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1. Voorwoord
Het jaar 2020 was voor Tomingroep, ondanks de
zware wissel die de corona-pandemie op het bedrijf
trok, een jaar van doorontwikkeling. In de loop
van 2019 werd duidelijk dat de strategie waarin
Tomingroep zich zou ontwikkelen tot een zo regulier
mogelijk bedrijf, niet zonder meer uitvoerbaar was.
Het werken met mensen uit de Participatiewet
leverde een ander financieel plaatje op dan het
werken met SW-medewerkers, omdat er voor mensen
in de SW meer subsidie beschikbaar is dan voor
mensen in de Participatiewet. Het zonder meer
vervangen van de uitstroom uit de SW door instroom
uit de Participatiewet leidde dan ook tot financiële
tekorten.
In 2020 werd daarom een stevige doorontwikkeling
van de organisatie ingezet. Deze draaide om het
optimaliseren van toekomstbestendige werksoorten,
het afbouwen van niet-rendabele werksoorten en
het stroomlijnen van de organisatie om competitief
te kunnen zijn in de markt. De ontwikkeling van de
medewerkers en de inclusieve arbeidsmarkt kwam
weer meer centraal te staan: het gaat bij Tomingroep
primair om het organiseren van het best passende
werk voor mensen die daar ondersteuning bij nodig
hebben. Dat kan werk bij Tomingroep zelf zijn of, via
detachering, bij andere werkgevers in de regio. Met
andere woorden: arbeidsontwikkeling wordt (weer)
het leidend principe van Tomingroep. Deze koers sluit
goed aan bij de richting die het algemeen bestuur in
mei 2021 heeft gekozen voor de verdere ontwikkeling
van het bedrijf.

Op basis van de geschetste aanpak mocht worden
verwacht dat het verlies over 2020 in elk geval lager
zou zijn dan dat over 2019. Aangezien het om forse
aanpassingen in de operatie en de bedrijfsvoering
ging, kon nog niet verwacht worden dat het bedrijf
in 2020 weer zwarte cijfers zou realiseren. Bij het
maken van de plannen was echter uiteraard nog geen
rekening gehouden met de corona-pandemie.
Eind februari 2020 werd duidelijk dat de coronapandemie ook ons land zou treffen. Als een van de
eerste SW-bedrijven in ons land had Tomingroep
een corona-draaiboek klaar, waarin voor elk
bedrijfsonderdeel de mogelijke consequenties van
het uitvallen van grote aantallen medewerkers, het
wegvallen van werk en het eventueel sluiten van
locaties in kaart waren gebracht. Dit heeft uiteraard
niet kunnen voorkomen dat ook Tomingroep
zwaar werd getroffen, al is het gelukkig niet nodig
gebleken om locaties geheel te sluiten, behalve de
kringloopwinkels die als niet-essentiële winkels
van overheidswege dicht moesten. We hebben
hoge kosten gemaakt voor aanpassingen van
de werkomstandigheden en voor het vervangen
van uitgevallen personeel. Het sluiten van de
kringloopwinkels en het uitblijven van opdrachten
leidden tot lagere omzetten en een lager resultaat.
Uiteraard werden er ook bij Tomingroep mensen
ziek en tot ons verdriet hebben we enkele collega’s
aan de ziekte verloren. Ook op deze plek wil ik graag
mijn grote bewondering uiten voor de inzet en de
flexibiliteit die onze medewerkers hebben getoond
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om in deze moeilijke omstandigheden het werk zo
goed mogelijk te laten doorgaan.
Ondanks de tegenslagen in het afgelopen jaar
hebben wij er vertrouwen in dat Tomingroep ook
in de toekomst een waardevolle rol zal spelen in
het ondersteunen en ontwikkelen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel dat
zij zo volwaardig als mogelijk participeren in onze
samenleving.
Ik wens u veel genoegen met dit jaarverslag. Voor
vragen en suggesties staan wij uiteraard open!
Ivo Korte
Algemeen Directeur
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2. Tomingroep: Werkvoorzieningsschap en BV
2.1 Verhouding Werkvoorzieningsschap - BV
De gemeenten Almere, Blaricum, Eemnes,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp,
Wijdemeren hebben in de jaren ’90 samen een
‘gemeenschappelijke regeling’ getroffen om de
sociale werkvoorziening te regelen. Deze regeling
heet het Werkvoorzieningsschap (ook wel: Schap).
Het bestuur van het Schap bestaat uit de negen
wethouders Sociale Zaken en een adviseur namens
de doelgroepen van Tomingroep. Het bestuur heeft
een onafhankelijke secretaris.
Het Schap moet zorgen voor passend werk, loon en
begeleiding voor de mensen met een SW-indicatie
(indicatie voor sociale werkvoorziening). Daarvoor
heeft het Schap het bedrijf Tomingroep BV opgericht.
Het Schap is dus de aandeelhouder van de BV. Het
toezicht op de BV wordt uitgeoefend door de Raad
van Commissarissen.
Sinds de invoering van de Participatiewet (2015)
komen er geen nieuwe SW-medewerkers bij. De
doelgroep is verbreed naar iedereen die onder
de Participatiewet valt: alle mensen die om
uiteenlopende redenen niet zelfstandig aan een baan
kunnen komen.
Voor de SW-medewerkers ontvangen de gemeenten
rijkssubsidie die ze rechtstreeks doorbetalen aan
het Schap. Deze subsidie is bedoeld om de lagere
arbeidscapaciteit, de extra begeleidingskosten en de

