initiatiefvoorstel inge

diend om te komen tot een vollediger 

Detacheringprotocol, waarin de eisen 

uit de Arbocatalogus Detacheren zijn 

verwerkt en een beleid is opgenomen 

ten aanzien van het ontbreken van een 

Risico Inventarisatie en Evaluatie. De 

algemeen directeur is hiermee akkoord 

gegaan en zal een nieuw voorstel voor 

een detacheringprotocol indienen. 

De OR heeft met de algemeen direc



D e  acH t eR ban

De leden van de achterbanvertegen

woordiging kwamen drie keer bij elkaar. 

Tijdens de vergaderingen bespraken 

de leden alle zaken die aan de OR ter 

advisering en instemming werden 

voorgelegd. Verder werden verscheidene 

vragen op arbogebied gesteld. Een 

van de leden zegde in verband met 

detachering zijn lidmaatschap op, 

waardoor de achterban nog bestond  

uit 13 leden. 

He t  geo Rg aniseeR D 
ov eR leg

Al in 2009 besloot het Georganiseerd 

Overleg (GO) het convenant Scheiding 

der bevoegdheden tussen GO en OR 

te willen beëindigen. Dit voornemen 

werd in de eerste maanden van 2010 

uitgevoerd. Het GO kwam in 2010 niet 

bij elkaar. Wel vond regelmatig overleg 

plaats tussen gemandateerden vanuit 

het GO en de OR, onder andere over de 

integrale regeling functiewaardering. 
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Beschuit met muisjes! 

Joyce Thewissen en Marion Berghmans, 
teamleiders Westrom-Risse Facilitair OVR:  

Mede dankzij de inzet van onze mede-
werkers was 2010 een goed jaar voor 
Risse Facilitair. Het was een jaar van 

veranderingen. Veranderingen die 
niet voor iedereen even makkelijk 

waren, maar waar we sterker van zijn 
geworden. 

Sw-inzet gemeente Weert
In 2010 is de aftrap gegeven voor het streven naar 
een 100% inzet van SW-ers op het stadhuis te Weert. 
Een langlopend traject waarin meer werkplekken 
worden gecreëerd voor sw’ers. Dit is een grote 
verandering, omdat momenteel in de avonduren 
wordt schoongemaakt. In de beginperiode hebben 
beide partijen aan elkaar en aan de nieuwe 
werk  wijze moeten wennen. Na de aftrap, waarin 
vier medewerkers in de ochtenduren zijn gaan 
schoonmaken, is de gemeente Weert tevreden 
over deze werkwijze. In 2011 zal er naar worden 
toegewerkt dat alle schoonmaakwerkzaamheden 
overdag plaatsvinden. 

Nieuwe joint venture
Op 1 juli 2010 was het eindelijk zover. Na een 
lange voorbereiding sloot Westrom zich aan bij de 
bestaande joint venture Risse Facilitair. En zo is op 
1 juli 2010 Westrom-Risse Facilitair OVR ontstaan
met ongeveer 300 medewerkers! In 2011 zullen we 
elkaars kennis en kunde nog meer gaan gebruiken 
om een zo optimaal mogelijke werkplek voor onze 
medewerkers te creëren en de klanten tevreden te 
houden. 

Nieuwe klanten en collega’s
Ook dit jaar hebben nieuwe medewerkers ons 
team versterkt. Mede door nieuwe klanten en 
nieuwe omzet zijn we op zoek gegaan naar goede 
medewerkers. En die hebben we gevonden!  

Sinds 1 september maken we de F-vleugel van 
het Philips van Horne College schoon. Een leuke 
uitdaging en mooie werkplek voor vijf personen. 
Daarnaast zijn we begonnen bij het Munttheater 
te Weert en op OBS Cranendonck en gemeente 
Cranendonck. Allemaal leuke werkplekken voor onze 
medewerkers. 

We hopen dat 2011 net zo’n mooi jaar wordt als 2010!

Joyce The wissen en Marion Berghmans



aR b o - o Rg anisat ie

De Risse Groep is er in het verslagjaar in 

geslaagd de arbeidsveiligheid naar een 

hoger niveau te tillen. KAM heeft veilig

heidstrainingen verzorgd met als doel 

het vergroten van de arbeidsveiligheid en 

het versterken van de veiligheids cultuur. 

Deze trainingen worden op de werk

vloer ondersteund door het elearning 

programma Handige  Herman dat door 

het SBCM/Citaverde geïntroduceerd is. 

De diverse modules worden door de 

werkleiding in het werkoverleg met de 

medewerkers doorgenomen. De leiding

gevenden spelen een belangrijke rol. De 

veiligheidsnorm van de leiding bepaalt 

namelijk de norm van de medewerkers. 

KAM streeft naar een continu ver betering 

van de arbeidsomstandigheden. De 

afdeling KAM heeft als doel het vorm 

geven aan een uniform beleid op het 

gebied van de arbeidsomstandigheden, 

het toezien op nalevering van de wet 

en de afdeling spant zich in de veilig

heid, gezondheid en het welzijn van alle 

medewerkers in de werksituatie zo goed 

mogelijk te garanderen. Alle Arbozaken 

die geheel de Risse Groep betreffen 

worden besproken in het overleg met de 

directie, in het Arboplatform en met de 

ondernemingsraad.

