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Voo r woo rd

Ik zie 2011 als het jaar waarin we, in onze ontwikkeling naar breed
arbeidsontwikkelbedrijf, de puntjes op de i hebben gezet.
Eind 2011 zie ik een bedrijf waarvan meer dan de helft van de mede
werkers gedetacheerd is, dat een brede doelgroep bedient, met een
hoge medewerkerstevredenheid, met een slanke organisatie, met
goede resultaten op alle gebieden, met een prachtig instrumenta
rium op het gebied van arbeidsontwikkeling, met twee succesvolle
joint ventures en met een gedegen netwerk van bedrijven en instel
lingen.

Tijd om te oogsten is er nauwelijks, want de volgende uitdaging
staat voor de deur: de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen.
We zijn het in de sector gewend: er gaat wederom een andere wind
waaien. Wij kunnen die wind niet veranderen, maar wel de stand van
de zeilen. We zullen dus in 2012 op zoek moeten naar een nieuwe
werkelijkheid. Veranderen moet: bedreigend als je wilt blijven vast
houden aan dat wat is, uitdagend als je van veranderingen houdt.

Terug naar 2011, een jaar waarin we als gevolg van de bezuinigingen
bij overheid en gemeenten voor het eerst in jaren een klein negatief
financieel resultaat realiseerden. Maar gelukkig was het ook een jaar
met prima resultaten op veel andere gebieden. Uiteindelijk over
heerst het gevoel van tevredenheid: dat leest u in dit jaarverslag.
De positieve uitslag inzake de toetsing op de branchecode bevestigt
dit gevoel: de toetsingscommissie trof ’veel enthousiasme en kwali
teit aan binnen de organisatie’.

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

Jan Karel Jobse
algemeen directeur

Weert, 10 april 2012
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24

Eva l ua t ie 2011

Bestuurlijk

In 2011 heeft een externe toetsings

met het Kenniscentrum Handel,

Er waren in 2011 geen bestuurlijke

commissie de Risse Groep getoetst

was gericht op het vergroten van

veranderingen. Mevrouw Bos werd voor

op het correct naleven van boven

het aantal externe plaatsingen. Het

een termijn van drie jaar herbenoemd als

genoemde aspecten. De Risse Groep

project Persoonlijke kracht als motor

lid van de raad van commissarissen.

kreeg veel lof voor de wijze waarop de

voor arbeidsontwikkeling, gericht

branchecode wordt nageleefd.

op c ultuurverandering in het kader

• Externe plaatsingen

van onze strategische keuzes als

Beleid en strategie

Het aantal externe plaatsingen

arbeidsontwikkelbedrijf, is eind 2010

Ook in 2011 is het strategisch plan Onderweg

(detacheren, begeleid werken en

opgestart. In 2011 nam dit een belang

leidend geweest voor het uitvoeren van de

persoonsgebonden budget) steeg in

rijke plek in bij het verankeren van

plannen in het kader van beleid en strategie

2011 wederom. In totaal zijn 364 per-

arbeidsontwikkeling als primair proces

gebaseerd op de bestuursopdracht waarin

sonen extern werkzaam. In 2011 is ge

binnen de Risse Groep. Medio 2012

de Risse Groep zich dient te ontwikkelen tot

start met het project 100+, waarvan het

wordt dit project afgerond.

een breed arbeidsontwikkelbedrijf. Daar

doel is de komende twee jaar nog circa

naast is in 2011 samen met de aangesloten

100 medewerkers extern te plaatsen.

gemeenten een verkenning gestart naar

• Arbeidsontwikkeling

• Pluspunt
Het project Pluspunt, gericht op het
bevorderen van duurzame partici

de gevolgen van de invoering van de Wet

Er was in 2011 sprake van een groei van

patie in onderwijs en werk van over

Werken Naar Vermogen en is een visie

het aantal re-integratietrajecten voor

belaste of kwetsbare jongeren in de

document vastgesteld.

met name gemeenten, onder andere

leeftijdscategorie van 14 tot 27 jaar,

door het project Weer(t) actief. Als

kende in 2010 een pilotfase. Partners

Arbeidsontwikkeling

instrument voor psychometrisch onder

in het project zijn de Aloysiusstich

Over 2011 is het volgende te melden:

zoek is, na een zoektocht, voor SZeebra

ting, Het Kwadrant, Gilde Opleidingen

• Branchecode

gekozen. Melba wordt toegepast

en gemeente Weert. Ruim 25 jonge

De sw-bedrijven, aangesloten bij

als instrument voor het meten van

ren, waarbij voortijdig schoolverlaten

brancheorganisatie Cedris, vervullen een

de ontwikkeling van medewerkers

dreigde, werden succesvol begeleid

taak met een maatschappelijk karakter,

en k andidaten in een (re-integratie)

naar een volgende fase in hun leven.

gelegen op het terrein van sociale werk

traject. Als diagnose-instrumenten zijn

Eind 2011 is de pilot geëvalueerd

gelegenheid en arbeidsintegratie. De

Zedemo, IDA en Ruward in gebruik.

en is besloten te bouwen aan een

uitoefening van die taak brengt grote

-

• Verzuim

structurele voorziening.

• Organisatie

verantwoordelijkheden met zich mee.

Aan het in 2009 geïntroduceerde

Die verantwoordelijkheden houden

verzuimbeleid werd met het project

De organisatie van De Risse Horizon B.V.

verband met:

Gezonde bedrijfsvoering, dat gericht

is aangepast aan de strategische keuzes

maatschappelijke taak en positie,

is op integraal gezondheidsmanage

die de Risse Groep heeft gemaakt en

bestuur en toezicht,

ment, verder uitvoering gegeven.

aan de verwachte r e-integratietrajecten

kwaliteit van dienstverlening,

Dit project werd begeleid door een

de komende jaren.

goed werkgeverschap,

externe verzuimcoach.

transparant en integer handelen,

• Projecten

• Samenwerking GSD Weert
In 2010 is een onderzoek gestart

veelzijdigheid.

Het project Binnenstebuiten werd

naar verdere samenwerking tussen

Ze stellen eisen aan de organisatie en

afgerond. Dit project, dat met suc

De Risse Horizon B.V. en de

de mensen die er werkzaam zijn.

ces werd uitgevoerd in combinatie

gemeentelijke sociale dienst Weert.
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Dit onderzoek is stopgezet in

de WWNV is: werk gaat boven uitkering.

inzake de consequenties van de WWNV

afwachting van de invoering van de

Iedereen werkt naar zijn of haar eigen

voor de gemeenten en daarmee samen

Wet Werken Naar Vermogen.

mogelijkheden, bij voorkeur bij een

hangend de Risse Groep. Dit heeft geleid

reguliere werkgever. Ondersteuning en/

tot een visiedocument om een welover

In 2010 hebben de gemeenten Weert

of begeleiding is beschikbaar voor wie

wogen keuze te maken op welke wijze

en Nederweert ingestemd met het

dat nodig heeft, maar mensen zijn in de

de bovenlokale uitvoering van de WWNV

realiseren van een kringloopbedrijf in

eerste plaats zelf verantwoordelijk alles

door gemeenten wordt vormgegeven en

Weert door de Risse Groep. In samen

te doen wat nodig en mogelijk is in het

op welke wijze de drie gemeenten hun

werking met de gemeenten wordt

eigen bestaan te voorzien. Pas als blijkt

betrokkenheid met het sw-bedrijf De

een locatie gekozen; de hoop is in de

dat iemand dat zelf niet kan, kan hij of zij

Risse voor de toekomst zien. De gemeen

loop van 2012 een definitief besluit te

een beroep doen op de overheid voor

teraden van de afzonderlijke gemeenten

nemen.

ondersteuning. Wanneer iemand alleen

dienen hieromtrent besluiten te nemen.

• Netwerk

in een beschutte omgeving kan werken,

In het verlengde hiervan is met gemeen

In 2011 is het initiatief genomen een

blijft instroom in de Wsw mogelijk. Voor

ten een onderzoek gestart naar het best

stichting (Konnekt’os) op te richten

die mensen die vóór 15 mei 2011 een

passende scenario uit het visiedocument

waarin bedrijven zijn verenigd rondom

Wsw-indicatie hadden, blijft de huidige

en de hiervoor te nemen maatregelen.

het thema maatschappelijk verant

systematiek van rechten en plichten in

In het eerste kwartaal van 2012 zullen

woord ondernemen (MVO). Doel van

de Wsw van toepassing. Vanaf 1 januari

hieromtrent besluiten genomen worden.

dit platform is kansen bieden aan men

2013 is er aldus sprake van vier rege

sen die extra steun nodig hebben hun

lingen: de WWNV voor mensen met

plek op de arbeidsmarkt te verwerven.

verdiencapaciteit, de Wsw voor mensen

Sociaal

Met dit netwerk wordt de verbinding

met een indicatie ‘beschut’, de mensen

Geen enkele melding van ongewenst

gelegd tussen het beleid en de doelen

die nog onder het regime van de huidige

gedrag is door de twee vertrouwens

van de Risse Groep en regionale werk

Wsw vallen en de Wajong voor duurzaam

personen doorgeleid naar de klachten

gevers, die met name hun maatschap

arbeidsongeschikte jonggehandicapten.

commissie. Ook de geschillencommissie

pelijke verantwoordelijkheid nemen

De instroom in de Wsw zal vanaf 2013

hoefde geen geschil te behandelen. In

ten aanzien van mensen met een

sterk worden ingeperkt.

