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1. Voorwoord door algemeen directeur
Het jaar 2019 was voor Tomingroep een uitzonderlijk jaar. Nadat we in 2018 ons negentigjarig bestaan hadden
gevierd en vol trots konden terugblikken op vele jaren van succesvol sociaal ondernemen, kwam er in het
verslagjaar een vrij onverwachte kentering.
In 2018 besloten de in het Werkvoorzieningsschap Tomingroep samenwerkende gemeenten dat Tomingroep zich
diende te ontwikkelen tot inclusieve werkgever voor mensen die gedurende langere tijd in een uitkeringssituatie
zitten. We ontwikkelden een strategie die inhield dat Tomingroep zich verder zou ontwikkelen tot een zo
regulier mogelijk bedrijf, door de afnemende populatie WSW-medewerkers te vervangen door Participatiewetmedewerkers in de renderende bedrijfsonderdelen. Doel was enerzijds de werkgelegenheid van de WSWmedewerkers te garanderen en anderzijds met het rendement op de bedrijfsactiviteiten het oplopende tekort op
de WSW-subsidie goed te maken.
In de loop van 2019 werd duidelijk dat de nieuwe strategie niet zonder meer uitvoerbaar was. Het werken met
mensen uit de Participatiewet bracht meer kosten met zich mee dan het werken met SW-medewerkers, terwijl hun
arbeidsproductiviteit niet hoger bleek. Daarnaast werd Tomingroep in 2019 getroffen door een combinatie van
incidentele en meer structurele ontwikkelingen zoals vervanging van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en
veel extra inhuur van uitzendkrachten – met name op groenbestekken die meer inzet vroegen dan verwacht. Dit
leidde voor het eerst sinds zeker 25 jaar tot een verlies; het jaar werd afgesloten met een geconsolideerd negatief
resultaat.
Uiteraard zetten we de nodige stappen om de steven te wenden en de negatieve trend weer om te buigen. De
coronacrisis die begin 2020 toesloeg, maakt dat overigens niet bepaald gemakkelijk. Toch hebben wij er alle
vertrouwen in dat Tomingroep ook in de toekomst een belangrijke en waardevolle rol kan blijven 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 a.i.
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2. Tomingroep in 2019
2.1. Doorontwikkeling nodig
Het jaar 2019 was geen gemakkelijk jaar voor
Tomingroep. Voor het eerst in minstens 25 jaar
werd het jaar afgesloten met een negatief financieel
resultaat.
In 2018 besloten de gemeenten dat Tomingroep
zich diende te ontwikkelen tot inclusieve werkgever
voor mensen die gedurende langere tijd in een
uitkeringssituatie zitten. Daarop stippelde de directie
een strategie uit die inhield dat Tomingroep zich
verder zou ontwikkelen tot een zo regulier mogelijk
bedrijf, door de afnemende populatie WSWmedewerkers te vervangen door Participatiewetmedewerkers in de renderende bedrijfsonderdelen.
Doel was enerzijds de werkgelegenheid van de WSWmedewerkers te garanderen en anderzijds met het
rendement op de bedrijfsactiviteiten het oplopende
tekort op de WSW-subsidie goed te maken. Zo nodig
was groei van het bedrijf toegestaan.
In de loop van 2019 werd duidelijk dat de nieuwe
strategie niet zonder meer uitvoerbaar was. Het
werken met mensen uit de Participatiewet bracht
meer kosten met zich mee dan het werken met SWmedewerkers, terwijl hun arbeidsproductiviteit niet
hoger bleek. Daarnaast werd Tomingroep in 2019
getroffen door een combinatie van incidentele en
meer structurele ontwikkelingen zoals vervanging
van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet
en veel extra inhuur van uitzendkrachten – met
name op groenbestekken die meer inzet vroegen

