JAAR VERSLAG 2019
Wat hebben we allemaal gedaan in 2019?

Voorwoord

lees verder

In 2019 waaide de wind of change door Risse Groep. Beweging en verandering stonden centraal. Onze medewerkers
hebben dit jaar om te beginnen niet één maar drie directeuren gehad. Op een zonovergoten dag in april namen ze
in Toverland op magische wijze afscheid van hun vertrouwde directeur Jan Karel Jobse. Dennis Laponder nam als
interim directeur het stokje van hem over. En begin oktober startte ik als nieuwe directeur voor Risse Groep.
Aan het begin van het jaar nam Risse Groep deel aan de pilot van SBCM ‘Ik ben aan de bal’. We gaan op naar een
Risse Groep waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Groei, gezondheid en werkplezier staan voorop. En we
kwamen ook letterlijk in beweging: de beweegmakelaar bood Beweegclinics aan en houdt wekelijks spreekuur bij
Risse Groep. Op een hele andere manier verduurzaamde Risse Groep ook: we kregen zonnepanelen op ons dak. En
ons interieur werd meteen in een nieuw jasje gestoken. De muren werden versierd met silhouetten van
medewerkers en Werk.Kom werkt nu in een kantoortuin. Midden in de ruimte staat een opvallende oranje bank.
‘Iedereen van de bank af!’, is het motto. Vanaf eind 2018 waait er ook een frisse wind door het Sociaal Domein. Het
verandertraject Samen aan de Slag werd gestart.
Bij onze Joint Ventures veranderde er het een en ander. We gingen een strategisch partnerschap aan met Vebego en
Businesspost werd verkocht. We tekenden met PSW een intentieverklaring voor een nog hechtere samenwerking.
En ook Werk.Kom timmerde aan de weg. Ze tekenden met vijftien partijen een convenant voor een vernieuwende
aanpak voor nieuwkomers.
Op 1 oktober - tijdens een bijeenkomst voor Leiding & Staf - brainstormden we voor het eerst over de toekomst van
Risse Groep. Wat is de toekomstdroom van Risse Groep en wat is onze rol binnen de Sociaal Domein Brede Aanpak?
Er bestond toen al overeenstemming over onze gezamenlijke droom. We willen een ontwikkelbedrijf worden waarin
medewerkers kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. En we besloten door te pakken. Al gauw werd er
een Dream Team in het leven geroepen dat de droom van ons bedrijf verder gaat uitwerken. Het motto is: ‘Wakker
worden, we gaan dromen!’ In het Dream Team zitten afgevaardigden van alle afdelingen en natuurlijk werd er ook
vaak overlegd met en teruggekoppeld naar de afdelingen.
In dit jaarverslag -uiteraard ook in een nieuw jasje- leest u meer over onze dromen en ambities en wat er al
gerealiseerd is. In 2020 volgt de volgende beweging: het waarmaken van onze eigen droom. Genoeg plannen dus!

Peter van Heeswijk

Duurzame inzetbaarheid

Bedrijfsrestaurant in eigen beheer

Op 17 januari vond bij Risse Groep de feestelijke aftrap plaats
van ‘Ik ben aan de bal’, de pilot over Duurzame Inzetbaarheid in
de SW-sector. We willen nog lang genieten van onze
medewerkers en ervoor zorgen dat ze zo lang mogelijk t en
gezond blijven en met plezier blijven werken.
De campagne berust op drie pijlers: ‘Ik blijf groeien’, ‘Ik leef
gezond’ en ‘Ik maak plezier’. Het was een dag vol inspirerende
workshops: o.a. over gezonde voeding, energiegevers en
energienemers en een lachworkshop. We maakten een video
waarin onze medewerkers elkaar inspireren.

Het bedrijfsrestaurant kwam in 2019 weer in beheer van Risse Groep!
Onder aansturing van Nico Rooijmans maken de medewerkers elke dag de heerlijkste gerechten klaar. Wist u dat
het restaurant ook een kweekvijver voor talent is? Het biedt medewerkers een opstapje naar een baan in de
horeca. Zo stroomden medewerkers uit naar een baan bij de gemeente in het bedrijfsrestaurant en bij lokale
horeca-ondernemers.

Interview
“Het was een zware
bevalling, maar het
is toch gelukt. Ik
had 4 jaar geleden
nooit gedacht dat ik
hier nu zou staan!,”
vertelt Sten.

Sten: van stratenmaker tot
elektromonteur
Deze week hoort hij of hij geslaagd is voor de opleiding
elektromonteur niveau 2. De 19-jarige sluit dan een periode van 4 jaar
stage en meewerken af bij de afdeling Engineering van Risse Groep.

In 2015 kwam Sten (toen 15) vanuit het Kwadrant stagelopen bij Risse Groep. “Ik was niet iemand voor de
schoolbanken dus kwam ik hier terecht,” geeft hij aan.
Hij ging meelopen bij de afdeling Engineering en Hans Rutjens werd zijn praktijkbegeleider. Er was al snel een
klik. Sten: “Daarvoor had ik stagegelopen bij een stratenmaker maar ik miste daar de variatie in het werk. En
eerlijk gezegd was ook het vroege opstaan niks voor mij,” voegt hij er lachend aan toe. Bij de afdeling
Engineering beviel het hem wel. “Ik mocht overal meekijken en veel verschillende dingen doen. Eindelijk zat ik
op een plek waar ik het leuk vond en ook echt iets kon leren!”