aanpassingen op de werkplek te vergoeden. De SWmedewerkers worden vanuit het Schap gedetacheerd
naar Tomingroep BV. Tomingroep BV betaalt daarvoor
een vergoeding aan het Schap.
Voor de Participatiewet-medewerkers geldt een
andere regeling. Als Tomingroep BV iemand uit
de Participatiewet in dienst neemt, krijgt deze
medewerker minimaal het wettelijk minimum
loon. Als hij of zij een lagere arbeidsproductiviteit
(loonwaarde) heeft dan gemiddeld, dan betaalt
de gemeente een deel van het salaris mee
(loonkostensubsidie).
Naast SW-medewerkers en Participatiewetmedewerkers heeft Tomingroep BV ook reguliere
medewerkers in dienst. Gezamenlijk vormen al deze
medewerkers een moderne, sociale onderneming met
activiteiten in o.a. groenvoorziening, schoonmaak,
montage, verpakken, catering en kringloopwinkels.
2.2 Missie
Tomingroep ondersteunt mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt om in een werkomgeving hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen met als doel
dat zij goed bij hun mogelijkheden passend, betaald
werk vinden en behouden.
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2.3 Mission Statement
• Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop,
bedrijfsmatig in een sociale context.
• Bij ons geldt: afspraak is afspraak.
• Wij werken veilig.
• Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern.
• Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig.
• Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat
niet.
• Wij zijn actief en ondernemend.
• Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit.
2.4 Visie
Bij Tomingroep kunnen mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt hun talenten ontdekken
en ontwikkelen in een zo gewoon mogelijke
werkomgeving. Met professionele begeleiding werken
ze aan hun kennis, vaardigheden en houding. Het
doel daarvan is dat zij een passende, betaalde baan
vinden en behouden. Wie dat kan en wil, gaat bij een
werkgevers in de regio aan de slag, rechtstreeks
of via detachering vanuit Tomingroep. Daarnaast
bieden we, voor wie (nog) niet of niet meer buiten de
muren van Tomingroep kan werken, werkgelegenheid
binnen onze eigen bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld
in het groenonderhoud, de facilitaire dienstverlening,
metaalbewerking, montage, verpakken, catering
of kringloopwinkels. Tomingroep is een sociale
werkgever met een bedrijfsmatige aanpak. We
streven ernaar om zwarte cijfers te draaien.
Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we

hoogwaardige producten en diensten tegen reële
prijzen. We zijn ondernemend en stimuleren elkaar
om het beste uit onszelf te halen. Dat maakt het
bedrijf voor iedereen die een steuntje in de rug nodig
heeft, tot een ideale plek om te leren, te groeien en te
werken.
2.5 Kernwaarden
Trots, Ondernemend en Professioneel (samen:
TOP) zijn onze kernwaarden. Ons motto is: ‘Ieder
mens heeft een talent.’ Veel mensen zijn in
staat hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen
en te ontplooien en zo in hun inkomen te
voorzien. Tomingroep is er voor mensen die daar
ondersteuning bij nodig hebben.
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3. Strategische ontwikkelingen
3.1 Doorontwikkeling organisatie
Zoals in het voorwoord vermeld, hebben we in 2020
ingezet op de doorontwikkeling van Tomingroep,
waarbij arbeidsontwikkeling het leidend principe was.
Dat gebeurde volgens onderstaand schema, waarin
acht belangrijke projecten zijn ondergebracht.

•

•

Cultuur
Trots, Ondernemend, Professioneel
Gericht op arbeidsontwikkeling
Voordurend leren en verbeteren
Ontwikkeling (potentiele)
medewerkers naar de
best passende plek
TOP presterend
personeel

Managementen
personeelsontwikkeling

Optimaal presterende
werksoorten

Bedrijfsvoering
efficiënt en effectief

Ziekteverzuim

Arbeidsontwikkeling
2.0

Operational
Excellence

Commercie

•

Doelmatige
Overhead

Samenwerkingsverband 9 deelnemende gemeenten

•

Optimalisering samenwerking
Herijking koers en stratege

• We zetten in op de ontwikkeling van alle
medewerkers zodat ze optimaal tot hun recht
komen en bijdragen aan het bedrijfsresultaat. We
zoeken voor ieder de best passende werkplek,
zo mogelijk gedetacheerd buiten de organisatie
en anders in het eigen bedrijf. Het streven is
om in 2020 - 2021 40 SW-medewerkers extra te
detacheren bij externe werkgevers. We hebben
voor elke managementlaag functieprofielen

•

opgesteld en bieden scholing en ondersteuning.
We professionaliseren de commerciële functies
en vaardigheden in ons bedrijf en werken
aan uitbreiding van bestaande netwerken en
mogelijkheden.
We optimaliseren de dienstverlening aan onze
klanten door continue verbetering van de
processen. Zo leveren we hoge kwaliteit tegen
de laagst mogelijke kosten en verhogen we onze
leveringsbetrouwbaarheid. Daarnaast stroomlijnen
we de processen binnen de stafafdelingen en
tussen de stafafdelingen en de divisies. We kijken
scherp naar wat nodig is en beperken de kosten.
We trainen en ondersteunen de leidinggevenden in
een goede aanpak van het ziekteverzuim en leggen
daar bij de focus op inzetbaarheid en een goede
balans tussen belasting en belastbaarheid. Het
verzuim-dashboard geeft real-time inzicht in alle
aspecten van het verzuim.
We werken aan een lerende cultuur en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel.
De bottom-up communicatie wordt versterkt.
We werken volgens de principes die passen bij
TOP (Trots, Ondernemend, Professioneel) en
op basis van respect voor ieders eigenheid en
mogelijkheden.
We werken nauw samen met onze gemeenten
en investeren in goede relaties op alle niveaus.
Samen ontwikkelen we de Tomingroep van de
toekomst.
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3.2 Onderzoek Werksoorten
We hebben voor al onze werksoorten bepaald of ze
passen in de nieuwe strategie, waarin Tomingroep
weer meer inzet op het ontwikkelen van medewerkers
en minder op het zijn van een grote sociale
onderneming die veel werkgelegenheid biedt. Daartoe
hebben we een aantal criteria vastgesteld. Elke
werksoort moet aan minstens twee van deze criteria
voldoen. Deze afweging heeft in het verslagjaar
geleid tot het afbouwen van het Vastgoedonderhoud
en het omvormen van de afdeling Metaal in de
richting van Montage. Hieronder de afwegingscriteria:
• De werksoort biedt passend werk voor mensen die
niet op ander werk inzetbaar zijn.
• De werksoort is noodzakelijk om een goed werkleertraject te kunnen opzetten en is (dus) heel
geschikt voor arbeidsontwikkeling.
• De werksoort draagt bij aan het financieel
rendement van Tomingroep.
• De gemeenten zijn bereid om te betalen voor
deze werksoort, om de werkgelegenheid voor een
bepaalde groep in stand te houden of vanwege een
andere doelstelling, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid, welzijn of omdat ze een vestiging
op een locatie in hun eigen gemeente willen
hebben.