De organisatieontwikkelingen met 

 betrekking tot de joint ventures 

WestromRisse Facilitair en Risse Groen 

OVR raakt vanzelfsprekend ook de afde

ling KAM. In het verslagjaar zijn afspraken 

gemaakt en zijn diverse taken verdeeld. 

Ten  gevolge van deze joint ventures en 

de daarmee gewijzigde werkmethoden 

zijn de procedures en werkinstructies 

niet meer uptodate en moesten in het 

geheel worden aangepast. Toch is het 

gelukt om de NEN EN ISO 9001, VCA ** en 

Groenkeur certificaten te behouden.

Er is een nieuw managementsysteem 

 (MAVIM) via intranet beschikbaar gesteld 

voor De Risse Holding B.V., De Risse 

 Industrie B.V., De Risse Horizon B.V. en  

Risse Groen OVR. Met behulp van een 

 extern adviesbureau zijn ook alle proces

sen met betrekking tot arbeidsontwik

keling zoals onder andere wachtlijst

beheer, intake, diagnose en training, 

plaatsing, begeleiding en detachering 

uit gewerkt. Begin 2011 verschijnen deze 

op intranet.  WestromRisse Facilitair OVR 

heeft  gekozen voor het internetgestuurd 

 systeem van KVGM. 

R is i co  in v en taR isat ie 
en  e valuat ie

In het verslagjaar is de Ri&E volledig ge

actualiseerd en getoetst door een Arbo

dienst. Deze Ri&E en het daarbij behoren

de plan van aanpak werd goedgekeurd 

met de onderstaande  opmerkingen:

• de inventarisaties, de rapportage, 

de risicoinschatting en het plan van 

aanpak zijn met deskundigheid uitge

voerd en gedetailleerd ingevuld;

• de Ri&E heeft een representatief beeld 

van de aandachtspunten die binnen 

de organisatie leven. Het deelplan van 

aanpak is objectief en reëel opgesteld;

• de risicoinschatting methodiek en de 

daarop gebaseerde vervolgacties zijn 

in orde.

melD in gen
aRbeiDsoms tanDig HeDen 

In het verslagjaar 2010 hebben we 

22 meldingen met betrekking tot de 

arbeidsomstandigheden van medewer

kers ontvangen. In 2007, 2008 en 2009 

ontvingen we respectievelijk 22, 21 en  

24 meldingen. Werkplekonderzoeken 

vinden plaats nadat  klachten zijn geuit 

over de werk omgeving in combinatie met 

lichamelijke klachten en staan veelal in 

het teken van ergonomische verbetering 

van de werkplek.  Negen meldingen heb

ben uiteindelijk geleid tot een werkplek

onderzoek. In totaal is er voor € 12.150, 

aan hulp middelen en werkaanpassingen 

uitge geven. Het betrof voornamelijk 

aangepaste stoelen. 

vo o R val melD in gen 

Een onderdeel van de Ri&E is de onge

vallenregistratie. In het verslagjaar 

 hebben zich 12 ongevallen voorgedaan 

met verzuim van drie of meer dagen.  

Er is geen enkel ongeval met blijvend 

letsel geweest.  In het verslagjaar hebben 

zich  beduidend minder ongevallen   

voor gedaan met het rollend materieel. 

Een daling van 21% ten opzichte van 

2009 (van 43% naar 22%). Bij De Risse 

Industrie B.V., De Risse Horizon B.V. en 

WestromRisse Facilitair OVR werden 

respectievelijk 22, 1 en 1 ongevallen 

 geregistreerd. De meeste ongevallen (61) 

werden ge rapporteerd door Risse Groen 

OVR. 

(Tabel Q en R)

w e t  b e scHeR min g 
peR so o nsgege v ens

De Risse Groep heeft in 2009 een privacy 

audit laten uitvoeren. Het doel hiervan 

was het verschaffen van inzicht in de 

mate waarin het door de Risse Groep op

gezette stelsel van maat regelen en pro

cedures, gericht op de bescherming 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 maatre

gelen en procedures, ter waarborging 

van de bescherming van de persoons

gegevens in de verwerkingsorganisatie 

niet voldeed aan de hiervoor gestelde 

normen. Ten aanzien van de aangetrof

fen tekortkomingen en deficiënties 

zijn aanbevelingen opgesteld die zijn 

opgenomen in het plan van aanpak. Er is, 

onder leiding van de verantwoordelijke 

functionaris, een werkgroep aangesteld. 