Landelijk
taalakkoord

Risse Groep sloot zich in 2019 als eerste regionale
werkgever aan bij het landelijk taalakkoord. Risse Groep
en Werk.Kom werken op de werkvloer inmiddels ook
actief aan laaggeletterdheid en verzorgen de training
‘Beter lezen en schrijven’. Medewerkers die moeite
hebben met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden
volgen de cursus. Tijdens de lessen leren mensen niet
alleen beter lezen en schrijven maar ook digitale
vaardigheden zoals mailen, appen, typen en de cijfers op
de wekker aflezen. Er wordt vraaggestuurd gewerkt:
cursisten krijgen hulp bij dat specifieke stukje van de taal
waar zij moeite mee hebben. En het werkt! Ze halen het
beste uit zichzelf en vergroten hun zelfvertrouwen.
Chantal vertelt over de stappen die zij zet in de training.
Chantal: ‘Ik ben dyslectisch en het duurt lang om te leren
lezen en schrijven. Nu ik de training volg, gaat alles veel
gemakkelijker! Ik schrijf betere zinnen en kan beter
appen. Ook mijn ouders merken het en ze zijn trots op
me! Ik kreeg van de week nog een compliment van mam.’

Tevreden medewerkers
Risse Groep heeft tevreden medewerkers! In het
najaar van 2019 werd het MTO uitgevoerd onder
alle collega’s. De medewerkerstevredenheid is
gemiddeld 7,2. Dat is hoger dan het landelijk
gemiddelde. Medewerkers die bij Risse Groep
werken zijn over het algemeen gemotiveerd en
voelen zich betrokken bij ons bedrijf.

7,2

Overal waar Hans of zijn collega’s Huub, Marc en Patrick aan het werk waren, daar was Sten ook. “Ik mocht onder
andere lassen, lampen vervangen, verwarmingen repareren, meehelpen met een verbouwing en sanitair-werk,
een parkeerplaats gelijkmaken en zelfs een terras leggen voor het bedrijfsrestaurant, naast de overkapping.
Hans: “Sten mocht zelf uitrekenen hoeveel zand erin moest, hoeveel stenen en hoeveel bandjes hij nodig had.
Hij was zo enthousiast dat hij dit in het weekend thuis allemaal uitrekende. En het klopte nog ook.”
Ups en downs
Toch ging niet alles van een leien dakje. Tijdens zijn stage voor het Kwadrant kwam Sten de nodige hobbels
tegen en de periode verliep met ups en downs. “Dit had vooral te maken met het theoretische deel van de
opleiding, dat was voor mij echt een struikelblok. Ik heb weleens gedacht, ‘zal ik er maar mee stoppen?’ Dan had
ik weer een gesprek met m’n ambulant begeleider van school en met Hans. Zij sleepten me er echt doorheen.”
Ondanks alles slaagde Sten in 2017 voor zijn stage en sloot hij zijn opleiding aan het Kwadrant af.
Van stratenmaker tot elektromonteur
Sten: “Ik heb altijd gedacht dat ik stratenmaker zou worden. Dat was ook de richting die ik bij het Kwadrant
volgde. Maar bij Risse Groep werd mijn interesse voor elektrotechniek aangewakkerd. Ik had zoveel
verschillende dingen gedaan dat ik opeens besefte wat ik wilde. Ik had nooit gedacht dat ik nog verder zou
gaan leren maar ik besloot om naar het MBO te gaan. Dus meldde ik me aan voor de opleiding Elektromonteur
(niveau 2) bij Gilde Opleidingen.”
Hans adviseerde hem te kiezen voor de BBL-richting (4 dagen per week werken en een dag naar school), omdat
Sten een man van de praktijk is en minder van de theorie. Sten wilde dit ook wel maar dan moest hij een baan
hebben voor 4 dagen per week en die had hij niet. Dus ging dit feest niet door. Totdat Hans kwam met de
oplossing. Risse Groep kon hem geen contract aanbieden maar wel een betaalde stage. En dus kwam Sten
opnieuw stagelopen bij Risse Groep. Sten: “Ik vond het super dat Risse Groep me die kans bood.”
De knop om
In de praktijk ging het goed maar hij worstelde ook hier met de theorie. Na een jaar wilde Sten er de brui aan
geven. Net toen hij halverwege was. Sten: ”Het was allemaal erg onduidelijk op school en ik vroeg me af wat ik
daar deed. Ik wilde stoppen met de opleiding en maakte ruzie met alles en iedereen. Ook met Hans. Ik ging weg
maar kwam na een tijdje toch weer terug.” Het was Hans die zijn ogen opende. Sten: “Hans was zo enthousiast
over mijn ontwikkeling en gaf aan dat het zonde zou zijn als ik mijn diploma niet haalde.” Hans geeft aan dat hij
normaal niet zoveel geduld heeft: “Ik heb ook wel eens gedacht ‘waar ben ik aan begonnen?’, maar ik zag vooral
wat Sten in huis had en ik gunde hem dat dit eruit zou komen.’
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Dream Team

Sten: van stratenmaker tot elektromonteur (vervolg)

Begin oktober brainstormden alle leiding en
stafmedewerkers gezamenlijk over de toekomst van ons
bedrijf. We stonden stil bij de vraag: wat is onze
toekomstdroom en wat is onze rol binnen de Sociaal
Domein Brede Aanpak? Er bestond toen al
overeenstemming over onze gezamenlijke droom. We
willen een ontwikkelbedrijf worden waarin medewerkers
kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Uiteindelijk zag Sten dit ook en hij besloot er toch voor te gaan. Vanaf dat moment ging de knop om. Sten
mocht meehelpen bij 2 grote verbouwingen (van Risse Groep en Werk.Kom) en mocht de elektra in het plafond
eruit halen en alles opnieuw opbouwen. Een geweldig uitdagende klus. Daarnaast maakte hij de
geluidsinstallatie binnen het bedrijf. Overal legde hij kabels en hij sloot speakers aan. Hij is er best trots op. “Het
is zo tof als het uiteindelijk werkt, daar doe je het voor”.