3.3 Scenario-ontwikkeling samenwerking sociaal
domein
In de zomer van 2020 besloot het Algemeen Bestuur
van Tomingroep een verkenning te laten uitvoeren
naar een aantal scenario’s voor de regionale
samenwerking in het sociaal domein. Daarin stonden
drie vragen centraal:
1. Op welke wijze willen de deelnemende
gemeenten samenwerken bij de uitvoering
van hun arbeidsmarktbeleid voor mensen
met een (tijdelijke of blijvende) afstand tot de
arbeidsmarkt en welke rol moet de Tomingroep
daarin spelen? De continuïteit van uitvoering van
de Wsw, die gezien de teruglopende rijkssubsidie
onder financiële druk staat, vormt daarbij een
belangrijk uitgangspunt.
2. Is doorontwikkeling van de huidige sociale
werkvoorziening (Tomingroep) richting een
arbeidsontwikkelbedrijf dat zowel de SW- als
Participatiewettaken uitvoert, gewenst, gezien
het antwoord op vraag 1?
3. In welke vorm (o.a. governance) is samenwerking
tussen de deelnemende gemeentes van de
huidige Gemeenschappelijke Regeling daarbij het
meest passend?
Een projectgroep waarin beleidsambtenaren en
vertegenwoordigers van Tomingroep samenwerkten
onder leiding van adviesbureau Berenschot heeft
deze vragen uitgewerkt. Dit heeft in het voorjaar van

2021 geleid tot een keuze van het algemeen bestuur
voor een scenario waarin Tomingroep qua omvang
en governance gelijk blijft en waarin de (natuurlijke)
uitstroom van SW-medewerkers wordt vervangen
door enerzijds mensen uit de Participatiewet die
aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving
(vnl. mensen in het doelgroepregister en mensen met
een indicatie Nieuw Beschut) en anderzijds mensen
uit de Participatiewet die een kortdurend werkleertraject volgen bij Tomingroep.
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4. Ontwikkeling en doorstroom van medewerkers
4.1 Opleiding en ontwikkeling

4.2 Doorstroom dankzij corona

Bij Tomingroep heeft iedereen een Persoonlijk
Ontwikkel Plan, oftewel POP. Daarmee houden we
de ontwikkeling van elke medewerker in de gaten
en inventariseren we de behoefte aan scholing.
We streven ernaar jaarlijks ongeveer 1% van de
loonsom aan opleidingen te besteden. Ook in het
verslagjaar werd weer een veelheid aan trainingen en
opleidingen aangeboden, variërend van EBHO en BHV
tot Reachtruck rijden en Klimtechniek Bomen. Voor
alle medewerkers die op het werk of thuis met een
computer werken, is het online trainingenplatform
GoodHabitz beschikbaar.

Op een bijzondere manier heeft corona bijgedragen
aan de doorstroom van een aantal medewerkers.
Doordat op sommige plekken het werk wegviel en op
andere plekken juist het ziekteverzuim opliep, lag het
voor de hand dat een aantal medewerkers tijdelijk
ergens anders ging werken. En in sommige gevallen
beviel dat zo goed, dat ze zijn gebleven. Zo is het
distributiecentrum van PostNL twee medewerkers
rijker geworden die eerst als chauffeur bij de
Kringloper werkten. En bij de Kringloper kwamen
vervolgens weer medewerkers van Verpakken
snuffelen die het daar best leuk bleken te vinden.
Zo zetten diverse medewerkers spontaan een paar
stappen omhoog op de werkladder.

Edwin: Detachering geeft de vrijheid om te kijken wat
je echt leuk vindt.
Edwin werkt al 25 jaar bij Tomingroep. Na een start bij
Schoonmaak is hij via Tomin Detachering bij andere
bedrijven gaan werken. En inmiddels werkt hij alweer een
hele tijd bij Thal Technologies in Almere. Hij is echt een
manusje van alles en wisselt vaak van werkplek binnen
de productie. ‘Hierdoor is mijn werk nooit hetzelfde en
doe ik het met veel plezier’, vertelt Edwin. Bovendien
heeft hij leuke collega’s waarmee hij kan dollen en dat
vindt hij ook heel belangrijk. ‘Ik ben wel het levende
bewijs dat je zonder de goede diploma’s, maar met een
leergierige en gemotiveerde houding kan werken op een
plek die goed bij je past. Tomingroep gaf mij die kans en
ik zou iedereen die zich verder wil ontwikkelen en die wil
ontdekken wat echt bij hem of haar past, detachering
aanraden. Zo krijg je de vrijheid om te kijken wat je echt
leuk vindt en leer je ook heel erg veel’, aldus Edwin.

4.3 Meeloopdag teamcoaches
Een aantal teamcoaches van Metaal, Detachering
en Verpakken is in de zomer een dagje op pad
gegaan met de collega’s van Groen. Zo konden ze
zelf ervaren hoe het is om te werken in het groen.
Want als je zelf schoffelt, harkt, de bosmaaier
bedient, hagen knipt, blad blaast en werkt met de
heetwatermachine, ervaar je pas echt wat het werk
inhoudt. En kun je veel beter aan je medewerkers
vertellen hoe leuk het kan zijn om lekker buiten te
werken in het groen. De dag was georganiseerd door
het project Arbeidsontwikkeling, dat tot doel heeft dat
de medewerkers hun talenten optimaal ontwikkelen
en zo hoog mogelijk op de werkladder een leuke en
passende werkplek vinden.
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5. Duurzaam en inclusief ondernemen
5.1 Nieuwe Kringloper geopend