In het verslagjaar is de werkgroep nog 

niet actief geworden.
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a f D e l i n g  k a m

ongevallen 2010 onstaan bij (het werken met)

ongevallen 2010 risse groen ovr

Tabel Q

Tabel R

Rollend materieel 45%
Gebruik machines / gereedschappen 14%
Diverse 13%
Bedrijfshulpverlening 8%
Diefstal / Vandalisme 6%
Snoeiwerkzaamheden 6%
Uitglijden 2%
Gevaarlijke situatie 1%
Assemblage 1%
Hoogwerker 1%
Verkeersongeval 1%
Schoonmaak / Glazenwassen 1%

Rollend materieel 31,1%
Maaiwerkzaamheden 24,6%
Knippen met motorheggenschaar / stokheggenschaar 8,2%
Snoeiwerkzaamheden 8,2%
Diefstal / Vandalisme 8,2%
Diverse 8,2%
Werken bij milieustraat 3,3%
Werken met hoogwerken 1,6%
Aan en ontkoppelen aanhangwagen 1,6%
Werken met motorkettingzaag 1,6%
Verplaatsen schaftwagen 1,6%
Bijna incident 1,6%



Het algemeen bestuur

Voorzitter: De heer H.A. Litjens, 

gemeente Weert

Vice-voorzitter: De heer H.M. van 

de Mortel, gemeente Nederweert 

Lid: De heer F.W.P. Strik, 

gemeente Cranendonck 

Lid: De heer H.W.J. Coolen,   

gemeente Weert 

Lid: Mevrouw R.C.M. Wernink,   

gemeente Nederweert

Lid: De heer L.W.J. Manders,   

gemeente Cranendonck

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: De heer H.A. Litjens, 

gemeente Weert 

Vice-voorzitter: De heer H.M. van 

de Mortel, gemeente Nederweert

Lid: De heer F.W.P. Strik,  

gemeente Cranendonck

De Raad van Commissarissen van de 

Risse Holding bv kende ook een 

 wijziging. De heer Kok nam medio 2010 

afscheid en werd opgevolgd door de 

heer Mertens. 

Raad van Commissarissen

Voorzitter: De heer J.M.M. Snoek  

Lid: Mevrouw M.H. Bos   

Lid: De heer P.J.M. Mertens  

 

In maart 2010 is wegens het aanvaarden 

van een andere betrekking afscheid 

genomen van de directeur Horizon, 

de heer Biesmans. 

Directieteam

Algemeen directeur: De heer J.K. Jobse

Directeur Risse Groen OVR:  

De heer J.B.G. Poodt 

Concern-controller: De heer H.J. Leijssen 

 

Cranendonck
Nederweert

Weert

Werkvoorzieningschap

Holding

Cultuurtechniek Schoonmaak Industrie Horizon

Groen

33,3 %50 %

eigenaren

beleid

gemeenschap pe lijke  regeling

toezichthouders werkmaatschappijen

werkmaatschappijen

Werk

Facilitair

b e s t u u R l i j k e  s t R u c t u u R

Het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Weert 

e.o. “de Risse” is als gevolg van de gemeenteraadsverkie-

zingen in 2010 gedeeltelijk gewijzigd.

André Lagarde
Risse Cultuurtechniek en Vebego

Risse Facilitair is voorloper geweest van deze 
constructie. Dit bedrijf heeft in mijn ogen een grote 
vlucht genomen en zit in een  expansieontwikkeling 
die leidt tot een groot samenwerkingsverband en 
groeimogelijkheden van onze medewerkers.

In najaar 2009 zijn de gesprekken op gang gekomen 
om De Risse Cultuurtechniek B.V. en Vebego samen te 
laten smelten tot het huidige bedrijf Risse Groen OVR.

In januari 2010 is deze vorm van samenwerking van 
start gegaan en dit heeft de nodige veranderingen  
en aanpassingen ondergaan en teweeggebracht. 
Voor veel van onze medewerkers is dit een cultuur-
schok geweest omdat wij bijna 40 jaar deel hebben 
uitgemaakt van het moederbedrijf en nu een eigen 
koers gaan varen. Ik heb in 2009 de effecten gezien 

en ervaren hoe de start en samensmelting is verlo-
pen. Wat ik ervaren heb, is dat het een succes is ge-
worden en een grote vlucht heeft genomen. Met deze 
kennis zie ik de samenwerking Risse Cultuurtechniek 
en Vebego met vertrouwen tegemoet.

Mijn ervaringen zijn positief, omdat er een groot 
draagvlak en continuïteit is ontstaan voor ons 
bedrijf Risse Groen wat zeer belangrijk is in een sterk 
veranderde samenleving en bedrijfscultuur. Door 
deze joint venture is een sterk bedrijf ontstaan dat 
zich staande weet te houden in een sterk concur-
rerende markt.
Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en 
en voorzie groeimogelijkheden voor ons bedrijf en 
onze medewerkers”.

André Lagarde, uitvoerder Risse Groen OVR: “In 2010 is er een samenwerking 
ontstaan tussen De Risse Cultuurtechniek B.V. en Vebego. Het doel van het aangaan 
van een joint venture tussen de Risse Cultuurtechniek en Vebego is het creëren van 

continuïteit van ons bedrijfsonderdeel naar de toekomst.
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D e  R isse  inDus t R ie  bv

De organisatie van Industrie werd 

aangepast aan de strategische keu

zes van de Risse Groep; zo werd het 

 Leerwerkcentrum toegevoegd en werd 

de organisatie zo ingericht dat het  

 Arbeidstrainingscentrum in lijn komt met 

het arbeidsontwikkelproces. De afdeling 

poedercoaten werd in september 2010 

gesloten; de installatie werd verkocht. 

Dit enerzijds, omdat kapitaalintensieve 

processen niet passen in de strategie 

van de Risse Groep en anderzijds omdat 

de belangrijkste klant, zoals hierboven 

aangegeven, verdween. 

klanten 

De orderportefeuille werd in 2010 ne

gatief beïnvloed door de economische 

tegenwind. Niet dat er sprake was van 

te weinig werk, maar het werk met lage 

opbrengsten domineerde te veel.