Na de bijeenkomst werd een Dream Team samengesteld
dat verder nadenkt over hoe we deze droom kunnen
realiseren. In het Dream Team zitten afgevaardigden van
alle afdelingen. Er volgden een aantal sessies waarin we
op zoek gingen naar de Why, de droom voor ons bedrijf
en de weg die we afleggen om deze droom te
verwezenlijken. Ook in 2020 krijgt de weg naar onze
toekomstvisie een vervolg. Alles wordt concreet gemaakt
in een visieplan en een actieplan. Maar dat is in 2019 nog
toekomstmuziek.

Intensievere
samenwerking
met PSW
In 2019 spraken Risse Groep en PSW de intentie uit om de
onderlinge samenwerking te intensiveren. Medewerkers
kunnen in de toekomst drempelloos switchen naar werk
of activiteiten bij PSW of andersom, als zij hier behoefte
aan hebben. De werk- en ontwikkelvraag van de
medewerker en cliënt vormt hierbij het uitgangspunt.
Bovendien kunnen Risse Groep en PSW zo gebruik maken
van elkaars expertise en faciliteiten. Inmiddels zijn de
voorbereidingen in volle gang om het
Activiteitencentrum van PSW onder te brengen in het
pand aan de Risseweg.

Strategisch partnerschap
Risse Groep en Vebego
Risse Groep en Vebego zijn in 2019 een strategisch
partnerschap aangegaan. Risse Groep verkocht daarbij
haar aandeel in de vennootschap Prio Verve Facilitair aan
Balanz, 100% dochter van Vebego. Ook het aandeel in
Prio Verve Groen verkocht Risse Groep aan Risse Vebego
Groen.

KAM
In 2019 werd de
arbocommissie nieuw leven
ingeblazen. Deze commissie is
uitgebreid en bestaat
inmiddels uit de
Arbocoördinator,
preventiemedewerker, 2
mensen uit de OR,
bedrijfsarts,
arbeidsdeskundige op afroep
of andere kennis vanuit de
organisatie. Deze commissie
komt met vaste frequentie bij
elkaar en houdt zich bezig
met preventieve acties,
voorlichting, arbochecks door
het bedrijf en acties uitzetten
op meldingen van (bijna)
ongevallen en voorvallen.
Verder is de risicoinventarisatie en -evaluatie en
het bijbehorende plan van
aanpak een vast onderwerp in
het structurele overleg.
In 2019 zijn er 11
voorvalmeldingen m.b.t.
arbeidsongevallen gedaan.

Dikke vette 10
Na de zomervakantie was er nog één hobbel die hij moest nemen. Hij moest zijn proeve van bekwaamheid nog
afleggen. Sten wilde deze niet op school doen en had te laat aangevraagd of hij dit in een bedrijf mocht doen.
Uiteindelijk belde de school of Sten dit bij Risse Groep mocht doen. Hans streek over zijn hart, natuurlijk mocht
dat. Samen bootsten ze een woonomgeving na en maakten een installatie op het bord. Sten moest de elektra
aanleggen en de installatie vervolgens ook uitleggen aan een klant. Dit lukte! Uiteindelijk moest hij de
installatie ook nog afbreken en zijn klapper met verslagen voor school in orde maken. Dit laatste was voor hem
de zwaarste dobber. Zijn mentor op school was echter dik tevreden en beloonde zijn harde werken met….een
10!
Groei
Sten is blij maar vooral ook opgelucht. “Achteraf denk ik dat het zo heeft moeten zijn. Het was een heel proces
maar ik ben er beter uitgekomen. Ik heb veel geleerd de afgelopen 4 jaar. Vooral iets aannemen van een ander
en samenwerken. Voorheen zag ik het vooral als afzeiken als iemand me feedback gaf maar ik zie nu dat het
goed bedoeld is. En dat het me helpt. Thuis zien ze die groei ook. Mam heeft heel wat kopzorgen om me gehad
maar uiteindelijk is ze trots. Ik kan nu eindelijk mijn eigen geld gaan verdienen. Na de kerst wil ik gaan
solliciteren bij een installatiebedrijf. Uiteindelijk wil ik doorgroeien tot leidinggevende, net zoals Hans heeft
gedaan.” Wat hij gaat doen met z’n eerste salaris? “Mijn rijbewijs halen en dan een eigen auto kopen, een
Volkswagen Golf of een Alfa Romeo. Als ie maar veilig is en uiteraard ook een beetje snel.”

AVG-proof
Risse Groep en Werk.Kom vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers en
relaties essentieel. Risse Groep en Werk.Kom respecteren de Privacy en handelen comform de richtlijnen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook in 2019 werd hier veel aandacht aan besteed en
kwam het privacyteam geregeld bij elkaar. Lees hieronder ons Privacy beleid:
Risse Groep/Werk.Kom vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers en relaties
essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Risse Groep/Werk.Kom respecteert daarbij de Privacy van betrokkenen en handelt comform de
richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacybeleid leest u hier alles
over.
Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris
Gegevensbescherming via
telefoonnummer 06-14963076 of e-mail: privacy@risse.nl

Zonnepanelen gelegd
Risse Groep ziet een zonnige toekomst tegemoet. In maart 2019
werden er 1200 zonnepanelen geplaatst op het dak. Partner Rooftop
Energy plaatst zonnepanelen bij bedrijven zonder dat zij daarvoor zelf
kosten hoeven te maken.
Wim Meuwissen, manager Finance en ICT Risse Groep: ‘De aanleiding
om te kiezen voor zonnepanelen is vergroening. Rooftop is eigenaar
van de zonnecentrale. Wij hebben geen investering hoeven te doen
en lopen dus financieel geen risico. Ons rendement is naast
“vergroening van energie” dat we ca. 20% op onze stroomkosten
besparen. Een mooie win-win situatie dus.’