uitzendbureau

Onze vier kringloopwinkels in Almere, Hilversum,
Naarden en Weesp, De Kringlopers, leveren een
belangrijke bijdrage aan milieu en maatschappij. In
de eerste plaats vormen de winkels een ideale plek
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Dat
kan achter de schermen, in het magazijn, of in
contact met klanten in de winkel. Door te zorgen
dat afgedankte spullen een tweede leven krijgen
en niet op de vuilnisbelt belanden, wordt daarnaast
milieuschade voorkomen en energie bespaard.
Naast de langdurige winkelsluiting als gevolg
van corona was er ook een prachtig lichtpunt: de
opening van een mooie nieuwe winkel in Weesp. Dit
pand beidt meer ruimte en is voor het publiek veel
gunstiger gelezen dat het oude pand. De nieuwe
winkel werd in de zomer van 2020 feestelijk geopend
en kon zich meteen verheugen in een groot aantal
belangstellende klanten.
5.2 Opdrachtgevers Detachering in het zonnetje
Van 26 tot 30 oktober was het de ‘Week van de 1000
Voorbeelden’ waarmee landelijk aandacht werd
gevraagd voor de inclusieve arbeidsmarkt. Gelukkig
zijn er al veel werkgevers die het goede voorbeeld
geven door kansen te bieden aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De afdeling Detachering
van Tomingroep werkt graag met deze werkgevers
samen om SW-medewerkers en mensen uit de
Participatiewet de gelegenheid te geven om in een

reguliere setting hun talenten verder te ontwikkelen
en in te zetten. Om ze daarvoor te bedanken gingen
de medewerkers van Tomin Detachering bij ze langs
met een doos duurzame chocola.
5.3 Effect zonnepanelen: 5400 bomen
In 2019 plaatste Tomingroep 1726 zonnepanelen
op de productiehallen in Hilversum. Dat was
toen meteen het grootste zonnepanelendak van
heel Hilversum. De panelen leveren per jaar zo’n
509.000 kWh op, wat gelijk staat aan 43%van het
energieverbruik van Tomingroep. Een jaar later
hebben we kunnen vaststellen dat de panelen werken
zoals verwacht. In dit jaar hebben we ruim 181.000
kg CO2-uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan het
planten van ruim 5400 bomen!
5.4 Participatieproject met de Sterrenschool
De buurt rondom de Sterrenschool in Hilversum
kon wel wat groener, gezonder en gezelliger vonden
de leerlingen van groep 7 en 8. Samen met de
groenvoorziening van SBS Tomingroep, Urban
Farming 035 en Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek gingen ze aan de slag. Ze voerden een
wijkschouw uit en onderzochten het straatmeubilair,
de bomen, plekken voor kleine beestjes, hoe schoon
het er was en of je wel fijn kon buitenspelen. Op
10 november gingen de kinderen samen met de
professionals, ouders en buurtbewoners aan de
slag. Ze plantten een appelboom op het schoolplein,
maakten insectenhotelletjes, hingen vogelhuisjes
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op, ruimden blad en zwerfvuil op en troffen
voorbereidingen voor nieuwe hinkelstenen. Hun enige
wens was nog een nestschommel. Daarover schreven
ze een brief aan de burgemeester; misschien dat hij
daarvoor kon zorgen? Juf Janet was super trots op
haar klas. ‘Als ze iets willen bereiken, dan gaan ze er
ook echt voor.’

Minister van gehandicaptenzaken in gesprek met
medewerkers
Begin 2020 kwam minister van gehandicaptenzaken Rick
Brink op bezoek bij Tomingroep. Hij voerde een gesprek
met een aantal medewerkers voor ‘Flits!’, het magazine van
pensioenfonds PWRI. Hieronder een fragment:
‘Hoe belangrijk is werk voor jullie?’, vraagt Rick Brink. Voor
André (60 Jaar), Björn (29 jaar), Anneke (58 jaar) en Corrie
(59 jaar) is het heel belangrijk. Voor Rik (67 jaar) wás het
belangrijk. Hij is nu met pensioen. ‘Ik ga met heel veel
plezier naar mijn werk’, zegt Anneke. ‘Omdat het leuk is,
maar ook omdat ik het fijn vind om me verdienstelijk te
maken voor de maatschappij. En met mijn zelf verdiende
geld kan ik leuke dingen doen.’ ‘Als je een uitkering krijgt,
heb je het gevoel dat je je hand ophoudt’, vult Corrie aan.
‘Als het echt niet anders kan, is dat natuurlijk niet erg. Maar
liever verdien ik mijn geld met werk.’ ‘En vergeet de sociale
contacten met collega’s niet’, zegt André. ‘Die zijn zo
belangrijk!’ ‘Precies’, vindt Björn. ‘Omdat je werk hebt, hoor
je ergens bij. En je bent zelfstandig.’
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6. Gezond en veilig werken
Ook in dit verslagjaar is er veel aandacht besteed
aan gezond en veilig werken. Dit thema kreeg op
verschillende manieren aandacht.
6.1 Corona
In de eerste plaats moesten wij als gevolg van
corona uiteraard zeer veel aandacht besteden aan
allerlei praktische zaken zoals afstand houden,
mondkapjes dragen, handen wassen en desinfecteren
enzovoort. We zetten hier alle beschikbare
communicatiemiddelen in zoals brieven voor alle
medewerkers, interne beeldschermen, intranet
en posters. Omdat er, zeker in het begin van de
coronacrisis, veel mensen thuisbleven, zetten we
een speciale, besloten facebookgroep ‘Thuis met
Tomin’ op en maakten we de interne communicatie
over corona ook beschikbaar via onze website.
Voor vragen was er een speciaal e-mailadres
en voor thuiszittende collega’s die behoefte
hadden aan een praatje of aan advies was het
bedrijfsmaatschappelijk werk beschikbaar.

de organisatie in om te testen hoever het staat met
de bewustwording. Ook op andere manieren letten
we op veilig werken met informatie. Zo doen twee
collega’s regelmatig steekproeven om te kijken of
bureaumedewerkers geen gevoelige gegevens laten
slingeren of bijvoorbeeld hun werkplek verlaten
zonder de pc te vergrendelen. Wordt iemand ‘betrapt’
dan laten ze een waarschuwend briefje achter op het
bureau.
6.3 Prijs voor meldknop ongevallen
Alleen als alle ongevallen en onveilige situaties
worden gemeld, kunnen we daarvan leren en
toekomstige ongelukken voorkomen. Tomingroep
heeft daarom op de homepage van het intranet een
herkenbare ‘knop’ gezet waarmee het melden van een
(bijna) ongeval heel simpel is. Hiervoor kregen we de
tweede prijs van de ‘Award Gezond en Veilig werken’
van branche-organisatie SBCM. ‘Tomingroep laat
een praktische en innovatieve aanpak zien om veilig
werken te versterken’, aldus het juryrapport.