dan verwacht. Dit leidde tot een verlies; het jaar
werd afgesloten met een geconsolideerd negatief
resultaat.
De directie van Tomingroep kwam tot de conclusie
dat een stevige doorontwikkeling van de organisatie
noodzakelijk was. Daarbij draait het 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 staan
daarbij centraal; de missie van Tomingroep blijft
nog altijd het ondersteunen en begeleiden van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij
het verwerven en behouden van passend werk. Dat
kan werk bij Tomingroep zelf zijn of, bijvoorbeeld via
detachering, bij andere werkgevers in de regio.
Er ligt een goede financiële basis onder Tomingroep
die voldoende ruimte biedt om te investeren in de
noodzakelijke ontwikkelingen. Het eigen vermogen
is ruim genoeg om het ontstane tekort te dekken.
Ook is de werkgelegenheid van de SW-medewerkers
gegarandeerd.
2.2 PSO-certificaat behaald
Gelukkig is er ook veel positief nieuws te melden.
Zo heeft Tomingroep eind 2019 de hoogste trede
op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
behaald en daarnaast ook het PSO 30+ certificaat
gekregen. Dat bewijst dat Tomingroep op een goede
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en duurzame manier werkgelegenheid biedt aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dat
ook doen. Daarnaast bestaat minimaal 30% van het
personeelsbestand uit deze groep mensen.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het
meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate
van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar
maakt. De PSO geldt als de landelijke norm voor
sociaal ondernemen.
Doel van de PSO is om meer mensen met een
kwetsbare arbeidspositie duurzaam aan werk te
helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen
organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door
onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren
om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor
producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven
en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door
meer organisaties socialer te laten ondernemen
groeien we samen naar een inclusievere samenleving
toe.
Publieke opdrachtgevers mogen opdrachten
voorbehouden aan organisaties waarvan minimaal
30% van het personeel een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft. Het certificaat toont aan dat
Tomingroep een bedrijf is dat aan dat criterium
voldoet.

2.3 1726 zonnepanelen
Op het dak van de productiehallen van Tomingroep op
het industrieterrein Kerkelanden in Hilversum zijn in
het voorjaar van 2019 maar liefst 1726 zonnepanelen
geplaatst. Het was daarmee op dat moment het
grootste zonnepanelendak van heel Hilversum.
De zonnepanelen passen goed in de ambities van
Tomingroep om niet alleen een sociale ondernemer
te zijn, maar ook een duurzame. De zonnepanelen
produceren samen 509.000 kWh groene stroom op
jaarbasis. Daarmee haalt Tomingroep momenteel
ongeveer 43% van de eigen elektriciteitsbehoefte van
het eigen dak. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik
van ongeveer 150 gemiddelde Nederlandse
huishoudens.
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3. Tomingroep: Werkvoorzieningsschap en BV
3.1 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 SW-

medewerkers worden vanuit het Schap gedetacheerd
naar Tomingroep BV. Tomingroep BV betaalt daarvoor
een vergoeding aan het Schap.
De rijkssubsidie neemt af. Daardoor ontstaat er een
tekort in het Schap. De BV heeft de opdracht dit
tekort aan te vullen.
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, metaal, verpakken, catering en
kringloopwinkels.
3.2 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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3.3 Mission Statement

3.4. Visie

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.

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,

Verhouding Werkvoorzieningsschap - BV in schema

Werkvoorzieningschap
Tomingroep

Enig aandeelhouder

Tomingroep BV

9 deelnemende gemeenten

Raad van Commissarissen

Algemeen Bestuur

Algemeen Directeur

Dagelijks Bestuur

Stafdiensten

Secretaris

Werkbedrijven
Begeleiding / Re-integratie

SW-personeel
Detacheren

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. Trots, Ondernemend
en Professioneel 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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4. De mensen van Tomingroep
Bij Tomingroep werkten eind 2019 in totaal 1638
mensen. Zij vormen 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. Met
haar unieke mix van medewerkers vormt Tomingroep
een mooie afspiegeling van onze veelkleurige
samenleving.
4.1 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. Onder het motto ‘continu verbeteren’
worden bedrijfsprocessen nauwkeurig geanalyseerd
en opgeknipt in stukjes die passend zijn bij de
capaciteiten van de medewerkers. Zo zorgen we
ervoor dat mensen zo lang mogelijk met plezier een
zinvolle bijdrage leveren aan het arbeidsproces en dat
tegelijkertijd de netto toegevoegde waarde optimaal
blijft.