2011 werden 7 bezwaarschriften behan

• Kringloop

afstand tot de arbeidsmarkt.

deld in het kader van functiewaardering.
In 2011 zijn twee bijeenkomsten over

Het project Gezonde bedrijfsvoering

Wet Werken Naar Vermogen

de WWNV georganiseerd. Hierbij waren

werd met succes uitgevoerd; de gezond

Op 1 januari 2013 zal de Wet Werken

wethouders, managers en (beleids)

heidsmaand oktober maakte hier deel

Naar Vermogen (WWNV) worden inge

ambtenaren van de gemeenten

van uit. In 2011 voerde de Arbeids

voerd. Met de nieuwe WWNV creëert

Cranendonck, Nederweert en Weert,

inspectie controles uit op naleving

het kabinet één regime voor iedereen

alsmede het managementteam en raad

van de Arbowet door de Risse Groep.

met arbeidsvermogen die voorheen een

van commissarissen van de Risse Groep

Er is niet alleen gecontroleerd op de

beroep zou doen op de Wajong, Wsw,

aanwezig. Deze bijeenkomsten waren

werkvloer, maar ook op naleving van

WIJ of WWB. In de nieuwe regeling is

gericht op:

sociale regelingen als omgaan met

er sprake van gelijke rechten, plichten

• beeldvorming,
• beleidsvorming en
• besluitvorming

klachten, medewerkerstevredenheid,

en arbeidskansen voor mensen met
arbeidsvermogen. Het uitgangspunt van
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vertrouwenspersoon, alsmede op de
aanwezigheid en compleetheid van

risico-inventarisaties en andere arbo

afstand tot de arbeidsmarkt door werk is

steeds belangrijker wordt. De Risse

systemen. De Risse Groep bleek zijn

hierin een belangrijk speerpunt.

Groep heeft in 2011 een reorganisatie

zaakjes prima in orde te hebben. Tal

De sleutel van succes is een duidelijk

voorbereid bij De Risse Horizon B.V.,

van onderwerpen gericht op sociaal,

beeld van de kwaliteiten, capaciteiten

het bedrijfsonderdeel dat hiervoor

organisatorisch en financieel beleid

en vaardigheden van de re-integra

verantwoordelijk is. Deze reorganisatie

werden met de ondernemingsraad

tiekandidaat te genereren. Hierin is

zal begin 2012 worden geëffectueerd

besproken, zoals:

veel geïnvesteerd. In korte tijd wordt,

waardoor de Risse Groep nog meer

•
•
•
•
•
•

ontwikkelingsbeleid,

door de inzet van arbeidskundige en

tegemoet komt aan de wensen van

detacheringsprotocol,

psychosociale onderzoeken, in com

opdrachtgevers inzake het direct

regeling veiligheidsschoenen,

binatie met praktijkonderzoek, een

kunnen plaatsen van re-integratie

regeling beloningsdifferentiatie,

uitgebreide diagnose gesteld van de

kandidaten op de arbeidsmarkt.

regeling functiewaardering,

re-integratiekandidaat. Aangevuld met

(Tabel A)

regeling aan- en afwezigheids

een d
 eskundig re-integratieadvies wordt

registratie,

de kandidaat professioneel begeleid

koffiebijdrage,

naar een functie op de reguliere- of

Communicatie

strategie de Risse Groep,

gesubsidieerde arbeidsmarkt. Door

De tweewekelijkse Nieuwsbrief is een

regeling dienstreizen,

opdrachtgevers wordt deze hernieuwde

belangrijk medium om medewerkers

regeling werktijden en

vorm van dienstverlening als erg waar

op de hoogte te houden van de laatste

verlofplanning,

devol beschouwd.

stand van zaken van de Risse Groep.

Door op handen zijnde wetgeving

De Nieuwsbrief wordt intern via e-mail

(invoering Wet Werken Naar Vermogen)

verspreid; daarnaast hebben circa

wordt van de Risse Groep in de toe

270 medewerkers zich met hun privé-

komst een andere vorm van dienstver

e-mailadres geabonneerd op de Nieuws

Re-integratie
Algemeen

lening verwacht. Arbeidsontwikkeling

brief. Alle leiding en stafmedewerkers

zal meer en meer naar de achtergrond

werden het afgelopen jaar vier keer ge

De Risse Groep streeft naar een positie in

verdwijnen, terwijl het direct plaatsen

ïnformeerd over onze koers en resultaten

het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

van re-integratiekandidaten op (leer)

tijdens gezamenlijke bijeenkomsten in

Het activeren van mensen met een

werkplekken bij reguliere werkgevers

het bedrijfsrestaurant. Extern richtte de

•
•
•
•

• regeling collectief vervoer,
• herstructurering De Risse Horizon B.V.

Tabel A
Re-integratie 2011
Reeds in traject
Gemeente Weert
Gemeente Cranendonk
Gemeente Nederweert
UWV-trajecten

197
20
40
41

Nieuwe trajecten

Totaal

138
10
19
8

335
30
59
49

Uitstroom

28%			
53%			
22%			
34%			

Opmerking: De uitstroompercentages per gemeente variëren sterk. Dit heeft voornamelijk te maken met het soort trajecten
dat wordt uitgevoerd. In 2011 is er een toename van het aantal trajecten zonder uitstroomdoelstelling.

Risse Groep
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Risse Groep de aandacht op zich door tal

• optimaliseren organisatie: 

van publicaties in diverse media. In 2011

gericht op het realiseren van

werd een externe nieuwsbrief, gericht op

verdere bezuinigingen,

groei van het aantal externe plaatsingen,

• externe plaatsingen: gericht op v erdere

drie maal verspreid onder bedrijven;

groei van het aantal medewerkers

tevens werd in 2011 gestart met het actief

die zijn gedetacheerd of extern zijn

aanbieden van personeel via de website.

geplaatst in het kader van begeleid
werken,

• inzetten van het veranderproces

Financieel

gericht op de invoering van de

Financieel stond 2011 in het teken van

WWNV. Dit hangt af van de keuzes die

enerzijds flinke korting op de subsidie per

gemeenten maken.

arbeidsplaats en anderzijds een stag
nerende economie. Daarnaast stonden de
resultaten van onze joint ventures (Risse
Groen en WRF) onder druk door vooral
bezuinigingen bij gemeenten. Voor het
eerst in zes jaar was er sprake van een
negatief financieel resultaat van
€ 373.909; begroot was een
negatief resultaat van € 509.264.
Het verlies over 2011 komt ten laste van
het weerstandsvermogen van de
Risse Groep.

Toekomst
De toekomst van de Risse Groep zal in
belangrijke mate worden bepaald door
de keuzes die gemeenten maken in
het kader van de WWNV. Dit zal in 2012
plaatsvinden, waarna definitieve plannen
kunnen worden gemaakt en uitvoering
kan worden gegeven aan deze plannen.
Voor 2012 zal de nadruk liggen op:

8
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Pe rso nee l s ma nage me n t

Personeelsbeleid

Daarnaast zijn vanaf 2012 alle

opleiding AKA om medewerkers

pauzetijden eigen tijd en zijn er regels

kansrijker te maken voor een externe

Algemeen

inzake het verkopen en sparen van

plaatsing.

Op het gebied van personeelsbeleid is

verlofuren.

Aan dit traject zal in 2012, samen met
Gilde Opleidingen, verder vorm gege

in 2011 een aantal belangrijke beslissin
gen genomen die noodzakelijk waren in

Opleidingen

ven worden voor een grotere groep

het kader van bezuinigingen; dit betrof

In 2011 is een aantal collectieve

medewerkers. (Tabel B)

onder andere:

opleidingstrajecten gestart:

• Organisatie Horizon

• Persoonlijke kracht

IOP gesprekken

De organisatie van De Risse Horizon

Deze opleiding moet ertoe leiden

Het bestaande proces en de bestaande

B.V. is aangepast aan de veranderende

dat bij de leiding en trajectbegelei

formulieren rondom het jaarlijkse func

omstandigheden, waarbij meer en

ding gewenst gedrag behorend bij

tioneringsgesprek zijn vervangen door

meer de nadruk komt te liggen op het

arbeidsontwikkeling ontstaat en het

een integraal individueel ontwikkelings

begeleiden van medewerkers naar

gedrag structureel ingebed wordt in

plan (IOP). Dit plan is meer gericht op

werkplekken bij reguliere werkgevers

de organisatie. Er moet een proces op

het in gesprek gaan met de medewer

en minder op interne begeleiding.

gang komen, gericht op het bewerk

ker over zijn of haar ontwikkeling, met

De formatie is aangepast aan prog

stelligen van een cultuuromslag waar

als doel de doorstroom naar reguliere

noses van gemeenten.

in de visie op arbeidsontwikkeling,

arbeid te vergroten. Het toepassen van

• Ontwikkelingsbeleid

en de vertaling ervan in een gede

(een deel van) de Melba systematiek

Het begeleiden van medewerkers,

gen methodisch kader, niet a lleen

als meetinstrument voor ontwikkeling

die aangewezen zijn op beschutte

top-down gestuurd wordt maar ook

maakt deel uit van het proces.

arbeid, door trajectbegeleiders is

bottom-up omarmd en tot een succes

Daarnaast heeft een deel van de (Wsw-)

vanuit kostenoogpunt beperkt.

gemaakt wordt. De opleiding wordt

medewerkers een IOP gericht op een

Begeleiding is nu vooral gericht

afgerond in 2012.

traject met als doel het realiseren van

op externe plaatsingen.