6.2 Computerveiligheid en AVG

6.4 Stoppen met roken-training

Zorgvuldig omgaan met informatie en veilig werken
op de computer zijn cruciaal, ook in verband met de
algemene verordening gegevensbescherming. Een
speciaal privacy-team houdt bij Tomingroep de vinger
aan de pols. Alle interne computergebruikers krijgen
hiervoor een online training aangeboden. Daarnaast
stuurt de afdeling I&A regelmatig een phishingmail

Helaas roken er nog steeds (te) veel mensen, ook
bij Tomingroep. We willen onze medewerkers graag
helpen om daarmee te stoppen en daarom bieden
we minstens een keer per jaar een stoppen met
roken-training aan, waaraan alle medewerkers èn
hun partners kosteloos en onder werktijd kunnen
deelnemen. Deze training is een succes; elke keer zijn
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Veel enthousiasme voor de Klik en Tik-cursus
Ook voor medewerkers die niet met een computer werken, is handig en veilig computeren belangrijk. Als is
het maar omdat iedereen tegenwoordig zaken als loonstrook en verlofsaldo digitaal kan opvragen. Een groep
medewerkers van Verpakken volgde daarom de Klik & Tik cursus die Tomingroep samen met de Bibliotheek
Huizen/Laren/Blaricum organiseerde. Allerlei belangrijke zaken kwamen daar aan bod: Hoe log je in? Hoe maak
je een sterk wachtwoord? Hoe regel je online je bankzaken? Al gauw bleek de groep meer te weten dan ze
hadden verwacht en pikten zij het snel op. Het enthousiasme lag hoog en zelfs buiten de lessen om volgden de
deelnemers de digitale training. Ze rondden de training allemaal succesvol af en kregen hun certificaat feestelijk
uitgereikt.

er meerdere collega’s die daardoor definitief van de
sigaret afblijven.
6.5 Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is een belangrijk aandachtspunt
voor Tomingroep. Door verschillende oorzaken
zoals een deels ouder wordend personeelsbestand
en het werken met kwetsbare doelgroepen, is het
ziekteverzuim betrekkelijk hoog. Uiteraard had
in het verslagjaar ook corona een zeer negatieve
invloed op het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is
dan ook opnieuw opgelopen. Met trainingen van
leidinggevenden, focus op werkvermogen in plaats
van ziekte en veel aandacht voor zieke medewerkers
proberen we het verzuim zo laag mogelijk te houden.
Ook werd in 2020 een digitaal ‘verzuimdashboard’
geïntroduceerd, waarmee elke leidinggevende
met één druk op de knop allerlei rapportages met
betrekking tot verzuim kan genereren.
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7. De mensen van Tomingroep
Bij Tomingroep werkten eind 2020 in totaal 1465
mensen; een gevarieerd gezelschap van mensen
die al dan niet een zogeheten afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Gezamenlijk vormen ze het
bedrijf en dankzij hun nauwe samenwerking zijn ze
in staat om hoogwaardige producten en diensten te
leveren tegen marktconforme voorwaarden.
7.1 SW-medewerkers
Tomingroep biedt van oudsher werkgelegenheid aan
deze groep mensen, die vanwege een lichamelijke,
verstandelijke en/of psychische beperking zijn
aangewezen op regulier werk onder aangepaste
omstandigheden. Het doel is en blijft dat zij zich in de
werksituatie optimaal kunnen inzetten en ontplooien.
Aangezien er geen nieuwe instroom van SWmedewerkers plaatsvindt, zal deze groep gaandeweg
verouderen en aan productiviteit inboeten. Het is de
kracht van Tomingroep om te blijven investeren in de
ontwikkeling - en daarmee ook in de productiviteit
- van de medewerkers, op elke leeftijd en op elke
werkplek. In het verslagjaar hebben we extra ingezet
op de doorstroom van medewerkers op de zogeheten
‘werkladder’, waarbij detachering naar een reguliere
werkgever de hoogste trede vormt. Uiteraard blijft het
ook altijd mogelijk om zo nodig een stapje terug te
doen op de ladder.
In 2020 zijn er 106 SW medewerkers uitgestroomd.