Ook het verwerven van nieuwe opdrach

ten was moeilijk; nieuwe opdrachtgevers 

vertegenwoordigden in 2010 een bedrag 

van €144.000 . Eind 2010 leek de order

portefeuille aan te trekken, de vraag is of 

hier sprake is van een tijdelijke opleving.

Een grote klant van industrie vertrok 

medio 2010; het merendeel van het werk 

van deze klant is ondergebracht in lage 

lonen landen en geconcentreerd bij één 

uitbesteedadres in Nederland.

Personeel

Vanwege tijdelijk ruimtegebrek werd 

voor de periode van één jaar een ge

bouw aan de Risseweg gehuurd; deze 

ruimte werd benut voor de medewer

Personeel 

Het jaar 2010 was een jaar met extreme 

weersomstandigheden. Het begon met 

ruim een maand sneeuw en eindigde 

met ruim een maand sneeuw. Het had 

vervolgens een goed voorjaar en voor

zomer, maar een natte zomer, waarbij 

met behulp van de inzet van uitzend

krachten, de onkruidgroei in de hand 

werd gehouden. 

In 2010 is er overeenstemming bereikt 

een regeling in te voeren om een deel 

van de uren uit de tijd voor tijd opbouw 

te mogen inzetten bij onwerkbaar weer. 

Hier heeft iedere medewerker een 

bijdrage geleverd ervoor te zorgen dat 

Risse Groen meer marktconform kan 

werken. 

klanten 

In Veldhoven is Risse Groen OVR gestart 

met een nieuw bestek. Dit vereist anders 

en meer resultaatgericht werken. Deze 

ervaringen worden meegenomen in 

2011 in de overige werkgebieden om 

zo de door de overheid doorgevoerde 

bezuinigingen op te vangen. Risse Groen 

heeft een aantal grote aanlegwerken 

gehad waaronder Vrouwehof en Aan de 

Bron. Ook heeft Risse Groen een groot 

deel van het bomenbestand gesnoeid.

Financieel en coMMercie

Het jaar 2010 was door de al eerder 

genoemde weersomstandigheden 

financieel een moeilijk jaar. Toch is er 

geïnvesteerd in machines en bussen om 

ervoor te zorgen dat de medewerkers  

met goed materiaal hun werk kunnen 

kers die onderdeel uitmaakten van de 

pilot  Binnenstebuiten. Deze pilot, die 

in  samenwerking met Kenniscentrum 

 Handel wordt uitgevoerd, is erop gericht 

het aantal detacheringen te vergroten 

door enerzijds de medewerkers en 

anderzijds de behoefte van de markt in 

kaart te brengen en deze twee zaken te 

matchen.

In 2010 is in samenwerking met advies

bureau Combo het project Matchmaking 

uitgevoerd. Dit project was erop gericht 

medewerkers vanuit Industrie proces

matig te bewegen en te begeleiden 

naar Groen of Facilitair. Het resultaat 

was goed, zowel kwalitatief (proces) als 

kwantitatief: 11 mensen zijn geplaatst bij 

Groen en twee bij Facilitair.

In 2010 is een opleiding tot voorman 

gestart voor 13 medewerkers.

Het ziekteverzuim daalde met 0.81% ten 

opzichte van 2009.

R isse  gR o en  ov R

Het jaar 2010 is het eerste jaar dat Risse 

Groen OVR twee vennoten heeft; de 

Risse Groep en Vebego. Het was het 

jaar van wennen aan elkaar, maar ook 

het jaar dat de Risse Groep en Risse 

Groen eraan moesten wennen dat beide 

bedrijven op een wat grotere afstand 

van elkaar opereerden. De onderlinge 

verhoudingen zijn hierdoor transparan

ter en zakelijker geworden.  

uitvoeren. Op het projectbureau is het 

calculatieprogramma Infogroen uitge

breid. Er is hard gewerkt aan het vullen 

van de software, zodat we in 2011 

onze resultaten op detailniveau nog 

beter kunnen volgen en hierdoor de 

organisatie beter kunnen sturen. De 

inspanning op kwaliteits en arboge

bied is beloond met de verlenging van 

drie belangrijke certificaten: ISO 9001, 

VCA** en Groenkeur. 

2011

Vooruitkijkend op het jaar 2011 is het 

geen verrassing te zien dat de over

heid bezuinigt. Dit merkt Risse Groen 

in de prijzen die ze krijgen voor groen

werkzaamheden. Het jaar 2011 zal 

hierdoor financieel moeilijk worden.  

Er zal sterk gelet moeten worden op 

de kosten. Deze tegenwind biedt 

 echter ook mogelijkheden. Bezuini

gingen bij de gemeenten kunnen 

leiden tot andere beheersinzichten en 

tot andere vormen van samenwerking 

met de gemeenten om de kosten te 

kunnen opvangen.
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b e D R i j f s o n D e R D e l e n

w e s t R om-
R isse  facil i ta iR  ov R

Voor WestromRisse Facilitair OVR was 

2010 een jaar waar de aspecten perso

neel, klanten, financieel en commercie 

de aandacht kregen.