• Collectief vervoer

uitstroom. (Tabel C)

De opleiding voor deze groep is erop

Het door de Risse Groep georgani

gericht een aantal medewerkers in

seerde woon-werkverkeer is niet

sw-dienstverband te ontwikkelen tot

alleen erg kostbaar, maar past ook

leidinggevende. De opleiding wordt

Bedrijfsmaatschappelijk
werk

niet in het toekomstige beleid waarin

afgerond in 2012.

Op de dienstverlening van de bedrijfs

van medewerkers steeds meer zelf

• Conciërges

maatschappelijk werker is in 2011 ten

standigheid wordt gevraagd.

De vraag naar conciërges en vergelijk

opzichte van 2010 in mindere mate een

Alleen medewerkers die vanuit hun

bare functies groeit; vaak zijn dit zeer

beroep gedaan. De belangrijkste aan

beperking niet in staat zijn zelfstandig

geschikte functies voor de doelgroep.

dachtspunten blijven.

naar het werk te komen, zullen in de

Daarom is voor medewerkers waarvan

toekomst nog gebruik kunnen maken

verwacht wordt hierin kansrijk te zijn,

Communicatie op het werk

van het collectieve vervoer.

een apart opleidingstraject gestart.

Het werken met individuele ontwik

• Werktijden en verlofplanning

10

• Voormannen

• AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd

kelingsplannen draagt bij aan een

De werktijdenregeling is aangepast

assistent)

verbetering; er is systematisch aandacht

aan nieuwe wetgeving.

In 2011 is een pilot gestart met de

voor de medewerker en zijn of haar
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Tabel B
Opleidingskosten totaal 2011 in €

Wsw					55.882
Ambtelijk					56.345
BV-ers					54.887
Tabel C
IOP gesprekken per BV

De Risse Industrie B.V.
Risse Groen OVR
Westrom-Risse Facilitair OVR
De Risse Horizon B.V.
De Risse Holding B.V.

2010

2011

292
91
41
180
34

280
117
36
167
43

638

643

2010

2011

28
17
23
45
33
12
12
6

17
14
23
31
25
6
10
4

Tabel D
Aantal cliënten bedrijfsmaatschappelijk werk
		
Man
Vrouw
Nieuw in deze periode
Totaal in begeleiding
Traject afgerond in deze periode
Traject over naar volgende periode
Adviescontact intern
Adviescontact extern
Tabel E	
Probleem bij intake

		
Aantal dossiers
de Risse 2010
de Risse 2011
		
Spanningsklachten
Privéproblemen
Onvoldoende functioneren
Conflict
Overspannen
Psychiatrie
Rouwverwerking
Traumaverwerking
Overig

19
18
0
0
2
1
3
1
1

14
12
0
0
1
2
0
2
0

Eindtotaal

45

31

Risse Groep
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inbreng wordt gevraagd. Mede ook

begeleiders; gemeenschappelijk belang

Groep werd uitgebreid; in 2011 kregen

onder invloed van de interne campagne

is hun cliënt, onze medewerker. Veel van

67 personen een dienstverband aange

Normen en Waarden is er wederzijds,

onze medewerkers hebben een duidelijke

boden. Door de groei van de wachtlijst

tussen medewerker en leiding, meer

dagindeling nodig. Samenwerking met

steeg de gemiddelde wachtduur voor

begrip voor elkaar. Leiding heeft erva

de zorg is een succesbepalende factor

Weert naar 24,3 maanden, Nederweert

ren dat er eerst contact moet zijn met

voor ontwikkelingstrajecten en werk.

22,7 maanden en Cranendonck
29,6 maanden. Mensen met een indi

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

Veranderingen in begeleiding

catiestelling voor de Wsw worden door

Daarnaast blijft het belangrijk dat de

Door veranderende wet- en regelge

het UWV periodiek op deze indicatie

leidinggevende zich bewust is van zijn

ving krijgen sommige medewerkers te

stelling b
 eoordeeld om te bepalen of zij

voorbeeldfunctie voor de medewerkers.

maken met deze veranderingen. Vooral

nog steeds tot de doelgroep van Wsw

lichtere vormen van hulpverlening als

behoren. Daarbij is het niet van belang

Financiële problemen

thuisbegeleiding en financiële begelei

of kandidaten al zijn geplaatst en bij

Het probleem van de werkende arme is

ding staan onder druk en kunnen voor

de Risse Groep werken. Van de totale

ook merkbaar bij de Risse. Dit probleem

sommige medewerkers wegvallen, omdat

groep te herindiceren kandidaten zijn er

heeft nadrukkelijk de aandacht. Er is aan

er geen nieuwe indicatie zorg afgegeven

twee kandidaten die vrijwillig van hun

sluiting gemaakt met een overleg met

wordt. Dit vraagt voor 2012 extra aan

indicatiestelling hebben afgezien. Voor

diverse partners uit het sociale netwerk.

dacht van de leidinggevende signalen te

alle overigen is er een nieuwe indicatie

Contact met dit netwerk draagt bij aan

herkennen van de medewerkers waar

stelling afgegeven.

een vroegtijdige signalering van proble

voor dit het geval is. Het kan gevolgen

(Tabel F en G)

men en het creëren van oplossingen als

hebben voor het functioneren van de

ook het snel kunnen handelen, nadat er

medewerker. BMW kan hierbij een be

Taakstelling

problemen zijn gerezen.

langrijke rol vervullen eventuele gevolgen

De Risse Groep realiseerde ultimo 2011

op te vangen. Daarnaast is het belangrijk

615, 48 se’s voor de eigen gemeenten

Relatieproblemen

de relatie met gemeenten goed te onder

tegenover een begroting van 616,98 se’s.

Door bedrijfsmaatschappelijk werk

houden, omdat veel toewijzing van zorg

De taakstelling en bezetting per de

wordt getracht, vanuit een bemiddelen

gaat verlopen via de WMO.

gemeenten waarvoor de Risse Groep de

de rol, te komen tot (werkbare) oplossin

(Tabel D en E)

Wsw uitvoert is weergegeven in tabel H.

gen voor de gerezen problemen.

De formatie per bedrijfsonderdeel en het

Bijna de helft van de mensen met pri

verloop daarvan is weergegeven in tabel I.

véproblemen geeft als oorzaak relatie

Uitvoering WSW
Wachtlijst en herindicaties

Begeleid werken
en detacheren

Sinds de invoering van de gewijzigde

De doelstelling voor begeleid werken

Aansluiting met
de reguliere zorg

Wet sociale werkvoorziening per

en detacheren was ten opzichte van de

1 januari 2008 kent de Risse Groep drie

realisatie 2010 een groei met 32 se’s (stan

Veel van onze medewerkers zijn onder

wachtlijsten; één per aangesloten ge

daardeenheden). Dit is ruim gerealiseerd:

behandeling of in begeleiding bij de

meente. In 2011 daalde de totale wachtlijst

er was sprake van een groei van 46,14 se’s.

eerste of tweede lijns zorg. Daarom is

van 196 personen naar 155 personen

Het aantal medewerkers geplaatst middels

aansluiting gemaakt met behandelaars en

doordat de taakstelling van de Risse

begeleid werken toonde een lichte stijging

problemen aan. Spanning tussen partners
leiden tot problemen in de werksituatie.

12
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Tabel F
Wachtlijstontwikkeling
		31-12-2010

31-12-2011

Weert		127
Nederweert		29
Cranendonck		40

92
28
35

Totaal		196

155

Tabel G
Herindicaties
totaal

wachtlijst

dienstverband

Positieve herindicatie
Bovengrens
Ondergrens
Afzien van indicatie

68
0
0
2

15
0
0
2

53
0
0
0

Totaal

70

17

53

Tabel h
Taakstelling en realisatie 2011
Gemeente
Taakstelling in se
		
Cranendonck
Nederweert
Weert
Totaal

Gemiddelde realisatie
Risse
Elders
Totaal

99,7
107,17
410,11

93,452
103,236
404,156

5,995
3,89
4,75

616,98

600,844

14,635

Beesel		
Leudal		
Maasgouw		
Heeze-Leende		
Eindhoven		
Asten		
Nijmegen		
Totaal		

Verschil

99,447	-0,253
107,126	-0,044
408,906	-1,204
615,479

-1,501

1,000		1,000
43,542		43,542
1,417		1,417
1,000		1,000
1,250		1,250
1,000		1,000
0,167		0,167
650,219		664,855		

Risse Groep
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van 0,86 se. Het aantal detacheringen bij

Verzuim

acties gericht op een betere en gezon

reguliere bedrijven steeg met 47,2 se’s.

Het in 2009 geïmplementeerde

dere levenswijze; een deel van de acties

Het aantal detacheringen bij de joint ven

verzuimbeleid is in 2011 voortgezet

zal worden gecontinueerd. Het jaar

tures van de Risse Groep daalde licht met

door het opstellen van aanwezigheids

2011 werd afgesloten met een verzuim

1,9 se’s. De werkladder is weergegeven in

plannen per afdeling, met doelstellin

percentage van 11,26 % voor de totale

tabel J.

gen en acties gericht op het vergroten

Risse Groep. Landelijk kent de sector een

van de aanwezigheid van medewerkers.

percentage van circa 13,5 %.