Meldingen vertrouwenspersoon en geschillencoördinator

2017

2018

2019

Discriminatie

6

1

0

Pesten/roddelen

1

2

0

Onbetamelijk gedrag personeel onderling

0

4

4

Agressie en geweld

1

2

0

Seksuele intimidatie/intimiteiten

0

1

0

Klacht over relatie met leidinggevende

1

1

3

Privéproblemen

0

1

2

Doorverwijzing intern

0

1

0

Overig

2

2

0
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Directeurswissel

P&O Facts
In 2019 werd het personeelshandboek geactualiseerd en op Rizzweb geplaatst.
Participatiewetters zijn vanaf 1-11-2019 ondergebracht in de BV Werk.Kom en bouwen nu pensioen op.
Alle voorbereidingen voor De wet normalisering ambtenaren zijn getroffen.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de overgang van CAR-UWO naar CAO SGO.
Compas werd ingevoerd als nieuw personeelsinformatiesysteem.

In Toverland namen we met z’n allen afscheid van onze
vertrouwde directeur Jan Karel Jobse, die met pensioen
ging. Het was een zonovergoten dag met heel wat ritjes
in de achtbaan en allerlei andere attracties. Bij zijn
formele afscheid ontving Jan Karel de Van Horne Penning,
een grote eer.
Op 1 april was de eerste werkdag van interim directeur
Dennis Laponder. In zijn afscheidsspeech zei Dennis:
“Toen ik 6 maanden geleden voor het eerst over de
drempel stapte bij Risse Groep, kwam ik terecht in een
warm bad. Dat bijzondere warme karakter mogen jullie
nooit kwijtraken. Jullie zijn een prachtige club unieke
mensen”.
Op 1 oktober begon onze nieuwe directeur Peter van
Heeswijk. ‘Wat voor directeur word je?,’ werd Peter
gevraagd in een kennismakingsinterview. Peter zei
daarop: “Wat telt is hoe je met de mensen omgaat. Dat je
oog voor ze hebt als persoon en voor hun talenten. Dat je
werk doet waar je plezier aan beleeft. Natuurlijk zijn er
grote uitdagingen waar we voor staan. Ik wil het
vooral samen doen met de mensen. Kennis die je samen
opdoet, is veel sterker. Ik weet zeker dat we dan tot mooie
dingen in staat zijn. Ik heb er vertrouwen in!” In de laatste
maanden van 2019 hield Peter o.a.
kennismakingsgesprekken met alle leiding en
stafmedewerkers en ging hij met een team vanuit de
organisatie (het Dream Team) aan de slag om na te
denken over de toekomst(droom) van Risse Groep.

Nieuwsbrief P&O Informeert is ingevoerd. Iedere maand ontvangen werkleiders en consulenten het laatste
nieuws op het gebied van Personeel & Organisatie.

Financieel jaarverslag
‘2019 Is een bewogen jaar geweest met drie verschillende directeuren’, vertelt Wim
Meuwissen , manager finance en ICT. ‘We namen als aandeelhouder afscheid van onze
Joint Ventures PrioVerve Groen en PrioVerve Facilitair. We zetten de samenwerking met
Vebego op het gebied van Groen en Schoonmaak voort in een strategisch partnerschap;
op deze wijze is de werkgelegenheid voor onze mensen geborgd.

Wim Meuwissen
Risse Groep en Westrom verkochten Businesspost Midden-Limburg aan Businesspost Zuid-Limburg. Het is goed
voor Businesspost en onze mensen om nu deel uit te maken van een groter netwerk,’ zegt Wim. “Deze Joint
Venture was te klein om zelfstandig verder te gaan in een roerige postmarkt met een aantal grote concurrenten.”
Op financieel gebied betekent de oplopende subsidiekorting, die van 2015 t/m 2020 van kracht is in de SWsector, een negatief bedrijfsresultaat in 2019. Voor de toekomst zet Risse Groep in op het aantrekken van
hoogwaardiger werk met een hogere toegevoegde waarde, waardoor medewerkers zich verder kunnen
ontwikkelen. Dat laatste heeft tevens als gevolg dat ze makkelijker extern gedetacheerd kunnen worden.’

Het financieel jaarverslag kunt u op de
website downloaden
Interview

Alle leerlingen uit het
Praktijkonderwijs van
Het Kwadrant lopen
20 dagen per jaar
stage in het
Arbeidstrainingscentr
um (ATC) van
Risse Groep.

Businesspost
Midden-Limburg verkocht

Risse Groep als brug tussen
praktijkonderwijs en het echte leven
We treffen het. Het is vandaag Passie-dinsdag. In een grote keuken
mogen leerlingen elk hun favoriete gerecht maken of bezig zijn met hun
eigen passie. De deur zwiept open en daar staan twee jongens met een
schaal vol wafels. ‘Hoe doe je dat ook alweer, een gast aanspreken in een
restaurant?’, vraagt teamleider Lian van Erp. De leerling wendt zich tot
ons als gasten: ‘Mevrouw, wilt u misschien een wafel?,’ klinkt het. Heel
netjes. De wafel is verrukkelijk.

We zijn te gast bij het Praktijkonderwijs van het Kwadrant. Het gebouw en de mensen geven meteen een warm
en veilig gevoel. Op deze school met 110 leerlingen kent iedereen elkaar persoonlijk. Leerlingen in het
praktijkonderwijs hebben in het verleden vaak minder succeservaringen gehad dan anderen. Lian van Erp vertelt:
‘Op deze school geven we niet alleen goed onderwijs. We proberen het leven voor iedereen een stukje beter te
maken. We bereiden scholieren voor op het echte leven. En het echte leven kan behoorlijk ingewikkeld zijn.
Eigenlijk leren jongeren hier in een paar jaar tijd zichzelf te zijn en zichzelf te redden in de samenleving.’
Lian vervolgt: ‘Het bouwen aan een fijne relatie met docent, coach en medeleerlingen staat hier centraal. Vanaf
fase 2 krijgen leerlingen een coach. We streven ernaar dat deze hen de volledige 5 jaar begeleidt. We zijn allemaal
heel betrokken. We geloven in mensen en proberen zoveel mogelijk in te spelen op persoonlijke interesses. We
hebben bijvoorbeeld eens een kinderkamer ingericht om te oefenen met baby- en kindverzorging maar ook ter
oriëntatie op stagelopen in de zorg of bij een kinderdagverblijf. Een leerling kon heel goed tekenen. Zij maakte
een tekening van Jip en Janneke op de muur van de kamer.’
En zo zijn er ook allerlei talenten van leerlingen die bij Het Kwadrant en later bij Risse Groep aan het licht komen.
Leren in de echte wereld staat aan de basis van ons onderwijs.