Personeel

Om de strategie in praktijk te kunnen  

brengen is het zeer voornaam dat 

uitvoerend personeel de ideeën draagt 

en dagelijks vertaalt in topkwaliteit. 

Een goede werkomgeving is hierbij van 

belang. Na de aansluiting van Westrom 

bij Risse Facilitair is er veel werk verricht  

de samensmelting vlekkeloos te doen 

laten verlopen. Dat er nog kinderziektes 

zijn en afstemmingsproblemen is niet 

vreemd. Wat wel duidelijk is, is de koers! 

Samen op weg naar een pro fessionele 

dienstverlening voor heel Midden 

 Limburg waarbij mensen met een 

 achterstand en reguliere mensen hand 

in hand gaan. Westrom Risse Facilitair is 

een dienst verlener die graag wil werken 

met mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt. De juiste mensen op 

de juiste plek, daar gaat het om. Dat 

betekent ook verandering van werkplek. 

Er zijn nieuwe medewerkers binnen 

de schoonmaak opgeleid en gestart. 

Anderen zijn samen met onze partners 

en teamleiders nog zoekende naar hun 

juiste werplek. Hier zal zeker in 2011 veel 

aandacht voor blijven. Het succes van de 

match tussen werknemer, werkplek en 

leiding gevende bepaalt het succes van 

WestromRisse Facilitair OVR. 

klanten

Door de samenwerking met Westrom 

is het klantenbestand verdubbeld. 

Dit betekent dat opdrachtgevers wel

licht nieuwe contactpersonen krijgen. 

2011 zal in het teken staan van verdere 

verdieping in de klanten van Westrom

Risse Facilitair OVR, zodat er nog beter 

op de vraag van de klanten kan worden 

ingegaan. 

Financieel en coMMercie

WestromRisse Facilitair OVR realiseert 

de begroting 2010 nagenoeg. Dit resul

taat is bewerkstelligd door efficiënte be

drijfsvoering en nieuwe omzet efficiënt 



in te zetten. Eind 2010 mocht Citaverde 

Limburg toegevoegd worden aan het 

klantenbestand. 

2011

Het jaar 2011 staat voor  meer professio

nalisering binnen WestromRisse Facili

tair OVR van de operationele werkorga

nisatie en het verder veranderen van de 

backoffice activiteiten. De uitbreiding 

op commercie zal ook zijn vruchten gaan 

afwerpen waardoor vele kansen kunnen 

worden aangeboden aan de mensen.  

D e  R isse  H o R izo n  b .v.

algeMeen 

In de eerste helft van 2010 heeft De Risse 

Horizon B.V. behoorlijk last gehad van de 

economische crisis. In de tweede helft 

van 2010 was een voorzichtig herstel van 

de arbeidsmarkt waar te nemen. 

Het aantal trajecten vanuit de deelne

mende gemeenten is in totaal nagenoeg 

gelijk gebleven, maar het aantal trajec

ten vanuit het UWV is duidelijk achter

gebleven als gevolg van bezuinigingen 

bij het UWV. Voor wat betreft begeleid 

werken en detacheren is in 2010 de weg 

naar boven weer ingeslagen. De terug

loop van 2009 werd ongedaan gemaakt, 

waarna een bescheiden stijging is gere

aliseerd. De groeidoelstelling voor 2010 

werd echter niet gerealiseerd. 

aanbestedingen

Lopende contracten met de deelnemen

de gemeenten en het UWV zijn opnieuw 

bekeken en verlengd. De Risse Horizon B.V. 

heeft ingeschreven op het project 

Weer(t) actief van de gemeente Weert. 

De inschrijving op perceel 2 Werk heeft 

geresulteerd in een gunning.

gesubsidieerde arbeid

De afbouw van de doelgroep WIW heeft 

in 2010 extra aandacht gekregen omdat 

de natuurlijke afbouw te langzaam 

verloopt. Voor de gemeente Weert is 

het financieel niet langer haalbaar deze 

doelgroep op een natuurlijke wijze te 

laten afbouwen. Op individuele basis is 

en wordt er naar creatieve oplossingen 

gezocht de afbouw wat te bespoedigen. 

Middels werk naar werk

Ondanks het feit dat het project  Middels 

werk naar werk prima resul taten heeft 

laten zien het afgelopen jaar, zijn er, 

als gevolg van het teruglopen van de 

financiële middelen (participatie deel 

gemeenten) in 2010, veranderingen 

doorgevoerd. Het aantal deelnemers 

is vrijwel gelijk gebleven, maar er werd 

steeds meer gebruik gemaakt van een 

trajectvorm zonder salariscomponent.

arbeidstraining en 

 activering (voorheen aab/

leerwerkcentruM)

Na de professionaliseringsslag, door

gevoerd in 2009, is de opzet van de in

stroomafdeling in 2010 aan de toekomst 

aangepast. Doel is deze afdeling, waar 

de basis wordt gelegd voor arbeids

ontwikkeling, per 1 januari 2011 zo te 

hebben ingericht dat ze klaar is om de 

aanstaande beleidswijzigingen, waaron

der de ontschotting van de onderkant 

van de arbeidsmarkt, en veranderende 

vraag vanuit de gemeenten op te kun

nen vangen.