7.2 Participatiewet-medewerkers
In 2018 heeft Tomingroep de ontwikkeling ingezet
richting het zijn van een aantrekkelijke werkgever
voor met name mensen in de Participatiewet. Het
uitgangspunt daarbij was dat zij al werkende in een
betaalde baan, de benodigde arbeidsvaardigheden
aanleren. Daar ging dus geen apart reintegratietraject aan vooraf, anders dan soms een
korte proefplaatsing met behoud van uitkering.
Zoals bekend, is het de bedoeling dat mensen
die in het doelgroepenregister zijn opgenomen,
een baan vinden in de reguliere arbeidsmarkt (de
banenafspraak). Doordat dit (nog) onvoldoende op
gang komt, worden veel van deze banen gerealiseerd
bij SW-bedrijven zoals Tomingroep. De financiering
is hierop echter niet ingericht. Dit is wat binnen
Tomingroep is benoemd als het niet P-wet proof zijn
van werksoorten.
In 2019 leidde dat tot een verlies van Tomingroep.
In het verslagjaar 2020 is daarom voorzichter
omgegaan met het aanbieden van banen aan de
mensen uit de doelgroep participatiewet – regulier
en doelgroepenregister. Er is meer gekeken naar of
er vacatures waren bij de verschillende bedrijven
van Tomingroep, in plaats van voor iedereen die
beschikbaar was een werkplek zoeken.
Vanuit de gemeenten Almere en binnen de Gooi- &
Vechtstreek zijn in gemiddeld in totaal 66 nieuwe
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medewerkers uit de participatiewet aan de slag
gegaan. In totaal stroomden 55 mensen uit de
participatiewet uit in 2020.
7.3 Nieuw Beschut-medewerkers
Medewerkers die tot de doelgroep Nieuw Beschut
behoren, zijn mensen die uitsluitend in een beschutte
omgeving onder aangepaste omstandigheden
kunnen werken. Zij hebben zodanige lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperkingen dat van
een reguliere werkgever niet kan worden verwacht
dat deze hen in dienst neemt, ook niet met extra
voorzieningen van gemeente of UWV. Tomingroep
is uiteraard prima toegerust om aan deze groep een
geschikte werkplek te bieden.
De overheid heeft aan elke gemeente een taakstelling
opgelegd voor het aantal Nieuw-Beschut plekken dat
gerealiseerd moet worden. Deze taakstelling wordt
voor een (groot) deel bij Tomingroep gerealiseerd.
De totale taakstelling Nieuw Beschut voor 2020 was
voor Almere 80 plekken en voor de Gooi en Vechtgemeenten 50 plekken. Hiervan waren er eind 2020
bij Tomingroep 41 voor Almere en 36 voor de overige
gemeenten gerealiseerd.
7.4 Arbeidsmatige dagbesteding
Tomingroep biedt aan een gering aantal mensen
arbeidsmatige dagbesteding. Deze werkvorm is
bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om

loonvormende arbeid te verrichten. De medewerkers
in deze categorie vinden een plekje gewoon tussen
de andere medewerkers in een van de bedrijven van
Tomingroep. Eind 2020 bood Tomingroep plek aan
vijf mensen met arbeidsmatige dagbesteding.
7.5 Reguliere medewerkers
Naast medewerkers uit verschillende doelgroepen
heeft Tomingroep uiteraard ook reguliere
medewerkers in dienst. Deze medewerkers houden
zich vooral bezig met het leidinggeven aan en
begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. Ook
werken ze op de stafafdelingen. Op een aantal
plekken zijn er op de werkvloer specialisten of
specifiek geschoolde medewerkers nodig om een
werksoort op niveau te laten functioneren, maar in
zijn algemeenheid werken we toe naar een situatie
waarin er geen reguliere medewerkers ‘gewoon’ op de
werkvloer meewerken. De stafafdelingen houden we
zo efficiënt en klein mogelijk.
7.6 Vrijwilligers en stagiair(e)s
Tomingroep biedt graag ruimte aan stagiair(e)s
van allerlei verschillende opleidingen. Wij creëren
daarmee niet alleen een interessante leeromgeving,
maar leren zelf ook weer van jonge mensen met
actuele kennis.
Daarnaast prijst Tomingroep zichzelf gelukkig met
tientallen vrijwilligers die op allerlei plekken in het
bedrijf hand- en spandiensten verrichten.

7.7 Ondernemingsraad
Tomingroep heeft één gezamenlijke
ondernemingsraad (OR) die de belangen van zowel
de SW-medewerkers als de overige medewerkers
behartigt. Het is een proactieve OR, die ook zelf
onderwerpen op de kaart zet. Zo is er in 2020
aandacht gevraagd voor de communicatie met
medewerkers die minder leesvaardig zijn. Dat heeft
in 2021 geresulteerd in de introductie van de Tomin
App op de telefoon, waarmee je berichten kunt laten
voorlezen. Ook diende de OR met succes een voorstel
in om de inhouding van koffie- en theegeld af te
schaffen.
Verder hield de OR zich in het verslagjaar bezig
met advies- en instemmingsaanvragen over onder
meer de benoeming van de algemeen directeur, de
afbouw of inkrimping van Tomin Vastgoedonderhoud,
Tomin Metaal en de technische dienst, de wijziging
van de topstructuur van de organisatie, het
verzuimreglement, maatregelen in verband met
corona, het beleid extreme weersomstandigheden en
de verklaring gezond werken.
7.8 Klachten en geschillen
Onze medewerkers moeten prettig kunnen werken.
Daarom besteden we veel aandacht aan een goede
sfeer en sociale veiligheid op de werkvloer. Dat neemt
niet weg dat er toch problemen kunnen ontstaan die
voor de leidinggevende moeilijk zijn op te lossen.
Medewerkers die problemen hebben in de
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persoonlijke levenssfeer, zoals verslaving,
huisvesting of schulden, kunnen daarvoor terecht
bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Hier kunnen ze
worden doorverwezen naar de juiste hulpverlenende
instanties en op weg geholpen worden richting een
oplossing van de problemen. Voor problemen in
verband met onprettige situaties op het werk kunnen
medewerkers de vertrouwenspersoon raadplegen.
Deze staat de medewerker bij en kijkt of bemiddeling
of mediation tot een oplossing kan leiden.
Lukt het niet om via een goed gesprek of mediation
tot een oplossing te komen, dan kan een medewerker
zich wenden tot een commissie. Tomingroep
heeft een geschillencommissie die geraadpleegd
kan worden over geschillen die voortvloeien uit
de arbeidsverhouding tussen een werknemer en
de werkgevers. Daarnaast heeft Tomingroep een
klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.
Tot deze commissie kunnen medewerkers zich
wenden die ongewenst gedrag ervaren zoals
pesten, discrimineren en seksuele intimidatie. Beide
commissies hebben tot taak de betrokkenen te
horen, de situatie te beoordelen en hierover advies
uit te brengen aan de werkgever. In 2020 heeft de
klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
drie klachten behandeld.