Risse Groep en Westrom hebben Businesspost Midd
en-Limburg verkocht aan Businesspost Zuid-Limburg.
Op 25 maart ondertekenden alle partijen de
overeenkomst waarin dit is geregeld.
Bij het post- en koeriersbedrijf zijn mede-werkers met een
afstand tot de arbeids-markt gedetacheerd. Beide Limburgse
postbedrijven werkten al geruime tijd samen, onder meer in
het gezamenlijke postsorteercentrum in Sittard.

Verzuimcijfer 2019

2020 staat in het teken van reductie van verzuim.
10 %

2019

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

15,8

Eigenwaarde
De leerlingen van het Praktijkonderwijs op het Kwadrant worden op drie vlakken voorbereid op het ‘echte leven’:
wonen, werken en vrije tijd. En leren in de ‘echte wereld’ hoort ook in het curriculum. Zo lopen alle leerlingen 20
dagen stage in het Arbeidstrainingscentrum (ATC) van Risse Groep. Ze leren bij ons
basiswerknemersvaardigheden: op tijd komen, hoe presenteer je jezelf?, hoe gedraag je je op de werkvloer?, hoe
ga je om met elkaar?’ Thomas Meuwissen, ATC-coördinator van Het Kwadrant, vult aan: De rol die het ATC speelt
in ons onderwijsproces gaat verder dan alleen het oefenen met stagelopen. Onze leerlingen zetten hier de eerste
stappen in het deelnemen (participeren) aan het arbeidsdeel van onze maatschappij. Ze raken bekend met de
manier waarop er in Weert, Nederweert en Cranendonck gezorgd wordt voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ze leren wat een afstand tot de arbeidsmarkt betekent én dat iedereen op een moment in zijn/haar
leven om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt kan krijgen.’
Brug naar het echte leven
De afgelopen 5 jaar hebben maar liefst 162 leerlingen stage gelopen bij Risse Groep. 144 Daarvan zijn in één keer
geslaagd en 18 na verlenging. Afgelopen jaar is zelfs iedereen geslaagd voor de stage. Een geweldig resultaat.
Lian: ‘Wanneer een leerling vastloopt zeggen we nooit ‘de stage is mislukt’. De stage is namelijk altijd gelukt
omdat je er hoe dan ook belangrijke dingen voor jezelf uithaalt. We zijn ook erg te spreken over het buddysysteem dat Risse Groep hanteert. Onze leerlingen leren van de medewerkers van Risse Groep en andersom.
Leerling Remi Gerits vertelt: ‘ Ik heb het ATC als erg goed en belangrijk ervaren. Ik heb geleerd hoe ik straks op een
werkplek moet werken.
Ik weet nu hoe ik met collega’s om moet gaan, mijn opdrachten af moet maken. Ik laat me niet zomaar afleiden, ik
leerde goed om te gaan met materialen, op tijd te komen en me aan regels en afspraken te houden. Na het ATC
ben ik in het magazijn van Risse Groep gaan stagelopen waar ik veel geleerd heb. Ik heb hier ook mijn certificaat
voor het omgaan met de pompwagen gehaald!’
Thomas: ‘Er zijn zelfs jongeren die een baan in de wacht slepen bij Risse Groep. Zo sta je vanaf de brug zomaar
ineens in het echte leven. We hopen dan ook dat we nog heel lang samen mogen werken op deze manier.‘

Medezeggenschap

Meester in je Werkweek

De OR kwam in 2019 10 keer in vergadering bij elkaar. Verder vond er 5 keer
een overlegvergadering met de directeur plaats. Het jaar 2019 is voor de
ondernemingsraad van Risse Groep een heel divers jaar geweest. Eerst
kondigde Jan Karel Jobse aan dat hij stopte als directeur, daarna was Dennis
Laponder interim directeur voor een half jaar en Peter van Heeswijk startte per
1 oktober als nieuwe directeur van Risse Groep. Al met al veel omschakelingen,
waarbij de ondernemingsraad te maken had met uiteenlopende karakters en
visies.

In november vond de Meester in je Werkweek plaats. We
organiseerden deze week in samenwerking met het A&O-fonds
gemeenten. Risse Groep vindt het belangrijk dat medewerkers
alles uit zichzelf kunnen halen. Loopbaan, persoonlijke
ontwikkeling en vakmanschap staan voorop in de Meester in je
Werkweek.
Medewerkers konden deze week diverse workshops volgen:

De OR kwam in 2019 10 keer in vergadering bij elkaar. Verder vond er 5 keer een
overlegvergadering met de directeur plaats.
In 2019 ontving de OR 11 instemmingsaanvragen en 4 adviesaanvragen.

‘Haal alles uit jezelf’, Inspirerend Leiderschap, ‘In gesprek met je
leidinggevende’ en NLP. De medewerkers waren zeer positief. Dit
vraagt om een vervolg in 2020!