detacheren en 

begeleid werken 

2010 was in alle opzichten een herstel

jaar. Doel was de terugloop van het aan

tal detacheringen van 2009 ongedaan 

te maken en vervolgens weer een lichte 

groei te realiseren. Voor wat betreft 

begeleid werken is het niet gelukt de 

terugval te herstellen, omdat werkge

vers ervoor hebben gekozen lopende 

contracten niet te verlengen. Als reden 

werd aangegeven dat men graag een 

flexibele schil van arbeidskrachten wil 

hebben/behouden, zodat makkelijker 

gereageerd kan worden op fluctuaties 

van de markt. Voor zowel detacheren 

als begeleid werken is eind 2010 een 

gewijzigde acquisitieaanpak geformu

leerd. In een nauwe samenwerking met 

de commercieel managers van Industrie 

zal de markt worden bewerkt. Het aantal 

trajectbegeleiders dat zich bezighoudt 

met acquisitie is in aantal teruggebracht, 

maar de diepgang en kwaliteit wordt 

daarmee meer gewaarborgd.

R i s s e  g R o e p   2 9 R i s s e  g R o e p   2 9 

Rob Poppelaars
Matchmaking

Het concrete doel is met tien medewerkers een traject 
te ontwikkelen vanuit Industrie naar Facilitair. 
Voorwaarde is een kwalitatieve match tussen mede-
werker en werkplek. Op basis van deze concrete 
trajecten wordt een blauwdruk c.q. procesbeschrijving 
gemaakt, gebaseerd op de succesfactoren. Ook wordt 
bezien op welke wijze dit breder kan worden geïmple-
menteerd binnen de organisatie.

Antwoorden
We hebben een antwoord gevonden op de volgende 
vragen:
•	 	Wie	moeten	worden	betrokken	bij	een	dergelijk	

traject?
•	 	 Hoe	ziet	het	proces	eruit	van	selectie	van	mensen	

(en op basis waarvan) tot uiteindelijke succesvolle 
plaatsing in dienstverlening? Hoe kunnen mensen 
het beste worden benaderd?

•	 	Wat	zijn	de	factoren	die	het	succes	hebben	
bepaald van mensen die zijn overgestapt van 
binnen naar buiten?

•	 	Wat	is	de	rol	in	het	proces	van	werkleiders,	
teamleiders, uitvoerders, voorlieden, traject-
begeleiders, medewerkers?

•	 	Welke	activiteiten	dienen	plaats	te	vinden	
  de motivatie te verhogen naar Facilitair 
  of Groen door te stromen?
•	 	 Hoe	kunnen	instrumenten	het	beste	worden	

ingezet? Welke aandachtspunten constateren we 
m.b.t. het bestaande instrumentarium?

•	 	Wat	is	sterk	aan	de	gehanteerde	werkwijze?	
  Wat zijn knelpunten in de gehanteerde 

 werkwijze?
•	 	Wat	zijn	de	belangrijkste	voorwaarden	voor	het	

verbreden van de gekozen werkwijze?

Doorstroming 
De projectgroep kan met trots melden dat er tien 
mensen vanuit dit traject zijn doorgestroomd van 
Industrie naar Groen of Facilitair. Met nog meer trots 
kunnen wij u melden dat alle tien super gelukkig zijn  
met hun nieuwe werkplek”. 

Rob Poppelaars, manager Industrie: “Het doel van het traject is het 
versterken van doorstroom van medewerkers, vooral vanuit industrie 

naar facilitaire dienstverlening (Vebego).”
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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

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.

FINANCIëLE VERSLAGLEGGING

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 brutoomzet 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 reintegratie

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 Wswmedewerkers. De sociale lasten van de 

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 nietgeconsolideerde deel nemingen, waarin invloed 

van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogens

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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sw gesubsidieerde medewer kers betreffen de ter 

zake van de werk nemersverzekering verschuldigde 

werkgeverslasten voor de Wswwerk nemers alsmede 

het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening 

van swmedewerkers. De swmedewerkers 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 

WIWmedewerkers. De sociale lasten van de WIW

gesubsidieerde mede werkers betreffen de ter zake van 

de werknemersverzekering verschul digde werkgever

slasten. De WIWmedewerkers hebben een arbeids

rechtelijke relatie met het werkvoorzieningschap; de 

loonkosten worden op basis van een detacherings

overeenkomst door berekend.

ov eR zicH t  R isse  gR o ep

bal ans  peR  31 D ecembeR  2010

1. werkvoorzieningschap weert en omstreken, de risse       

2. geconsolideerde maatschappijen (naar de stand van 31 december 2010)       

   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 2010 ) 

 Westrom Risse Facilitair OVR Weert 33% 

 Risse Groen OVR Weert 50%

activa 31-12-2010 31-12-2009 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

vaste activa   vaste passiva  

Materiële vaste activa   Eigen vermogen  

Investeringen met 

economisch nut  3.241.535,06   3.998.255,12  Algemene reserve  426.805,30   426.805 ,30

   Bestemmings reserve 311.954,67     0,00   

   Resultaat voor bestemming  0,00     0,00   

     738.759,97   426.805,30

Financiële vaste activa     

Kapitaalverstrekkingen     

aan deelnemingen  235.871,26   235.871,26        

   Vaste schulden met een  

   rentetypische looptijd > 1 jaar  

   Onderhandse leningen van de  

   Bank Nederlandse Gemeenten  2.257.797,63   2.712.750,44 

Totaal vaste activa  3.477.406,32  4.234.126,38  Totaal vaste passiva  2.996.557,60  3.139.555,74 