Oktober werd met succes omgedoopt

(Tabel K en L)

als gezondheidsmaand met tal van

14
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Tabel I
Taakstelling 2011
Formatie
31-12-2010
FTE
SE
De Risse Industrie bv
Risse Groen OVR
Risse Facilitair OVR
De Risse Horizon bv
De Risse Holding bv
Totaal

instr/uitstr
FTE
SE

297,41 307,31	-27,74
132,09 134,23	-12,38
24,78
25,16
6,99
118,01 119,82
63,07
36,08 36,73	-10,83
608,37 623,25

+19,11

31-12-2011
FTE
SE

-27,97
-12,11
7,36
63,44
-11,1

269,67
119,71
31,77
181,08
25,25

279,34
122,12
32,52
183,26
25,63

+19,62

627,48

642,87

Tabel J
Begeleid werken / detacheren
Werkladder

Test en training
Beschut werken
Werken op locatie
Groepsdetachering
Individuele detachering
Begeleid werken

31-12-2010
SE

31-12-2011
SE

18,61
313,86
0,00
206,55
67,76
16,47

verschil
SE

6,50
	-12,11
299,47	-14,39
0,00
0,00
240,19
+33,64
79,40
+11,64
17,33
+0,86

Tabel K
Ziek teverzuim

De Risse Groep

2009

2010

2011

12.5%

11.7%

11.3%

Tabel L
Ziek teverzuimpercentage per bedrijfsonderdeel
B.V.

Totaal 2009

Totaal 2010

Totaal 2011

De Risse Industrie B.V.
12.6%
12.9%
Risse Groen OVR
10.4%
12.2%
Westrom-Risse Facilitair OVR
5.9%
9.0%
De Risse Holding B.V.
17.1%
6.3%
De Risse Horizon B.V.
12.0%
8.5%
Betaalde trajecten			

13.09%
8.37%
7.46%
4.51%
10.29%
10.35%

(Bron: DBS)

Risse Groep
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O ngewe n s t ged rag e n ge sc h i l le n

Ongewenste omgangsvormen zijn álle vormen van bedreigende en agressieve arbeids
situaties. Zowel lichamelijk als geestelijk. De betreffende persoon ervaart dit als kwetsend en
v ernederend, 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.
Vertrouwenspersonen

beleid omtrent ongewenst gedrag

Medewerkers van de Risse Groep kunnen

voortdurend in het voetlicht wordt

nemers bij de indiensttreding hier

op meerdere manieren een klacht over

gebracht en vooral bij binnenkomst van

over worden geïnformeerd.

ongewenst gedrag melden, doch komen

de werknemer goed wordt uitgelegd.

meestal rechtstreeks naar een van de

Hierover zijn afspraken gemaakt.

• het blijft nodig dat nieuwe werk

(Tabel M)

vertrouwenspersonen of worden door
Verandering in de populatie brengt

Geschillencoördinator

ook met zich mee dat er vaker een

De taak van de geschillencoördinator

Ongewenst gedrag

consultatie voor privéproblemen bij de

is het trachten in der minne oplossen

Er zijn vier vormen van ongewenst

vertrouwenspersonen wordt gevraagd.

van een geschil betreffende de arbeids

gedrag: discriminatie, pesten, seksuele

In zo’n geval wordt altijd doorverwezen,

verhoudingen tussen een werknemer en

intimidatie, agressie en geweld.

maar het luisterend oor wordt als zeer

het bedrijf.

De Risse Groep beschikt over twee

belangrijk ervaren, temeer omdat me

vertrouwenspersonen. Een ervan is

dewerkers zelf aangeven dat hun, soms

Voor de geschillencoördinator was 2011

tevens bedrijfsmaatschappelijk werker

zeer ingewikkelde, privéproblematiek

een normaal jaar. Enkele medewerkers

en de ander is een medewerkster van

hun arbeidsinzet belemmert.

hebben zich gemeld in de veronder

hun werkleiding naar hen doorverwezen.

de Risse Groep. Beide vertrouwens

stelling dat het om een geschil ging.

personen zijn voor deze taak gekwa

Conclusie: ongewenste omgangsvormen

Echter, in de meeste gevallen bleek dit

lificeerd. (Tabel M)

gaat over hoe collega’s onderling met

niet zo te zijn. In de gemelde geschillen

elkaar communiceren. De grens tussen

was geen trend waarneembaar hetgeen

Het aantal klachten in 2011 was iets

wat kan en wat niet kan, wordt dan

bij een aantal van drie meldingen ook

hoger dan in 2010, daarvan de meldingen

overschreden. De werkleiding heeft de

moeilijk vast te stellen is. Hieronder een

die privé bleken, uitgezonderd. Er zijn

belangrijke taak hierop toe te zien en

overzicht:

geen formele klachten ingediend bij de

voorbeeldgedrag te tonen. Onheuse

• Risse Industrie: conflict

klachtencommissie. Alle -vermeende-

bejegening verpest de werksfeer en

met leidinggevende,

klachten konden informeel worden

wordt daarom aangepakt.

afgehandeld, meestal in overleg met de

• de meeste klachten zijn terug te

werkleiding. Er waren geen zogenaamde

verwijzen naar ruis in de commu

terug-kom klachten. We merken dat het

nicatie tussen beide partijen.

ATC steeds meer een doorstroomfunctie

• het blijft nodig dat beleid en regels

heeft. De werknemers met een korter

omtrent ongewenste omgangs

traject stromen in en ook weer uit.

vormen consequent over het voetlicht

Dit vraagt van de organisatie dat het

wordt gebracht bij alle werknemers.
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• Risse Groen: oneens met
frequente ploegwisseling,

• Risse Horizon: na vier jaar
nog geen passende functie.
Alle geschillen zijn afgehandeld.
(Tabel N)

Tabel M
Aantal meldingen ongewenst gedrag

Dicriminatie
Pesten
Agressie en geweld
Seksuele intimidatie/intimiteiten
Klacht over relatie met leidinggevende
Privéproblemen
Doorverwijzing intern
Totaal

2009

2010

2011

0
3
4
2
5
2
2

0
6
0
1
0
1
1

0
4
2
3
2
4
0

18

9

15

2009

2010

2011

3

3

3

Tabel N
Aantal meldingen geschillencoördinator

Totaal

Risse Groep
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M ede zegge n sc ha p

Voor de OR was 2011 een bijzonder jaar.
Halverwege het jaar was de zittingsperiode van
de oude OR ten einde en begon een nieuwe OR.
Op 15 juni waren de OR-verkiezingen g epland.
In de OR is daarvoor regelmatig besproken hoe
de medezeggenschap in een veranderende
organisatie het beste vorm gegeven zou
kunnen worden. Uiteindelijk werd besloten het
oude systeem van kiesgroepen los te laten.
De kans, dat in bepaalde kiesgroepen niet
voldoende kandidaten zouden zijn, was namelijk
levensgroot. Daarnaast werd besloten het
achterbancontact een andere vorm te geven.

De ondernemingsraad
Uiteindelijk zijn er geen verkiezingen
gehouden. Er bleken 14 kandidaten te
zijn voor 13 zetels. De OR heeft daarom
aan de algemeen directeur toestemming
gevraagd en gekregen met 14 OR-leden
te mogen starten. Een van de OR-leden
is inmiddels uit dienst, waardoor de OR
met 13 leden verder gaat.
Van deze nieuwe OR-leden hebben er
vijf een sw-dienstverband, vijf hebben
een arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht en drie OR-leden hebben een
ambtelijk dienstverband.

Advies- en instemmings
aanvragen
Waren er in de vorige jaren gemiddeld
zo’n 24 advies- en instemmings
aanvragen, in het jaar 2010 waren het er
niet meer dan 12. Daarbij kwam nog een

18
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aanvraag die in 2010 niet was afgehan

beleid, spaarverlof en verkoop ver

vergaderingen vond regelmatig een

deld. Een aanvraag loopt door in 2012.

lofuren, collectief vervoer en werktij

bilateraal overleg tussen de algemeen

De teruggang in het aantal advies- en

den en verlofplanning. Bij de laatste

directeur en het dagelijks bestuur van

instemmingsaanvragen wordt mede

twee regelingen is de OR in een vroeg

de OR plaats. Ook de commissies,

verklaard doordat nog niet duidelijk

stadium betrokken. Wat het collectief

die de diverse advies- en instemmings

is welke rol de Risse gaat spelen in de

vervoer betreft, is de regeling een

aanvragen voorbereidden, kwamen

uitvoering van de Wet Werken Naar

duidiger geworden. Na het invullen van

regelmatig bij elkaar. Verder volgde

Vermogen.

de beslisbomen wordt helder wie al dan

de OR in zijn geheel twee keer een

Er was in 2011 één adviesaanvraag:

niet aangewezen blijft op het c ollectief

tweedaagse training met als doel zijn

herstructurering van de afdeling

vervoer. Of hier daadwerkelijk een

professionaliteit te vergroten. Voor de

Horizon. Op deze aanvraag is door de

besparing mee bereikt wordt, zal pas

nieuwe OR-leden werd intern een aantal

OR onder voorwaarden positief gerea

achteraf duidelijk zijn.

scholingsbijeenkomsten georganiseerd,

geerd. In het begin van 2011 werd de

De regeling werktijden en verlof

o.a. over de Wet op de ondernemings

instemmingsaanvraag detacheringspro

planning heeft de OR veel hoofdbrekens

raden en de behandeling van advies- en

tocol afgehandeld. Deze werd door de

bezorgd. Soms kan een OR er name

instemmingsaanvragen.

algemeen directeur ingediend nadat

lijk niet omheen om, omwille van het

een eerdere instemmingsaanvraag

bedrijfsbelang, een beslissing te nemen

Achterban

door de OR negatief was beoordeeld.

die niet populair is bij de collega’s.