De regelingen waar de OR instemming aan verleende waren:
- Arbobeleid 2019
- Arbeidsvoorwaardenreglement en overplaatsing participatiewetters
- Arbeidsvoorwaardenreglement Risse Holding BV
- Bedrijfscode
- Beleidsplan duurzame inzetbaarheid
- Boventalligheid werknemers Risse Holding BV
- Orde- en disciplinaire maatregelen
- Organogram 2019
- Preventiemedewerker
- Verlofrooster 2020
- Vertrouwenspersoon

✎

De OR bracht een positief advies uit over de volgende aanvragen:
· Verkoop Businesspost Midden-Limburg
· Benoeming interim directeur
· Verkoop Prio Verve Facilitair
· Benoeming nieuwe directeur
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Werk.Kom

Claudia Moonen, manager Werk.Kom:
2019 Was een jaar waarin Werk.Kom nieuwe uitdagingen aanging. Zo startten we in samenwerking met gemeenten Weert, Nederweert en
Cranendonck met de pilot Veranderopgave Inburgering (VOI). 45 Nieuwkomers uit deze gemeenten gaan een op maat gemaakt duaal traject
volgen. Leren en werken staan hierbij centraal. De taal die ze leren wordt meteen toegepast op de werkvloer, praktischer kan haast niet. Daarnaast
zijn we samen met onderwijs en werkgevers uit de regio gestart met de Pilot Praktijkkleren met Praktijkverklaring, waarin mensen zonder
startkwalificatie (MBO-diploma niveau 2) een intensieve periode van leren en werken volgen. Uiteindelijk slepen ze een praktijkverklaring in de
wacht waarmee ze aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt. En zo waren er nog veel meer mooie initiatieven! Werk.Kom organiseerde voor het
eerst twee banenmarkten. Op de banenmarkt in het stadhuis kwamen maar liefst 250 werkzoekenden af die op een laagdrempelige manier in
contact werden gebracht met werkgevers uit allerlei branches. Ook dit smaakt naar meer!

Claudia Moonen

Fietslessen bij Werk.Kom
In Nederland is het heel gewoon dat we rond ons 4e levensjaar leren fietsen. Dit gaat spelenderwijs en wij denken er als we klein zijn niet
over na. Al onze vriendjes leren fietsen en onze ouders zijn meestal nog lenig en energiek genoeg om achter ons aan te hollen als de
zijwieltjes eraf gaan.
Maar wat als je niet hier geboren bent en niet opgegroeid bent met fietsen en je het dus moet leren als je volwassen bent? Tja…dan wordt
het een ander verhaal. Statushouders kregen het fietsen niet met de paplepel ingegoten.
Bij Werk.Kom in Weert krijgen ze fietsles! Werk.Kom verzorgt de fietslessen in samenwerking met Punt Welzijn.

Een paar cijfers

Resultaten PW Overig
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52

11

✎
188

Plaatsingen
Participatiewet Weert

169

Proefplaatsingen/
Leerwerkplekken

56

Workshops

Netwerkbijeenkomsten

108

360

Totaal uitstroom

226

Plaatsingen
Participatiewet
Nederweert

105

Persoonlijkheidstesten

23

Regionale overleggen
Plaatsingen
Participatiewet
Cranendonck

360

34

Capaciteiten-testen

Interview

Gewoon Toon!

Toon Theunissen is een
hele intelligente
jongen.
Hij heeft klassiek
autisme met
kenmerken van NLD.

Onlangs ontving werkcoach Karen Sengers van
Werk.Kom een mailtje van Jeanne, de moeder
van Toon Theunissen. Ze wilde de mensen
bedanken die ervoor gezorgd hebben dat Toon
op dit moment zijn plek heeft gevonden in de
samenleving. Reden genoeg om Toon en zijn
moeder te interviewen. Want ook voor ouders
betekent het veel als hun kind z’n plek vindt.