7.9 Cijfers met betrekking tot de medewerkers
Ziekteverzuim

SW-medewerkers
Overige medewerkers
Totaal

2019

2020

15,5%

17,5%*)

9,9%

10,9%

13,6%

14,6%

*) Landelijk gemiddelde: 16,1%

Verdeling mannelijke en vrouwelijke medewerkers

eind 2019 eind 2020
Mannen

67,3%

67,9%

Vrouwen

32,7%

32,1%

Totaal aantal medewerkers

eind 2019 eind 2020
SW-medewerkers

954

848

Participatiewet-medewerkers

172

164

Nieuw Beschut-medewerkers

55

77

Arbeidsmatige dagbesteding

3

5

367

317

86

54

1

0

1638

1465

Reguliere medewerkers
Vrijwilligers en stagiair(e)s
Re-integratiekandidaten
Totaal
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8. De bedrijfsactiviteiten van Tomingroep
Tomingroep BV ontplooit diverse bedrijfsactiviteiten,
die als primair doel hebben om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in een werksituatie
te ondersteunen bij hun ontwikkeling zodat zij
duurzaam, betaald werk vinden en behouden. Dat
kan bij Tomingroep zijn maar ook, al dan niet in een
detacheringsconstructie, bij een andere werkgever.
Onze bedrijfsonderdelen zorgen dus voor werk en
ontwikkeling en streven daarnaast naar optimale
producten en diensten voor een marktconforme prijs.
8.1 Tomin Detachering en uitzendbureau
Focus@Work
Tomin Detachering richt zich op het detacheren van
SW-medewerkers en medewerkers die onder de
Participatiewet vallen. Detacheren kan bij allerlei
verschillende werkgevers in de regio, waardoor het
werkaanbod van Tomingroep wordt verbreed. De
ontvangende werkgever wordt dankzij detachering
ontzorgd en kan zodoende zonder rompslomp een
bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij.
Uitzendbureau Focus@Work levert diensten op
het gebied van uitzenden, werving, selectie en
detachering en werkt met zowel kandidaten uit de
Participatiewet als met reguliere krachten.
Tomin Detachering en Focus@Work werken nauw
samen onder leiding van een gezamenlijke manager,
zodat ze elkaar optimaal kunnen aanvullen en
versterken.

8.2 Tomin Groen
Tomin Groen doet ontwerp, aanleg, onderhoud en
beheer van tuinen, parken, plantsoenen etc. voor
gemeenten en particuliere opdrachtgevers.
Onder de naam Almere Werkt! doet Tomin Groen in
Almere de stadsreiniging.
8.3 Tomin Schoonmaak
Tomin Schoonmaak verzorgt dag- en avondschoonmaak, gevelreiniging, graffitiverwijdering,
glasbewassing en vloeronderhoud voor tal van
opdrachtgevers, waaronder scholen, kantoren en
parkeergarages.
8.4 Tomin Vastgoedonderhoud
Tomin Vastgoedonderhoud deed klussen in en om
het huis in opdracht van o.a. woningcorporaties,
scholen en bedrijven. Dit bedrijfsonderdeel is in 2020
afgebouwd, omdat het onvoldoende levensvatbaar
was en niet meer paste in de bedrijfsstrategie.
8.5 Tomin Catering
Tomin Catering verzorgt de bedrijfsrestaurants van
ons eigen bedrijf en van enkele gemeenten en levert
daarnaast allerlei lekkers op bestelling en op locatie.
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8.6 Tomin Metaal
Tomin Metaal verzorgt de productie en montage van
halffabricaten en eindproducten. In het verslagjaar
is de omvorming van Metaal naar Montage ingezet.
De reden hiervoor is het wegvallen van werk,
gecombineerd met het feit dat veranderingen in de
metaalmarkt om aanpassingen en investeringen
vragen waar Tomingroep niet aan kan voldoen. Naar
verwachting is montagewerk beter geschikt (te
maken) voor de medewerkers die zijn aangewezen op
werk in de beschutte omgeving van Tomingroep zelf.
8.7 Tomin Verpakken
Tomin Verpakken is volledig gecertificeerd voor het
verwerken van food- en non-foodproducten. Het
verpakken en ompakken gebeurt zowel machinaal als
met de hand.
8.8 De Kringloper
In de vier Kringloopwinkels in Almere, Hilversum,
Naarden en Weesp krijgen tweedehands producten
een nieuwe kans. De winkels vernieuwen continu en
spelen goed in op de duurzaamheidstrends. Er is een
gratis ophaalservice.

Werkvoorzieningsschap Tomingroep aangesloten
gemeenten op het gebied van groenvoorziening en
facilitaire diensten.
8.10 Kwaliteit
Aantoonbare kwaliteit en veiligheid, gegarandeerd
door middel van certificaten, is belangrijk. Dat is
ook wat onze klanten en opdrachtgevers mogen
verwachten.
Tomingroep beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten:
Bedrijf

Certificaat 2020

Tomingroep BV

Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie

Tomingroep Schap & BV’s

PSO Trede 3|30+

Focus @ Work Uitzendbureau

ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1

Tomin Schoonmaak

ISO 14001:2015
VCA* 2008/5.1 (t.b.v. Specialistische Reiniging)
Tomin Groen & Stads Beheer Service

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
VCA** 2008/5.1

8.9 Stads Beheer Service
Stads Beheer Service is het organisatieonderdeel
dat zich specifiek richt op het uitvoeren
van werkzaamheden voor de bij het

ISO 9001:2015

Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016
Tomin Verpakken

ISO 22000:2005 (locatie Hilversum)
SKAL Bio Controle (locatie Hilversum)
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9. Financiële kengetallen
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep en
Tomingroep BV hebben elk hun eigen financiële
huishouding. Een eventueel tekort dat in het
Werkvoorzieningsschap ontstaat doordat de SWsubsidie ontoereikend is voor het betalen van de
salarissen van de SW-medewerkers, wordt tot nul
aangezuiverd door de BV. Het geconsolideerde
resultaat, dat wil zeggen het gezamenlijke resultaat
van de BV en het Werkvoorzieningsschap, kwam in
2020 uit op € -/- 3.637.000.
9.1 Kengetallen Werkvoorzieningsschap
Tomingroep
Resultatenrekening Werkvoorzieningsschap Tomingroep
2020