Voor de OR, als vertegenwoordiger van

Na dit negatief advies heeft de OR een

Om de opbouw van TVT te handhaven

alle werknemers, is het belangrijk te

initiatiefvoorstel ingediend om o.a. de

heeft de OR ermee in moeten stemmen

weten wat er leeft in zijn achterban.

eisen uit de Arbocatalogus detache

dat alle pauzes volledig in eigen tijd

Het oude systeem van achterban

ren in het detacheringsprotocol op te

plaatsvinden.

vertegenwoordiging bleek echter niet

nemen evenals een beleid t.a.v. het

Met al deze regelingen heeft de OR

meer te voldoen en leverde te weinig

ontbreken van een risico inventarisatie

na uitvoerige discussie en soms aan

voeding op voor de OR. Daarom heeft de

en evaluatie (RI&E). Daar werd door

passingen ingestemd.

OR besloten daar mee op te houden.

de algemeen directeur positief op

In de regeling dienstreizen moet alleen

De contacten met de achterban moeten

gereageerd, wat uitmondde in een

nog overeenstemming bereikt worden

verder ontwikkeld worden. De inbedding

nieuw detacheringsprotocol, waar de

over indexering.

van medezeggenschap op de werkvloer

ORunaniem mee instemde.

Een instemmingsaanvraag die in 2012

zal in 2012 een van de OR-speerpunten

Verder waren er instemmingsaanvragen

zal worden afgehandeld, is het intrekken

worden.

op het gebied van veiligheidsschoenen,

van de uitvoeringsregeling verlof

het vervallen van de regeling belonings

rechten CAR. Hierover is de OR nog in

Georganiseerd overleg

differentiatie, aan- en afwezigheids

overleg met GO en vakbonden.

Het georganiseerd overleg kwam in 2011

registratie, dienstreizen, koffiebijdrage

een maal in een vergadering bij elkaar.

en verlofrooster 2012.

Daarnaast was er tussen de interne GO-

De Risse heeft te maken met steeds

Vergadering en training

leden en de OR regelmatig overleg over

verdergaande bezuinigingen. Een

De OR kwam tien keer in vergadering

de instemmings- en adviesaanvragen

aantal instemmingsaanvragen is hier

bij elkaar. Daarnaast was er zes keer

waarin het GO medezeggenschap had.

een rechtstreeks gevolg van. Dan gaat

een overlegvergadering met de alge

het om de regelingen ontwikkelings

meen directeur. Naast deze formele

Risse Groep
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KAM

Kwaliteit, arbo en milieu

De afdeling KAM van de Risse Groep

Op 2 en 15 februari heeft de gemeente

De afdeling KAM binnen de Risse Groep

ondersteunt en geeft advies aan de joint

een milieucontrole uitgevoerd.

draagt o.a. zorg voor:

ventures Westrom-Risse Facilitair en

Er werd een overtreding gemeld, te

• veilige werkplekken en een prettig

Risse Groen OVR. De taken en verant

weten o
 nvoldoende onderhoud aan

woordelijkheden hiervoor zijn vastge

vetafscheider en slibopvangput. Deze

legd een service level agreement (SLA).

wordt nu jaarlijks schoongemaakt door

Westrom-Risse Facilitair heeft een ISO

Van Ganzewinkel.

werkklimaat (Ri&E),

• milieuplan en vergunningen,
• de borging van de administratieve en
operationele processen van de gehele

9001 certificering en Risse Groen

organisatie en verbetert deze waar

ISO 9001, VCA**, BRL Groenkeur groen

mogelijk.

voorziening en BRL boomverzorging.
De Risse Industrie heeft zich in het

Risico-inventarisatie
en -evaluatie (Ri&E)

In het verslagjaar is vooral veel aandacht

verslagjaar voorbereid op certificering

In het verslagjaar is de Ri&E van de

gegeven aan het vernieuwen van het

voor de BRC (wereldstandaard voedsel

Risse Groep aangepast aan de nieuwe

kwaliteitsmanagementsysteem. Om dit

veiligheid). De audits zullen in het eerste

organisatie. Het document is gesplitst en

systeem te verbeteren, is gekozen voor

kwartaal 2012 worden uitgevoerd.

de joint ventures krijgen een eigen Ri&E.

de software Mavim Rules. Binnen Rules

Dit proces is nog niet volledig voltooid

zijn alle processen opnieuw in kaart

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene

en moet nog getoetst worden aan de

gebracht. De vastgelegde informatie is

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

van toepassing zijnde wet- en regel

voor iedereen in de organisatie be

van kracht geworden. Deze wet regelt

geving. Hieronder valt o.a. de toetsing

reikbaar en wijzigingen kunnen in een

de omgevingsvergunning waar onder

met de arbo-catalogi voor de toepassing

handomdraai worden verwerkt.

andere de milieuvergunning deel van

zijnde branches.

De processen kunnen nu zowel tekstueel

uitmaakt. De Risse Groep is op grond

als schematisch en in een combinatie

van artikel 1.1 lid 3 van de Wet milieu

van beide weergegeven worden. Hier

beheer een inrichting, wat betekent

mee hebben we een duidelijke verbe

dat wij vallen onder de werkingssfeer

Meldingen
arbeidsomstandigheden

terslag gemaakt en kunnen we stellen

van de Wet milieubeheer. Volgens het

Medewerkers die ten gevolge van hun

dat dit:

activiteitenbesluit is de Risse Groep

handicap of ziekte een aanpassing van

• een reductie van verwerkingstijd bij

ingedeeld als een type 2 bedrijf en is

de werkplek nodig hebben, kunnen

een omgevingsvergunning niet meer

deze aanvragen bij de afdeling KAM.

• de efficiëntie verhoogt door de snelle

verplicht. Wel hebben we in het kader

In het verslagjaar hebben we 18 aan

en eenvoudige bereikbaarheid van

van dit besluit een meldingsplicht van

vragen hiervoor ontvangen. Het betrof

informatie,

alle activiteiten die het milieu kunnen

voornamelijk aangepast meubilair en

• een verbetering van de transparantie

beïnvloeden. Ten gevolge van de organi

aanpassingen vanwege gering gezichts

in de processen (eenduidige inter

satiewijzigingen, waaronder het afstoten

vermogen. In vier gevallen werd een

pretatie) oplevert,

van de afdeling metaal, poedercoating

werkplekonderzoek uitgevoerd. In totaal

en de inrichting van de nieuwe kantine,

is er voor € 6000,- aan hulpmiddelen en

en certificeringnormen als ISO 9001,

zijn in de omgevingsvergunning (o.a.

werkaanpassingen uitgegeven.

BRC, HACCP, VCA, BRL Groenkeur en

milieuvergunning) diverse veranderings

boomverzorging realiseert.

meldingen conform het activiteiten

wijzigingen geeft,

• compliancy met wet- en regelgeving

besluit aan de gemeente doorgegeven.
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Voorval- en
ongevalmeldingen

Bijna 85% (50) van alle meldingen

Helaas gebeuren er in elk bedrijf jaarlijks

(54%) ontstaan door voorvallen ten

ongevallen en voorvallen. Onder

gevolge van onvoorzichtig rijgedrag

ongevallen verstaan we incidenten die

met bedrijfswagens en maaimachines

daadwerkelijk geleid hebben tot nadelige

en rondvliegende steentjes bij

of schadelijke effecten zoals verzuim of

maaiwerkzaamheden.

blijvend letsel. Voorvallen zijn incidenten

De overige voorvallen ontstaan

waarbij alleen materiële schade is

door menselijk handelen en

ontstaan. In het verslagjaar hebben zich

omgevingsinvloeden. Bij Westrom-

vijf ongevallen voorgedaan die verzuim

Risse Facilitair heeft zich in 2011 slecht

tot gevolg hadden. Er is geen enkel

een voorval voorgedaan.

ongeval met blijvend letsel geweest.

(Tabel O en P)

ontstaan bij Risse Groen. Veel schades

In het verslagjaar hebben zich beduidend
minder ongevallen voorgedaan ten
opzichte van 2010 (12). Een daling
van 58%.

Voorval- en ongevalmeldingen

De Risse Industrie BV
De Risse Holding BV
De Risse Horizon BV
Risse Groen OVR

frequentie
1
0
2
2

verzuimdagen
15
5
23

Tabel O

Tabel p

Ongevallen 2011 onstaan bij (het werken met)

Ongevallen 2011 Risse Groen OVR

Rollend materieel
Werken met machines
Snoeiwerkzaamheden
Maaiwerkzaamheden
Werken op milieustraat
Machinaal schoffelen
Verkeersongeval
Borstelen van bestrating
Aankoppelen keet
Diefstal
Divers
Agressie
Asbestincident

Rollend materieel
Knippen met motorheggenschaar
Snoeiwerkzaamheden
Maaiwerkzaamheden
Maaien met bosmaaier
Werken met bladblazer
Werken op milieustraat
Werken met motorkettingzaag
Machinaal schoffelen
Verkeersongeval
Borstelen van bestrating
Aankoppelen keet
Diefstal
Divers

23,7%
28,8%
6,8%
5,1%
0,0%
1,7%
5,1%
3,4%
1,7%
8,5%
11,9%
1,7%
1,7%

28,0%
6,0%
8,0%
8,0%
18,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
4,0%
4,0%
2,0%
10,0%
4,0%

Risse Groep
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Be s t uu rl ij ke s t ruc t uu r

Het algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur

Raad van commissarissen

Voorzitter: de heer HA Litjens,

Voorzitter: de heer HA Litjens,

Voorzitter: de heer JMM Snoek

gemeente Weert

gemeente Weert

Lid: mevrouw MH Bos

Vice-voorzitter: de heer HM van

Vice-voorzitter: de heer HM van

Lid: de heer PJM Mertens

de Mortel, gemeente Nederweert

de Mortel, gemeente Nederweert

Lid: de heer FWP Strik,

Lid: de heer FWP Strik,

Managementteam

gemeente Cranendonck

gemeente Cranendonck

Algemeen directeur: de heer JK Jobse

Lid: de heer HWJ Coolen,

Directeur Risse Groen OVR: de heer JBG Poodt

gemeente Weert

Manager Horizon: de heer AM Witters

Lid: mevouw RCM Wernink,

Concern-controller: de heer HJ Leijssen

gemeente Nederweert
Lid: de heer LWJ Manders,
gemeente Cranendonck

Cranendonck
Nederweert
Weert

eigenaren

beleid
Werkvoorzieningschap

gemeenschappelijke regeling
toezichthouders werkmaatschappijen

Holding

Cultuurtechniek
50 %
Risse Groen

Schoonmaak

Industrie

werkmaatschappijen

Horizon

Werk

33,3 %
Westrom-Risse Facilitair

Risse Groep
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Bed rij f so nde rde le n

De Risse Industrie B.V.