‘Ja maar, hij is toch gewoon Toon?!,’ roepen de kinderen van groep 8. Toon Theunissen heeft
zojuist voor de klas verteld over zijn diagnose Klassiek Autisme met kenmerken van NLD. Zijn
moeder luistert op zijn verzoek achterin het klaslokaal mee. Stevensweert is een kleine
gemeente waar iedereen elkaar kent. Natuurlijk was het mensen opgevallen dat Toon soms
een beetje anders was. Zo leerde hij nooit fietsen en misschien had hij soms wat moeite met
communiceren, maar uiteindelijk was hij voor iedereen ‘Gewoon Toon’. De moeilijkere jaren met frustraties en tegenslagen – stonden het gezin toen nog te wachten. Maar inmiddels zijn
al heel wat hobbels genomen. Want sinds een tijdje is Toon – via Werk.Kom – helemaal op zijn
plek bij de gemeente Weert! Hier volgt het verhaal over een slimme jongen met een rugzakje
die tegen de grenzen van zijn autisme aanliep en uiteindelijk helemaal zijn plek vond.
Warm gezin
Toon komt uit een warm gezin. ‘Bij ons thuis is Toon echt een showman!’, lacht moeder Jeanne.
‘Hij heeft vaak het hoogste woord en maakt heel wat grappen. Al vanaf dat Toon heel jong is,
gaan woordgrappen over en weer. Hij geniet daarvan en levert volop zijn eigen bijdrage. Bij
Toon thuis gaan ze graag luchtig om met Toons autisme. Toch zijn er natuurlijk heel wat
moeilijke momenten geweest waarop Toon tegen frustraties opliep. Jeanne herinnert zich
bijvoorbeeld dat ze op zo’n moment vroeg ’Wat vind je moeilijk?’ terwijl ze hem probeerde te
troosten. ‘Dat ik niet weet hoe ik dat benoemen kan!’, antwoordde Toon. ‘Dan breekt je hart’.
Lees verder op de volgende pagina
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Gewoon Toon! (vervolg interview)
‘Ja maar, hij is toch gewoon Toon?!,’ roepen de kinderen van groep 8. Toon Theunissen heeft
zojuist voor de klas verteld over zijn diagnose Klassiek Autisme met kenmerken van NLD. Zijn
moeder luistert op zijn verzoek achterin het klaslokaal mee. Stevensweert is een kleine
gemeente waar iedereen elkaar kent. Natuurlijk was het mensen opgevallen dat Toon soms
een beetje anders was. Zo leerde hij nooit fietsen en misschien had hij soms wat moeite met
communiceren, maar uiteindelijk was hij voor iedereen ‘Gewoon Toon’. De moeilijkere jaren met frustraties en tegenslagen – stonden het gezin toen nog te wachten. Maar inmiddels zijn
al heel wat hobbels genomen. Want sinds een tijdje is Toon – via Werk.Kom – helemaal op zijn
plek bij de gemeente Weert! Hier volgt het verhaal over een slimme jongen met een rugzakje
die tegen de grenzen van zijn autisme aanliep en uiteindelijk helemaal zijn plek vond.
Warm gezin
Toon komt uit een warm gezin. ‘Bij ons thuis is Toon echt een showman!’, lacht moeder Jeanne.
‘Hij heeft vaak het hoogste woord en maakt heel wat grappen. Al vanaf dat Toon heel jong is,
gaan woordgrappen over en weer. Hij geniet daarvan en levert volop zijn eigen bijdrage. Bij
Toon thuis gaan ze graag luchtig om met Toons autisme. Toch zijn er natuurlijk heel wat
moeilijke momenten geweest waarop Toon tegen frustraties opliep. Jeanne herinnert zich
bijvoorbeeld dat ze op zo’n moment vroeg ’Wat vind je moeilijk?’ terwijl ze hem probeerde te
troosten. ‘Dat ik niet weet hoe ik dat benoemen kan!’, antwoordde Toon. ‘Dan breekt je hart’.
Jeanne: ‘Ik heb vooral heel veel van mijn zoon geleerd. Ik zou willen dat er meer mensen
waren zoals Toon. Hij is puur, stipt en heeft geen dubbele agenda. Hij is een kei in taal en
verslindt boeken, films en games. Hij weet ontzettend veel van Fantasy, Science Fiction, Star
Wars, soms is hij net een wandelende encyclopedie. Hij voelt zich helemaal thuis in de
American Bookstore in Amsterdam.’ Toon leert zijn moeder en vader vooral anders kijken. Toen
hij jong was viel Toon in de hectiek van afspreken bij het schoolhek regelmatig net buiten de
boot omdat hij niet rap genoeg was een afspraak te regelen. Jeanne: ‘Ik maakte me dan
zorgen, dacht dat hij verdrietig was. Maar dat was helemaal niet zo. Toon zei dan: ‘Dan ga ik
toch gewoon iets anders doen!’ en in no time ging hij bijvoorbeeld helemaal op in een boek.
Voor hem was het geen punt.
Toon leek nergens te passen
De jaren op de basisschool en de middelbare
school gaan vrij rustig voorbij. Vervolgens gaat
Toon naar het vervolgonderwijs. En dan stopt het
verhaal. Toon lijkt nergens meer te passen. Veel
richtingen vallen af omdat ze op sociaalemotioneel vlak niet passen of omdat er sociale
of motorische vaardigheden gevraagd worden
die Toon niet helemaal beheerst. Er komen
psychologen, orthopedagogen en begeleiders
aan te pas. Uiteindelijk blijft de richting logistiek
over, waar Toons interesse helemaal niet ligt.
Tijdens een stage lukt het hem niet heftruck te rijden. Sommige dagen komt Toon thuis en
gooit dan zijn werkkleding van frustratie in de hoek. Ook in de richting handel lukt het niet
omdat Toon problemen heeft met rekenen. Jeanne: ‘Toon zag dat zijn vrienden succesvol
studeerden, een baan kregen, een inkomen opbouwden en vriendinnetjes kregen. Was dat
voor hem niet weggelegd? Hoe moest hij in godsnaam iets opbouwen?
Gemeente Weert
Uiteindelijk begon het licht weer te schijnen. Toon kwam via gemeente Maasgouw bij
gemeente Roermond terecht op de afdeling Leerplicht, vrijwilligerswerk. Hij bloeide op. Een
betaalde baan zat er helaas niet in. Toen kwam Toon bij Werk.Kom terecht en zijn consulent
Fallon Raven ging flink met hem aan de slag. Een familielid van Toon tipte dat gemeente
Weert misschien iets voor hem kon betekenen: ‘Als er iemand is die mensen kan bevestigen in
wat ze kunnen is het Theo Vialle!’, zei ze. Werk.Kom nam contact op en Toon kon beginnen op
de afdeling Onderwijs bij Theo. Bij de gemeente kreeg hij een aanstelling. Inmiddels valt Toon
onder de leiding van Miranda Theunissen, waar hij zich onder andere bezighoudt met
verzuimmeldingen.
Toon wordt bij de gemeente Weert letterlijk gezien. Collega’s doen moeite hem te leren
kennen, ze verdiepen zich in zijn gebruiksaanwijzing. Jeanne: ‘Mijn man en ik zien een Toon
die iedere ochtend fluitend opstaat. Die zich gehoord en serieus genomen voelt. Dat is
onbetaalbaar! Mensen die hem kennen, zeggen: ‘Wat straalt hij een zelfvertrouwen uit
tegenwoordig!’ En de contacten met hulpverleners zijn inmiddels weggevallen. ‘Dat was even
wennen, maar het is vooral heerlijk!,’ zegt Jeanne.

Van hobby naar droombaan

Praktijkleren met
Praktijkverklaring
De regionale pilot Praktijkleren met de
Praktijkverklaring in het MBO startte in 2019.
Werk.Kom sloeg hierbij de handen ineen
met de gemeenten in de regio, het servicepunt
Leren en Werken, regionaal onderwijs en UWV. Het
doel van de pilot is om voor mensen zonder
startkwalificatie de overgang naar werk te
versoepelen en de kans op een langdurige
deelname op de arbeidsmarkt te vergroten.