      

vlottende activa   vlottende passiva  

Uitzettingen met een    Netto vlottende schulden met  

rentetypische looptijd < 1 jaar   rentetypische looptijd < 1 jaar  

Vorderingen op 

openbare lichamen  0,00     804,05  Overige schulden  1.237.196,66  1.300.823,99 

Beleggingen  705.558,73  3.427.883,70 Rekening courant 

Overige vorderingen 47.344,75  33.241,89  De Risse Holding bv 3.217.696,87  4.053.190,68

      

Liquide middelen      

Bank  3.399.111,45   811.347,55    

      

Overlopende activa  0,00 12.564,79    Overlopende passiva  177.970,12  26.397,95

Totaal vlottende activa  4.152.014,93  4.285.841,98  Totaal vlottende passiva  4.632.863,65  5.380.412,62 

totaal activa  7.629.421,25   8.519.968,36  totaal passiva  7.629.421,25  8.519.968,36

(in euro’s)

WERKVOORZIENINGSCHAP WEERT EN OMSTREKEN, DE RISSE

Tabel 1

Tabel 2•  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 reke

ningcourantverhouding met kredietinstellingen en de 

rentekosten voor geleende gelden. De financiering wordt 

verzorgd door het werkvoorzieningschap; de rentekos

ten en baten worden aan de betreffende maatschap

pijen 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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omschrijving  2010 2009

Rijksbijdrage (vanaf 2008 via Gemeenten )   16.829.407,60 16.776.970.69

Bijdrage gemeenten   300.754,40   451.910,79

Ontvangen dividend van Holding B.V.     408.653,94

Bonus Begeleid Werken  56.820,00  

Totaal bedrijfsopbrengsten   17.595.635,94   17.228.881.48

    

Personeelslasten Wsw   16.997.623,59   16.232.384,32

Overige kosten Wswwerknemers   155.571,60   362.480,99 

   

Personeelslasten WIW   527.382,30   581.606,80 

Overige kosten WIWwerknemers  2.161,59 6.594,89

   

Personeelslasten ambtenaren   1.780.844,14 1.747.286,18

Overige kosten ambtelijk   4.404,87 12.341,81 

   

Reiskosten  overige vergoedingen / koffiegeld   14.793,71 12.329,01 

Kosten ten laste van dividend  96.699,27 0,00   

Afschrijving activa  425.614,63 627.969,90

Totaal bedrijfslasten   20.005.095,70 19.582.993,90

   

Bedrijfsresultaat  -2.409.459,76 -2.354.112,42

Rentelasten  144.459,86  171.230,16

Exploitatieresultaat  -2.553.919,62 -2.525.342,58

   

Doorbelasting bijdragen rijk/gemeenten naar BV’s   17.186.982,00 17.228.881,48

Doorbelasting loonkosten naar BV’s  19.482.781,80 18.955.024,00

Doorbelasting afschrijvingen naar BV’s  425.614,63 627.969,90

Doorbelasting rentelasten naar BV’s  144.459,86 171.230,16

Totaal doorbelastingen   -2.865.874,29 -2.525.342,58   

Resultaat deelneming   0,00  0,00

    

resultaat voor bestemming   311.954,67  0,00

Mutaties reserves  -311.954,67  0,00

resultaat na bestemming  0,00  0,00

(in euro’s)

Operationele activiteiten  

Resultaat  0,00     0,00   

Afschrijvingen  425.614,63  

Cash flow   425.614,63 

  

Mutaties vorderingen op openbare lichamen 804,05  

Mutatie rekening courant 835.493,81 

Mutatie overlopende activa  12.564,79 

Mutaties overige vorderingen 14.102,86 

Mutaties reserves  311.954,67 

Mutaties overlopende passiva  151.572,17 

Mutaties beleggingen  2.722.324,97

Mutaties kortlopende schulden 63.627,33 

   2.285.996,65

Kasstroom operationele activiteiten  2.711.611,28

Investeringsactiviteiten  

Investeringen materiële vaste activa  227.253,80 

Desinvesteringen materiële vaste activa  558.359,23  

Mutaties financiële activa 0,00

Kasstroom investeringsactiviteiten   331.105,43

Financieringsactiviteiten  

Aflossingen langlopende schulden  454.952,85 

Kasstroom financieringsactiviteiten   -454.952,85

Voorzieningen   0,00   

netto kasstroom   2.587.763,86

Verloop liquiditeitspositie  

Liquiditeitspositie 31122009  811.347,55 

Netto kasstroom  2.587.763,86 

liquiditeitspositie 31-12-2010  3.399.111,41

(in euro’s)

R e sultat enR ek ening  ov eR  2010 k a ss t R o om ov eR zicH t  2010

Tabel 3 Tabel 4
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activa 31-12-2010 31-12-2009  Passiva 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa          Eigen vermogen   

Financiële vaste activa  779.000,95  167.341,72     Eigen vermogen  4.256.012,94  3.809.065,96