De Risse Horizon B.V.

In 2011 is De Risse Horizon B.V. gestart

De orderportefeuille werd in 2011

In vergelijking met vorig jaar is het

met maandfacturering. Met inleners zijn

negatief beïnvloed enerzijds doordat

aantal gedetacheerde sw-mede

inleenvergoedingen per maand over

de economie niet aantrok en anderzijds

werkers fors gegroeid. Deze groei werd

eengekomen in plaats van het wekelijks

doordat een grote klant haar opdracht

voornamelijk veroorzaakt door een

opsturen en factureren van urenbriefjes.

kwijtraakte aan een bedrijf in Oost

groepsdetachering. Ook is het aantal

Dit heeft geleid tot een efficiëntere en

Europa. Er was op een aantal momenten

aangeboden re-integratietrajecten

effectievere wijze van facturatie. Dit naar

in het jaar sprake van te weinig werk en

hoger dan begroot. Deze ontwikke

tevredenheid van de eigen organisatie

het werk met lage opbrengsten domi

lingen hebben geleid tot een fors hoger

en inleners. Dit proces zal in 2012 verder

neerde. Nieuwe opdrachtgevers verte

exploitatieresultaat dan begroot.

worden geoptimaliseerd.

€ 42.000. De klanttevredenheid was net

De Risse Horizon heeft veel geïnvesteerd

Eén medewerker is voor de helft van

zo hoog als in 2010.

in deelname aan ondernemersnetwer

haar functie vrijgesteld voor commerci

ken. In 2011 is De Risse Horizon B.V. lid

ële- en netwerkactiviteiten.

genwoordigden in 2011 een bedrag van

Het gehuurde pand aan de Seelenstraat,

geworden van de onderstaande netwer

dat werd gebruikt als opslagruimte,

ken, waaraan actief is deelgenomen:

Dit jaar zijn voorbereidingen getrof

werd afgestoten, het magazijn in het

• Limburgse Werkgevers Vereniging

fen om in 2012 te kunnen starten met

Rissepand werd uitgebreid en intern was
sprake van een verhuizen van a fdelingen.
Hierdoor ontstaat in 2012 tijdelijk ruim
tegebrek, zodat voor de periode van
een jaar een gebouw aan de Risseweg

(LWV)

• Stepco BSW (Businessclub Basketbal
Weert)

• Businessclub MKB Weerterland (MKB
Limburg)

eenvoudigere detacheringsovereenkom
sten met als doel ook hier het admini
stratieve verwerkingsproces efficiënter
te laten verlopen. Voor dit doel zijn in
2011 ook nieuwe algemene verkoop
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer

gehuurd zal worden, deze ruimte werd

van Koophandel.

benut voor de medewerkers die onder

Daarnaast is actief deelgenomen aan

deel uitmaken van het project 100+.

uiteenlopende netwerkactiviteiten als

Dit project is erop gericht het aantal

businessborrels van Zakenblad Weert,

Tenslotte is gestart met een project om

detacheringen te vergroten; dit gebeurt

netwerkbijeenkomsten van verenigingen

in twee jaar tijd nog eens honderd men

in nauw overleg tussen werkleiding en

van bedrijventerreinen, bijeenkomsten

sen vanuit de interne organisatie van de

trajectbegeleiding.

Open Coffee Weert, Businessclub Red

Risse Groep te laten uitstromen naar een

Peppers, en gemeenteborrels.

detachering bij ondernemers in de regio.
De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Ruim 30 medewerkers werden begin 2011
gedetacheerd via een groepsdetachering.

Er is ervoor gekozen de diensten van

Hierdoor was de realisatie van de bezet

Horizon (vnl. detacheringen) ook op

ting van Industrie lager dan begroot.

andere wijzen onder de aandacht te

Risse Groen OVR

Dit werd overigens ruimschoots aange

brengen van ondernemers. In 2011 is de

Risse Groen is bezig een regulier groen

vuld met het groeiend aantal re-integra

website www.rissepersoneel.nl gelan

bedrijf te worden met een bijzondere

tiekandidaten van vooral gemeenten. 

ceerd, zijn er drie advertorials versche

missie: groenwerkzaamheden uitvoeren

In 2011 werd een aantal opleidingen ver

nen in Zakenblad Weert en zijn drie

met zo veel mogelijk medewerkers met

zorgd, zoals AKA voor nieuwe instroom

digitale nieuwsbrieven verzonden aan

een afstand tot de arbeidsmarkt.

opleidingen Voorman en Conciërge.

ruim duizend ondernemers.

Het ambitieniveau is hoog. Wij willen
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groeien in deze financieel moeilijke

In de laatste maanden van het jaar

De resultaten gaan omhoog, al hebben

tijd en we willen tot de beste in onze

hebben we toch nog goed gedraaid

we door een slecht eerste en tweede

branche behoren. Daarom zetten

ten opzichte van de begroting. Er werd

kwartaal ons beoogd rendement niet

we voortdurend stappen om onze

extra omzet binnengehaald en ook het

gerealiseerd. Dit ziet er voor 2012 geluk

bedrijfsvoering te verbeteren en door

resultaat steeg flink. De omzet groeide

kig anders uit!

te groeien, zodat we onze klanten nog

met bijna twee ton.
In 2011 hebben we in onze organisatie

beter van dienst kunnen zijn.
Kijkend naar 2012 zal het financieel

fors gebouwd aan een fundament

Om dit te bereiken, is een aantal stappen

moeilijk blijven. Bezuinigingen bij onze

voor de toekomst. Op operationeel

gezet. Er is een operationeel manager

klanten en de bezuinigingen van de

vlak hebben we mensen op plekken

vanuit Vebego aangetrokken om ons te

gemeenten, op subsidies voor mensen

geplaatst die beter matchen en

helpen onze uitvoering meer resultaat

met een afstand tot de arbeidsmarkt,

commercieel gezien, zijn we ons netwerk

gericht te maken.

houden aan. Door de bezuinigingen is

aan het uitbreiden. Dit heeft ultimo

Vanuit de ontwikkelgedachte hebben

er minder werk of moeten we hetzelfde

2011 geresulteerd in de gunning van de

al onze leidinggevenden een cursus

werk doen voor minder geld.

schoonmaak bij de gemeente Roermond;

gevolgd over persoonlijke kracht: wat

Ook zullen er waarschijnlijk minder

iets waar we met zijn allen enorm trots

wordt mijn eigen bijdrage in deze ver

mensen met een afstand tot de arbeids

op zijn. De interne processen zijn onder

nieuwende organisatie? Ook van onze

markt beschikbaar komen voor het

de loep genomen en verbeterd daar

andere medewerkers vragen we eens

werken in het groen.

waar nodig. Hetbehalen van het ISO

goed te kijken naar hun eigen sterke

We zien echter mogelijkheden een

certificaat was een mooie kroon op dit

punten. Dan weten ze wat ze voor het

aantal aanbestedingen te gaan w
 innen,

werk.

bedrijf kunnen betekenen. Ieder heeft

waardoor we in staat zullen zijn de

een eigen bijdrage en mag daarin ook

verliezen op te vangen.

Ook op gebied van huisvesting staan

zijn of haar verantwoordelijkheid nemen.

2012 wordt een uitdagend jaar!

we niet stil. We zijn druk doende met

Op deze manier worden we door goed

gesprekken om in 2012 te kunnen gaan

samen te werken een sterk collectief dat

verhuizen naar een ander pand. Hierdoor
zal de communicatie intern professiona

aan onze klant en daardoor te groeien

WestromRisse Facilitair OVR

als bedrijf. Dat deze aanpak werkt, blijkt

Het jaar 2011 gaat voor Westrom-Risse

gen. We krijgen een eigen gezicht in het

wel uit het feit dat we in december/

Facilitair de boeken in als een jaar met

nieuwe jaar.

januari vijf kwaliteit-certificaten hebben

gemengde gevoelens. Met name de

gehaald.

eerste maanden van dit jaar stonden in

Als laatste zijn we zeer positief over

het teken van onrustig vaarwater.

de samenwerking met onze partners,

Financieel was 2011 een moeilijk jaar.