Twee succesvolle Banenmarkten bij
Roto Smeets en in het stadhuis van Weert.
Na de succesvolle banenmarkt bij
Roto Smeets organiseerde
Werk.Kom op 4 oktober nog een
grotere banenmarkt in
samenwerking met gemeenten
Weert, Nederweert en Cranendonck.
Het was een drukte van belang in
het stadhuis van Weert.
Maar liefst 250 werkzoekenden
bezochten de stands van zo’n 40
werkgevers in de zorg, in de bouw,
techniek of in andere sectoren.
Heel wat visitekaartjes werden
uitgewisseld en er werden afspraken
gemaakt voor kennismakings- of
volggesprekken. Dit vraagt absoluut
een vervolg voor de toekomst

Werkgeverstevredenheid onder
klanten van Werk.Kom
Werk.Kom hecht veel waarde aan het oordeel
van werkgevers. Werk.Kom scoorde maar liefst
een 8,1.

8,1

Cliënttevredenheid
En ook aan de cliënten werd gevraagd hoe zij
het traject bij Werk.Kom ervaren. Ook zij
gaven een 8,1!

Interview
Op een dag had Gert Brink een
idee. Hij wilde van zijn hobby
zijn werk maken.
Gert is inmiddels via Werk.Kom
gedetacheerd naar zijn
droombaan als manus van alles
bij het Natuur- en Milieucentrum
en die rol past perfect bij hem.

Op een dag had Gert Brink een idee. Hij wilde van zijn hobby zijn werk maken. 8 Jaar geleden startte
Gert met veel plezier als vrijwilliger bij het Natuur- en Milieucentrum (NMC) in Weert. Hij maakte een
afspraak bij Werk.Kom en zei: ‘Er staat een vacature open bij het NMC. In het verleden werkten er
mensen via Werk.Kom en nu nog. Zou ik dit werk misschien ook betaald kunnen doen?’ Vervolgens
ging werkcoach Karen Sengers aan de slag.
Ook leidinggevende Jet Joris zag het meteen zitten! Jet vertelt: ‘We wisten dat we goed vlees in de kuip hadden. Gert is zo gastvrij. Hij is attent en hij ziet overal werk. Hij
toont veel initiatief! ‘Zal ik vandaag dit doen?’, vraagt hij dan. Door zijn verleden als vrijwilliger weet hij ook tegen welke problemen vrijwilligers aanlopen en hij verzint
overal een oplossing voor.’ Gert verklaart nader: ‘Vrijwilligers kunnen werkbenodigdheden soms moeilijk vinden. Daarom ben ik de voorraadkast goed aan het inrichten en
alles aan het labelen, zodat dingen op een vaste plek liggen. En de thee ligt vaak op drie verschillende plekken. Die krijgt ook een vaste plek. ’
Manus van alles
Gert is nu via Werk.Kom gedetacheerd naar zijn droombaan als manus van alles en die rol past perfect bij hem. ‘Ik ben hier een vrij man’, glimlacht Gert. In het verleden
werkte hij bij Fascino ook als manus van alles en toen voelde hij zich als een vis in het water.
‘Waar het nodig is spring ik bij het NMC bij’, zegt Gert. De ene keer zit ik achter de balie, de andere keer loop ik met de poetsdoek rond. De volgende dag voer ik
administratieve taken uit. Ik zorg dat de juiste folders er liggen. Oude folders vervang ik door nieuwe.’ In het NMC heerst er altijd bedrijvigheid. Er komen schoolklassen,
vakantiegangers, wandelaars en nog veel meer mensen, dus Gert hoeft zich nooit te vervelen.
Overal kansen
Gert is blij dat hij via Werk.Kom van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. Gert: ‘Ik kwam een aantal jaar geleden bij Risse Groep terecht. Ik werd voor 100% afgekeurd.’
Hij ging niet bij de pakken neerzitten en begon met vrijwilligerswerk. Na een tijdje zei Gert: ‘Ik heb structuur nodig. Altijd vakantie is niks voor mij. Ik denk dat ik toch best
wat kan!’ Zo kwam hij dus bij Risse Groep terecht. Hij hielp bij het opknappen van de Lichtenberg in Weert en ging weer betaald werken. Zo zie je maar. Niet alleen ziet Gert
overal werk, hij ziet ook overal kansen. En mede door zijn eigen vindingrijkheid heeft hij nu dus de baan van zijn dromen!

Konnekt’os had in 2019 94 leden. Het jaar werd afgetrapt met de workshop bij
Happy Ei. Ook was er weer de spannende finale van de Konnekt’os MVO-prijs.
Kersten Hulpmiddelenspecialist sleepte de titel in de wacht en mag zich 2 jaar lang de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemer van

Midden-Limburg noemen. Ook organiseerde Konnekt’os een workshop over laaggeletterdheid. Want wist u dat er in Midden-Limburg ca 10.000

werknemers zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren met collega’s? Het Zomerevent werd georganiseerd met de

startfoundation en met Joseph Oubelkas, die zich vrij dacht in de gevangenis. Ook gezond leven is onderdeel van MVO. Konnekt’os trakteerde de

partners en founders op een workshop positieve gezondheid en tot slot was er het najaarsevent Just do it! ism het UWV. Risse Groep is er trots

op om samen met Westrom initiatiefnemer te zijn van Konnekt’os. Meer weten over Konnekt’os? Klik hier

Postbus 82, 6000 AB Weert
Risseweg 8, 6004 RM Weert
+31 (0)495 535 236

www.risse.nl
www.werkpuntkom.nl
www.konnektos.nl

Samen sterk in duurzaam werk!