    Voorzieningen 

    Voorziening verlofsparen  405.504,96   335.836,16

Vlottende activa    Kortlopende schulden

Voorraden 120.928,36  328.296,16   Crediteuren  321.490,90  451.383,75

Rekening courant WGR  3.217.696,87   4.053.190,68   Schuld aan verbonden partijen 11.189,97 10.791,28 

Vorderingen  1.722.217,21   2.308.321,78   Belast./soc. premies  270.077,87   344.297,83 

Belast./soc. lasten  15.616,00   22.236,99   Pensioenpremies  41.740,97   27.338.97 

Overlopende activa 67.068,47 24.698,22  Overige schulden  34,49  413.889,94 

Liquide middelen  12.433,57 55.844,94    Overlopende passiva  628.909,33   1.567.326,60 

     

      

Totaal vlottende activa  5.155.960,48  6.792.588,77  Totaal kortlopende schulden  1.273.443,53 2.815.028,37

totaal 5.934.961,43  6.959.930,49   totaal 5.934.961,43   6.959.930,49 

(in euro’s)

omschrijving 2010  2009

Bruto omzet  5.293.271,20   8.570.752,91 

Vergoedingen/bijdragen (doorber.vanuit WGR)  17.186.981,99 17.228.881,48  

Overige opbrengsten 1.427.127,98 110.248,57

Totaal bedrijfsopbrengsten  23.907.381,17 25.909.882,96 

Grondstoffen/uitbesteed werk  630.651,87 1.404.327,67

  

Lonen BVers  2.270.820,38 2.123.035,96 

Pensioenlasten BVers  288.087,47 262.303,39

Sociale lasten BVers  321.892,66 280.217,45  

Overige kosten BVers  44.221,73 11.200,41

Doorb. kosten BVers aan WestromRisse Facilitair  378.798,46 357.478,76 

Doorb. kosten BVers aan Risse Groen 898.333,32

Loonkosten WSWers (doorber. vanuit WGR)  17.230.599,83 16.533.086,76 

Loonkosten ambtelijk (doorber. vanuit WGR)  1.863.011,42   1.744.649,15

Doorberekende kosten aan Vebego  30.000,00 30.000,00 

Doorberekende kosten aan (Westrom)Risse Facilitair  95.383,71 60.000,00

Doorberekende kosten aan Risse Groen 386.500,00 

Kosten Reintegratiediensten  1.207,61 38.287,39

Overige personeelskosten  654.855,33 1.164.864,33 

  

Afschrijvingskosten (doorber. vanuit WGR)  425.614,63  627.969,90  

  

Overige bedrijfslasten  1.596.533,80   1.556.681,61

  

Totaal bedrijfslasten  23.538.481,24  25.299.145,26

    

Bedrijfsresultaat  368.899,93   610.737,70

  

Rentebaten  56.372,97 61.798,71

Rentelasten  144.459,86 171.230,16

Resultaat deelneming WestromRisse Facilitair  91.738,66 68.571,69

Resultaat deelneming Risse Groen 132.120,28 0,00

  

exploitatieresultaat  504.671,98 569.877,94 

(in euro’s)

DE RISSE HOLDING BV

geco nso liD eeR D e  bal ans  peR  31 D ecembeR  2010 geco nso liD eeR D e  w ins t-  en  v eR l ie sR ek ening  2010

Tabel 5 Tabel 6

 (na winstbestemming)  (na winstbestemming)  (na winstbestemming) (na winstbestemming)
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CONTROLEVERKLARING

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 

2010 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons 

gecontroleerde jaarrekeningen 2010 van De Risse 

Holding B.V. en het Werkvoorzieningschap Weert en 

omstreken. Bij deze jaarrekeningen hebben wij op 

28 juni 2011 een goedkeurende controleverklaring 

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 2010 van De Risse 

Holding B.V. respectievelijk het Werkvoorzieningschap 

Weert en omstreken. Het is onze verantwoordelijkheid 

een controleverklaring 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 

controleinformatie 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 28 juni 2011 

verstrekte goedkeurende controle verklaringen. Deze 

toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Eindhoven, 28  juni 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.P. Lemmens RA

Operationele activiteiten  

Resultaat  504.671,98        

Cash flow   504.671,98

Mutaties voorraden  207.367,80  

Mutaties rekening courant  835.493,81 

Mutaties vorderingen / belastingen  592.725,56  

Mutaties overlopende activa  42.370,25 

Mutaties schuld aan verbonden partijen 398,69

Mutaties goodwill 57.725,00

Mutaties kortlopende schulden  1,541.983,53 

   6.092,92

Kasstroom operationele activiteiten  498.579,06

Investeringsactiviteiten  

Mutaties financiële activa  611.659,23 

Kasstroom investeringsactiviteiten   -611.659,23

Voorzieningen   69.668,80

netto kasstroom   -43.411,37

Verloop liquiditeitspositie  

Liquiditeitspositie 31122009  55.844,94 

netto kasstroom -43.411,37 

liquiditeitspositie 31-12-2010  12.433,57

(in euro’s)

geco nso liD eeR D  k a ss t R o om ov eR zicH t  2010

Tabel 7
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Postbus 82, 6000 AB Weert

Risseweg 8, 6004 RM Weert

 (0495) 535 236

 (0495) 541 575 

info@risse.nl
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