De fusie tussen Westrom schoonmaak

Vebego en Westrom. Zeker nu, in de

De warme natte zomer zorgde voor

en Risse Facilitair verliep niet altijd even

roerige tijden van wetswijzigingen,

groeizaam weer waar het onkruid welig

vlekkeloos en enkele klanten verlieten

zijn we ervan overtuigd dat we samen

bij tierde. Daardoor waren we genood

ons. Gelukkig hebben we, mede door de

sterker zijn en dat we succesvol kunnen

zaakt extra werkkrachten in te huren.

inzet van eenieder, nu de juiste koers te

gaan opereren in onze regio.

Tot en met september was het resultaat

pakken en groeien we toe naar het kwali

lager dan begroot.

teitsbedrijf dat we willen zijn.

in staat is een goede kwaliteit te bieden

liseren en processen zullen vereenvoudi

Risse Groep
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Fi na nc ië le ve rs lag legg i ng

Algemeen

Grondslagen voor de consolidatie

Activiteiten

In de geconsolideerde jaarrekening van de Risse Holding

De activiteiten van werkvoorzieningschap Weert e.o.,

bv zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de

de Risse en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op

groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde

het bieden van werk aan mensen met een achterstand

jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grond

op de regulierearbeidsmarkt. Om te voldoen aan deze

slagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de

doelstelling beschikt de Risse Groep over een aantal

Risse Holding bv. De financiële gegevens van de groeps

bedrijven. Alle activiteiten van deze bedrijven worden

maatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaar

beoordeeld op hun bijdrage aan deze doelstelling.

rekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en t ransacties. De waardering van activa en

Groepsverhoudingen

passivaen de bepaling van het resultaat vinden plaats op

Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de

basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende

Risse is enig aandeelhouder van de Risse Holding bv.

balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en

Navolgend treft u van zowel het werkvoorziening

passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten

schap alsook van de Risse Holding bv de balansen en

en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop ze

rekeningen van winst en verlies aan. Onderstaande sa

betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen

menvatting van de grondslagen, waarop de financiële

voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen

verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad

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

voor een juiste interpretatie van de financiële over

het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor

zichten. De jaarrekening van Werkvoorzieningschap

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva

conform de b epalingen in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk
Wetboek. De Nederlandse Wet- en regelgeving heeft

Materiële vaste activa

specifieke voorschriften opgesteld ten aanzien van de

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd

inrichting van de balans en winst- en verliesrekening.

op de verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrij

Deze voorschriften zijn vervat in het Besluit Model

vingen, waarvan berekening plaatsvindt op basis van de

len Jaarrekening (BMJ). De indeling en gehanteerde

verwachte bedrijfseconomische levensduur van de betref

benamingen in de winst- en verliesrekening wijken af

fende activa. In het jaar van investeren wordt naar tijds

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

gelang afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven.

2:362 lid 4 van het BW de gehanteerde indeling en
benamingen meer inzicht bieden en recht doen aan

Financiële vaste activa

de structuur van de Risse Groep en haar activiteiten.

De niet-geconsolideerde deelnemingen, waarin invloed

De afwijking heeft geen effect op het vermogen of

van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt

resultaat.

uitgeoefend, worden gewaardeerd op netto-vermogens

tabel 1

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

Voorzieningen

gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale

deelnemingen wordt rekening gehouden met waarde

waarde.

dalingen indien deze duurzaam zijn. De vorderingen op
en leningen aan deelnemingen, alsmede overige vorde

Kortlopende schulden

ringen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen

onder aftrek van een voorziening voor het risico van

nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van

oninbaarheid.

maximaal één jaar.

Voorraden

Grondslagen voor de bepaling
van het resultaat

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen
kostprijzen, gebaseerd op de gemiddelde betaalde
inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen kostprijs en

Bedrijfsopbrengsten

betaalde inkoopprijs komen ten gunste of ten laste van

• Bruto-omzet

de resultatenrekening. Met de mate van incourantheid

Onder de bruto-omzet worden verantwoord de

wordt in de waardering rekening gehouden.

opbrengsten van aan derden geleverde goederenen
diensten, exclusief de over de o
 mzet geheven belastin

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen (fabri

gen en onder aftrek van kortingen. De verantwoording

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

van de omzet geschiedt in het jaar waarin de goederen

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

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

grondstoffen, lonen en opslagen voor indirecte kosten.
Afwijkend hiervan waardeert de R
 isse Industrie bv tegen
de inkoopwaarde van de gebruikte grondstoffen.

• Materiaal en uitbesteed werk
De kosten van directe materialen (grond- en hulpstof
fen) worden berekend op basis van zowel werkelijke

Het gereed product wordt gewaardeerd tegen (fabricage-)

uitgaven als op basis van verrekenprijzen. De kosten

kostprijs of, indien lager, tegen de verwachte markt

van uitbesteed werk worden gewaardeerd op basis van

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

inkoopprijs.

grondstoffen, lonen en opslagen voor indirecte kosten.
• Vergoedingen en bijdragen

Vorderingen en overlopende activa

Onder deze post worden verantwoord de vergoeding,

De vorderingen en overlopende activa worden gewaar

zoals bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, als

deerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een

mede de bijdragen uit hoofde van velerlei re-integratie

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze

regelingen. Hierop zijn in mindering gebracht de aan

voorziening wordt bepaald op basis van individuele

derden doorbetaalde bedragen.

beoordeling van de vorderingen.

Bedrijfslasten
Liquide middelen

• Personeelslasten sw

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen

Onder de loonkosten wordt verantwoord het bruto

nominale waarde en staan, voor zover niet anders

bedrag van de uitbetaalde lonen aan gesubsidi

vermeld, ter vrije beschikking van de Risse Groep.

eerde Wsw-medewerkers. De sociale lasten van de

Risse Groep
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sw-gesubsidieerde medewerkers betreffen de ter

• Personeelslasten ambtenaren

zake van de werknemersverzekering verschuldigde

Onder salariskosten van ambtenaren wordt verstaan de

werkgeverslasten voor de Wsw-werknemers alsmede

over het jaar betaalde c.q. verschuldigde salarissen,

het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening

het vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale

van sw-medewerkers. De sw-medewerkers hebben

lasten.

een arbeidsrechtelijke relatie met het werkvoorzie
ningschap; de loonkosten worden op basis van een
detacheringsovereenkomst doorberekend.

• Rentebaten en -lasten
De rentebaten betreffen de opbrengst uit deposito’s.
De rentelasten bestaan uit betaalde rente vanwege reke

• Personeelslasten WIW

ning-courantverhouding met kredietinstellingen en de

Onder de loonkosten wordt verantwoord het bruto

rentekosten voor geleende gelden. De financiering wordt

bedrag van de uitbetaalde lonen aan gesubsidieerde

verzorgd door het werkvoorzieningschap; de rentekosten

WIW-medewerkers. De sociale lasten van de WIW-

en -baten worden aan de betreffende maatschappijen

gesubsidieerde medewerkers betreffen de ter zake van

binnen de Risse Groep doorberekend.

de werknemersverzekering verschuldigde werkgever
slasten. De WIW-medewerkers hebben een arbeids

• Overige baten en lasten

rechtelijke relatie met het werkvoorzieningschap; de

De overige baten en lasten hebben betrekking op gebeur

loonkosten worden op basis van een detacherings

tenissen en transacties die deel uitmaken van de gewone

overeenkomst doorberekend.

bedrijfsuitoefening, maar die op grond van aard, omvang
of incidenteel karakter afzonderlijk worden gepresenteerd.

Tabel 1

Ov er zi ch t R isse Gr o ep
1.	Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de Risse							
2.	Geconsolideerde maatschappijen (naar de stand van 31 december 2011)							
			
Naam
Vestigingsplaats

Aandeel in het
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 2011 )
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Westrom Risse Facilitair OVR

Weert

33%

Risse Groen OVR

Weert

50%
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Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de Risse

Tabel 2

bal ans per 31 december 2011
ACTIVA	

31-12-2011

31-12-2010

PASSIVA	

31-12-2011

31-12-2010

Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			
Investeringen met
economisch nut
2.964.427,20
3.241.535,06
			
			

Eigen vermogen		
Algemene reserve
Bestemmings reserve
Resultaat voor bestemming

426.805,30
302.242,67
0,00

426.805,30
311.954,67
0,00

				
729.047,97
738.759,97
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 1.833.097,26
2.257.797,63

Totaal vaste activa

3.200.298,46

3.477.406,32

Totaal vaste passiva

2.562.145,23

2.996.557,60

						
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een 			
rentetypische looptijd < 1 jaar			
Vorderingen op
openbare lichamen
0,00
0,00

Netto vlottende schulden met		
rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige schulden

1.068.424,38

1.237.196,66

Beleggingen
716.178,70
705.558,73
Rekening courant schulden 40.305.935,15 36.822.910,76
Overige vorderingen
210.931,86
47.344,75
Rekening courant
vorderingen
37.504.873,62
33.605.213,89
						
Liquide middelen						
Bank
2.215.087,97
3.399.111,45				
						
Overlopende activa
93.758,57
0,00
Overlopende passiva
4.624,42
177.970,12

Totaal vlottende activa 40.740.830,72

Totaal activa

43.941.129,18

37.757.228,82

Totaal vlottende passiva

41.234.635,14	Totaal passiva

41.378.983,95

38.238.077,54

43.941.129,18 41.234.635,14

(in euro’s)
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Tabel 3

r e su ltat en r ek en i n g ov er 2011
Omschrijving

2011

begroot 2011

2010

Rijksbijdrage (vanaf 2008 via Gemeenten )
16.748.599,80
16.743.031 ,00
Bijdrage gemeenten
191.001,00
191 108,00
Ontvangen dividend van Holding B.V. 	- 	Bonus Begeleid Werken	-	
-