4.2 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 in het voorgaande hoofdstuk al uiteengezet,
is in het verslagjaar duidelijk geworden dat het
vervangen van de uitstroom (voornamelijk vanwege
pensionering) van SW-medewerkers door mensen uit
de Participatiewet niet zonder meer haalbaar is.
In 2019 zijn er in totaal 233 personen uit de
Participatiewet aangemeld bij Tomingroep. Dat heeft
geleid tot 57 arbeidsovereenkomsten, zestien stages
en twee proefplaatsingen, waarvan er een leidde tot
een arbeidsovereenkomst. De overige aanmeldingen
hebben om uiteenlopende redenen geen vervolg
gekregen, bijvoorbeeld omdat kandidaten tussentijds
een andere baan vonden. Ook zagen we dat voor veel
mensen die werden aangemeld een dienstverband
nog te hoog gegrepen was. Zij hebben eigenlijk eerst
een arbeidsontwikkeltraject nodig. In een aantal
situaties kon dat worden opgelost met een stage.
4.3 Nieuw Beschut-medewerkers
Medewerkers die tot de doelgroep Nieuw Beschut
behoren, zijn mensen die uitsluitend in een beschutte
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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. De gemeenten in de
regio Gooi en Vecht hebben de gehele taakstelling bij
Tomingroep neergelegd. De gemeente Almere heeft
Nieuw Beschut openbaar aanbesteed en Tomingroep
heeft zich hiervoor, naast een aantal andere
aanbieders, gekwalificeerd.

drie mensen met arbeidsmatige dagbesteding.
4.5 Reguliere medewerkers
Naast medewerkers uit verschillende doelgroepen
heeft Tomingroep uiteraard ook reguliere
medewerkers in dienst. In vergelijking met andere
bedrijven in onze sector zijn dat er relatief veel. Ze
werken niet alleen in leidinggevende functies maar
ook op de werkvloer. Daar werken we met gemengde
teams en zijn alle medewerkers gelijkwaardig aan
elkaar. Ieder werkt naar vermogen en zo nodig met
passende ondersteuning. Door deze gemengde
samenstelling kunnen wij ook complexere opdrachten
aan en bieden we marktconforme kwaliteit.

De totale taakstelling Nieuw Beschut voor 2019 was
voor Almere 65 plekken en voor de Gooi en Vechtgemeenten 41 plekken. Hiervan waren er eind 2019
30 voor Almere en 25 voor de overige gemeenten
gerealiseerd.

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.

4.4 Arbeidsmatige dagbesteding

Daarnaast prijst Tomingroep zichzelf gelukkig met
tientallen vrijwilligers die op allerlei plekken in het
bedrijf hand- en spandiensten verrichten.

Een apart aandachtspunt was in het verslagjaar de
bewustwording rond privacy en dataveiligheid. Alle
medewerkers voor wie dit relevant is kregen een
online awareness-training aangeboden.
Specifiek voor de divisie Groen is de ‘Groene
Academie’ ontwikkeld: een laagdrempelig
opleidingsprogramma op diverse niveaus voor
medewerkers die zonder ervaring bij ons in het groen
komen werken. Een aantal voormannen is speciaal
getraind om deze medewerkers te begeleiden in het
leren.