2019

2018

2017

2016

2015

Opbrengsten

28.335

27.720

28.137

29.817

32.525

35.266

Loonkosten WSW

22.318

22.949

23.651

24.527

26.328

27.097

3.678

4.875

4.827

4.983

5.920

7.782

W 2.339

V 104

V 341

W 306

W 277

W 382

0

104

341

0

0

0

W 2.339

0

0

W 306

W 277

W 382

Overige kosten
Resultaat bedrijf
Garantietoekenning
Tomingroep BV

Exploitatieresultaat
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Balans Werkvoorzieningsschap Tomingroep per 31 december 2020 (x € 1.000)
Activa

2020

2019

2018

2017

2016

2015

10.720

11.160

11.281

11.605

11.883

11.865

2.184

1.211

1.250

877

397

2.028

12.904

12.371

12.531

12.482

12.280

13.893

Passiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Eigen vermogen
Algemene reserve,
bestemmingsreserve

4.245

1.906

1.906

2.213

2.183

1.906

0

723

717

654

697

809

Langlopende schulden

3.750

4.800

5.963

7.127

4.440

5.504

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

4.909

4.943

3.944

2.488

4.959

7.5.674

12.904

12.371

12.531

12.482

12.280

13.893

Vaste activa
Materiële, financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen, overlopende activa en
liquide middelen
Totale activa

Voorzieningen

Totale passiva
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9.2 Kengetallen Tomingroep BV
Financiële kengetallen Tomingroep BV (x € 1 miljoen)

Balans Tomingroep BV per 31 december 2020 na resultaatbestemming (x € 1.000)
Activa

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vaste activa
Materiële, financiële vaste activa

7.642

10.192

11.253

12.290

9.544

10.978

Vlottende activa

14.741

15.776

18.470

19.389 19.505

19.682

Totale activa

22.383

25.968

29.723

31.679 29.048

30.660

2020

2019

2018

12.335

18.311

21.392

371

353

802

1.443

1.634

750

9.677

7.304

7.529

8.829

5.988

7.917

22.383

25.968

29.723

31,679 29.048

30.660

Vorderingen, overlopende activa en
liquide middelen

Activa

Eigen vermogen

2017

2016

2015

21.406 21.427

21.993

Algemene reserve, bestemmingsreserve

Voorzieningen

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

Totale passiva

2020

2019

2018

2017

Opbrengsten

41,1

46,6

47,5

46,3

46,0

45,8

Lasten

47,1

49,4

47,3

46,0

45,7

45,0

V -6,0

V -2,8

W 0,2

W 0,3

Resultaat

2016 2015

W 0,3 W 0,8
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10. Personalia
10.1 Bestuur Werkvoorzieningsschap Tomingroep

10.2 Raad van Commissarissen Tomingroep BV

Het bestuur van het Werkvoorzieningsschap wordt
gevormd door de wethouders sociale zaken van de
negen in het Schap samenwerkende gemeenten.
Ultimo 2020 kende het bestuur de volgende
samenstelling:

In het verslagjaar nam de Raad van Commissarissen
na acht jaar afscheid van zijn voorzitter, de heer Wim
Schreuders. Hij werd opgevolgd door de heer Harry
Vogelaar. Harry Vogelaar is bestuurder van Syndion,
een organisatie voor gehandicaptenzorg met 1600
cliënten en 1200 medewerkers, die actief is in de
omgeving van Dordrecht. Daarnaast is hij onder meer
lid van het landelijk partijbestuur van de Partij van
de Arbeid en lid van de bestuursadviescommissie
van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
De zittingstermijn van de heer Anton Zuure verstreek
eind 2019; hij werd per 1 januari 2020 opgevolgd door
de heer Erik Broekroelofs.

Froukje de Jonge, gemeente Almere
(t/m 13 februari: Roelie Bosch)
Gerard Knoop, gemeente Blaricum
Wilma de Boer, gemeente Eemnes
(t/m 23 maart: Sven Lankreijer)
Barbara Boudewijnse, gemeente Gooise Meren
Annette Wolthers, gemeente Hilversum
(t/m 5 maart: Wimar Jaeger)
Bert Rebel, gemeente Huizen
Pieter Calis, gemeente Laren
(t/m 20 november: Karin van Hunnik)
Maarten Miner, gemeente Weesp
Rosalie van Rijn, gemeente Wijdemeren
Adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep:
Odin Kos
Onafhankelijk secretaris:
Mohammed Abarkan

De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV
was ultimo 2020 als volgt samengesteld:
Harry Vogelaar, voorzitter (tot 1 september: Wim
Schreuders)
Erik Broekroelofs
Joan van der Burgt
Bert Jeene
Ginel van Weering
Lies van Wijngaarden
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10.3 Directie Tomingroep BV
Het directieteam van Tomingroep BV werd ultimo
2020 gevormd door:
Ivo Korte, algemeen directeur
Francisca Moesker, directeur P&O,
Focus@Work en Tomin Detachering
Frank Meijer, directeur Financiën en Automatisering
Maurice Elstrodt, divisiedirecteur Facilitair
Adelien Peters, divisiedirecteur Groen
(tot 1 juli: Rian de Jong)
Paul van Wijk, divisiedirecteur Industrie en Retail
Christine Hoogenkamp, directiesecretaris
10.4 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad werd ultimo 2020 gevormd
door:
Edwin Rondel (voorzitter)
Gert Jan de Groot
Marc de Groot
Herrold Grootveld
Dave Hagens
Jacqueline Kallenbach
Bernard van der Linden
Jerry Nibte
David Pott
Tahar Rouis
Janny Stokkel
Steven Vedder
Wouter Veldhuizen

Karel Visser
Miranda de Wagenaar
Angela Hendriksen (ambtelijk secretaris)
10.5 Klachtencommissie / geschillencommissie
De Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
en de Geschillencommissie inzake arbeidsconflicten
worden door dezelfde personen gevormd. Dit waren
in 2020:
Betsy Albers (voorzitter)
Dick Slofstra
Hans Molenaar
Christine Hoogenkamp (secretaris)
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