16.829.407,60
300.754,40
408.653,94
56.820,00

Totaal bedrijfsopbrengsten

17.595.635,94

16.939.600,80

16.934.139,00

				
Personeelslasten Wsw
17.148.811,55
17.633.364,00
16.997.623,59
Overige kosten Wsw-werknemers
312.021,64
134.680,00
155.571,60
			
Personeelslasten WIW
446.077,90
450.000,00
527.382,30
Overige kosten WIW-werknemers
709,75
250,00
2.161,59
			
Personeelslasten ambtenaren
1.670.158,60
1.394.034,00
1.780.844,14
Overige kosten ambtelijk
45.583,14
25.270,00
4.404,87
			
Reiskosten - overige vergoedingen / koffiegeld
23.610,92- 	14.793,71
Kosten ten laste van dividend
9.712,00	96.699,27			
Afschrijving activa
403.527,46
400.000,00
425.614,63
Betalingsverschil debiteuren
7,46	-	-	
Totaal bedrijfslasten

20.012.998,58

20.037.598,00

20.005.095,70

			
Bedrijfsresultaat
3.073.397,783.103.459,002.409.459,76Rentelasten
120.721,32
92.000,00
144.459,86
Exploitatieresultaat

3.194.119,10-

3.195.459,00-

2.553.919,62-

			
Doorbelasting bijdragen rijk/gemeenten naar BV’s
16.939.600,80
16.934.139,00
17.186.982,00
Doorbelasting loonkosten naar BV’s
19.623.352,5819.637.598,00-	
19.482.781,80Doorbelasting eigen bijdrage koffiegeld
23.600,92	-	Doorbelasting afschrijvingen naar BV’s
403.527,46400.000,00425.614,63Doorbelasting rentelasten naar BV’s
120.721,3292.000,00144.459,86Doorbelasting overige kosten
7,46-	-	-	

Totaal doorbelastingen
3.184.407,103.195.459,002.865.874,29		
Resultaat deelneming
0,00
0,00
0,00
				
Resultaat voor bestemming
9.712,000,00
311.954,67
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

(in euro’s)
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9.712,00
0,00

0,00 	-311 .954,67
0,00

0,00

Tabel 4

k a ss t r o o m ov er zi ch t 2011
Operationele activiteiten		
Resultaat
0,00
Afschrijvingen
403.527,46

0,00

Cash flow		
403.527,46
		
Mutaties vorderingen op openbare lichamen
0,00
Mutatie rekening courant	-416.635,34
Mutatie overlopende activa
-93.758,57
Mutaties overige vorderingen	-163.587,11
Mutaties reserves
-9.712,00
Mutaties overlopende passiva
-173.345,70
Mutaties beleggingen	-10.619,97
Mutaties kortlopende schulden	-168.772,28
		-1.036.430,97
Kasstroom operationele activiteiten		

-632.903,51

Investeringsactiviteiten		
Investeringen materiële vaste activa	-126.472,65
Desinvesteringen materiële vaste activa
53,05
Mutaties financiële activa
0,00
Kasstroom investeringsactiviteiten		

-126.419,60

Financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden	-424.700,76
Afronding aflossing leningen
0,39
Kasstroom financieringsactiviteiten		
Voorzieningen		

-424.700,37
0,00

Netto kasstroom		

-1.184.023,48

Verloop liquiditeitspositie		
Liquiditeitspositie 31-12-2010
Netto kasstroom

3.399.111 ,45
-1 .184.023,48

Liquiditeitspositie 31-12-2011		

2.215.087,97

(in euro’s)
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Tabel 5

G e co ns o l i d eerd e ba l a ns per 31 d e ce m b er 2011
ACTIVA	

31-12-2011

31-12-2010		 PASSIVA	

(na winstbestemming)

Vaste activa
Financiële vaste activa

(na winstbestemming)

			
974.928,71

779.000,95 		

31-12-2010
(na winstbestemming)

Eigen vermogen		
Eigen vermogen

		
		 Voorzieningen
				 Voorziening verlofsparen

Vlottende activa				

31-12-2011
(na winstbestemming)

3.882.103,50

4.256.012,94

384.799,60

405.504,96

Kortlopende schulden

Voorraden
65.378,54
120.928,36 		 Crediteuren
222.391,65
321.490,90
Rekening courant WGR 2.801.061,53
3.217.696,87 		 Schuld aan verbonden partijen
20.153,77
11.189,97
Vorderingen
1.115.988,61
1.722.217,21 		 Belasting/sociale premies
157.693,77
270.077,87
Belasting/sociale lasten
0,00
15.616,00 		 Pensioenpremies
38.809,59
41.740,97
Overlopende activa
10.146,72
12.433,57		 Overige schulden
0,00
34,49
Liquide middelen
99.459,13
67.068,47 		 Overlopende passiva
361.011,36
628.909,33
				
						
Totaal vlottende activa 4.092.034,53
5.155.960,48		 Totaal kortlopende schulden 800.060,14
1.273.443,53
Totaal

(in euro’s)
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5.066.963,24

5.934.961,43		Totaal

5.066.963,24

5.934.961,43

Tabel 6

G e co ns o l i d eerd e w i ns t- en v er l i e sr ek en i n g 2011
Omschrijving
Bruto omzet
Vergoedingen/bijdragen (doorber.vanuit WGR)
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten

Grondstoffen/uitbesteed werk
Lonen BV-ers
Pensioenlasten BV-ers
Sociale lasten BV-ers
Overige kosten BV-ers
Doorb. kosten BV-ers aan Westrom-Risse Facilitair
Doorb. kosten BV-ers aan Risse Groen
Doorb. kosten BV-ers payroll
Loonkosten WSW-ers (doorber.vanuit WGR)
Loonkosten ambtelijk (doorber.vanuit WGR)
Doorberekende kosten aan Vebego
Doorberekende kosten aan (Westrom)-Risse Facilitair
Doorberekende kosten aan Risse Groen
Doorberekende kosten aan overige bedrijven
Kosten Reintegratiediensten
Overige personeelskosten

2011

2010

4.983.407,50
16.939.600,80
437.095,73

5.293.271,20
17.186.981,99
1.427.127.98

22.360.104,03

23.907.381,17

326.328,28

630.651,87

2.206.208,58
2.270.820,38
278.823,99
288.087,47
334.922,06
321.892,66
160.937,10
44.221,73
353.263,00378.798,46907.017,01898.333,3238.616,66-	17.332.914,98
17.230.599,83
1.725.803,31
1.863.011,42
30.000,0030.000,00114.401,1395.383,71332.261,65386.500,0017.620,00-	30,00
1.207,61
764.916,98
654.855,33

Afschrijvingskosten doorberekend vanuit de WGR

403.527,46

425.614,63

Overige bedrijfslasten

1.113.741,15

1.596.533,80

22.854.974,44

23.538.481,24

494.870,41-

368.899,93

66.254,53
120.721,3265.644,80
109.782,96

56.372,97
144.459,8691.738,66
132.120,28

-373.909,44

504.671,98

Totaal bedrijfslasten

BedrijfsresuItaat
Rentebaten
Rentelasten
Resultaat deelneming Westrom-Risse Facilitair
Resultaat deelneming Risse Groen

Exploitatieresultaat
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Tabel 7

G e co ns o l i d eerd k a ss t r o o m ov er zi ch t 2011
Operationele activiteiten		
Resultaat
-373.909,44
Cash flow		

-373.909,44

Mutaties voorraden
55.549,82
Mutaties rekening courant
416.635,34
Mutaties vorderingen / belastingen
621.844,60
Mutaties overlopende activa	-32 .390,66
Mutaties schuld aan verbonden partijen
8.963,80
Mutaties goodwill
0,00
Mutaties kortlopende schulden
-482.347,19
		588.255,71
Kasstroom operationele activiteiten		

214.346,27

Investeringsactiviteiten		
Mutaties financiële activa
195.927,76
Kasstroom investeringsactiviteiten		

-195.927,76

Voorzieningen		-20.705,36
Netto kasstroom		
-2286,85

Verloop liquiditeitspositie		
Liquiditeitspositie 31-12-2010
12.433,57
Netto kasstroom
-2286,85
Liquiditeitspositie 31-12-2011		

(in euro’s)
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10.146,72
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Opdracht

Toelichting

Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht

opgenomen financiële informatie op de bladzijden

dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming

31 tot en met 36 van De Risse Groep te Weert over

omtrent de financiële positie en de resultaten van

2011 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons

de entiteiten en voor een toereikend inzicht in de

gecontroleerde jaarrekeningen 2011 van De Risse

reikwijdte van onze controle de financiële informatie

Holding B.V. en het Werkvoorzieningschap Weert en

dient te worden gelezen in samenhang met de

omstreken. Bij deze jaarrekeningen hebben wij op

volledige jaarrekeningen, waaraan deze is ontleend,

10 april 2012 een goedkeurende controleverklaring

alsmede met de door ons daarbij op 10 april 2012

verstrekt. Het bestuur van de vennootschap

verstrekte goedkeurende controleverklaringen.

respectievelijk de gemeenschappelijke regeling is

Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële
informatie, in overeenstemming met de grondslagen

Eindhoven, 10 april 2012

zoals gehanteerd in de jaarrekening 2011 van De Risse

Ernst & Young Accountants LLP

Holding B.V. respectievelijk het Werkvoorzieningschap

w.g. J.P. Lemmens RA

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
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel is de financiële informatie op de
bladzijde 31 tot en met 36 in alle van materieel belang
zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de
jaarrekeningen.
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