4.7 Opleiding en ontwikkeling

4.8 Ondernemingsraad

Bij Tomingroep heeft iedereen een Persoonlijk
Ontwikkel Plan, oftewel POP. Daarmee houden we
de ontwikkeling van elke medewerker in de gaten en

Tomingroep heeft één gezamenlijke
ondernemingsraad die de belangen van zowel de
SW-medewerkers als de overige medewerkers

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 2019 bood Tomingroep plek aan

4.6 Vrijwilligers en stagiair(e)s

wordt de behoefte aan scholing geïnventariseerd.
We streven ernaar jaarlijks zo’n 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.
In de ‘Tomin Academie’ hebben we het hele
opleidingsaanbod binnen Tomingroep inzichtelijk
gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden. Zo
kan iedereen zelf bekijken welke mogelijkheden er
zijn en zijn of haar belangstelling kenbaar maken.
Bovendien heeft een groot aantal medewerkers
toegang tot de online trainingen van Good Habitz. Die
kunnen in eigen tijd of, als dat zo is afgesproken, in
werktijd gevolgd worden.
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behartigt. Het is een proactieve OR, die ook zelf
onderwerpen op de kaart zet. Zo worden er op
initiatief van de OR regelmatig trainingen ‘stoppen
met roken’ georganiseerd voor alle belangstellende
medewerkers en hun partners.
Ziekteverzuim

			

2018

2019

SW-medewerkers		

13,9%

15,5%*)

Overige medewerkers

8,3%

9,9%

Totaal

12%

13,6%

		

*) Landelijk gemiddelde: 14,7%

Verder hield de OR zich in het verslagjaar onder meer
bezig met advies- en instemmingsaanvragen over de
aanstelling van de interim-directeur, aanpassingen in
de werktijdenregelingen, cameratoezicht, privacy en
de algemene verordening gegevensbescherming en
de regeling studiefaciliteiten.
4.9 Ziekteverzuim

Verdeling mannelijke en vrouwelijke medewerkers

				eind 2018 eind 2019
Mannen		

66,4%

67,3%

Vrouwen

33,6%

32,7%

Totaal aantal medewerkers

				eind 2018 eind 2019
SW-medewerkers		

1012

954

Participatiewet-medewerkers

137

172

Nieuw Beschut-medewerkers

40

55

Arbeidsmatige dagbesteding

4

3

368

367

Vrijwilligers en stagiair(e)s

79

86

Re-integratiekandidaten

23

1

1659

1638

Reguliere medewerkers

Totaal

			

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. 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.
Desondanks is het ziekteverzuim in het verslagjaar
opgelopen.
4.10 Klachten en geschillen
Onze medewerkers moeten prettig kunnen werken.
Daarom besteden we veel aandacht aan een goede
sfeer en sociale veiligheid op de werkvloer. Ook geven
we trainingen in het omgaan met ongewenst gedrag
en het tegengaan van pesten.

Medewerkers die problemen ondervinden, kunnen
de vertrouwenspersoon raadplegen. Het kan dan
gaan over onprettige situaties in het werk, maar
ook over andere zaken zoals verslaving, schulden
of problemen thuis. De vertrouwenspersoon treedt
bemiddelend op en kan zo nodig doorverwijzen naar
hulpverlenende instanties.
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 2019 heeft de
klachtencommissie twee klachten behandeld.
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5. De bedrijven van Tomingroep

uitzendbureau

Tomingroep BV bestaat uit verschillende bedrijven,
die allemaal als primair doel hebben om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk en
inkomen te helpen. Onze bedrijven bieden dan ook
veel werkgelegenheid aan mensen met een SWindicatie, mensen in de Participatiewet en andere
doelgroepen. Dat neemt overigens niet weg dat
we net als andere bedrijven streven naar optimale
producten en diensten voor een marktconforme prijs

Tomin Groen doet ontwerp, aanleg, onderhoud en
beheer van tuinen, parken, plantsoenen etc. voor
gemeenten en particuliere opdrachtgevers.

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.

Tomin Vastgoedonderhoud doet klussen in en om het
huis in opdracht van o.a. woningcorporaties, scholen
en bedrijven.

Uitzendbureau Focus@Work levert diensten op
het gebied van uitzenden, werving en selectie,
detachering en pay-rollservice en werkt met zowel
kandidaten uit de Participatiewet als met reguliere
krachten.
Tomin Detachering en Focus@Work hebben in
het verslagjaar hun krachten gebundeld, zodat zij
verschillende kandidaten en werkgevers optimaal
kunnen bedienen. Hun samenwerking wordt
onderstreept door de nieuwe gezamenlijke locatie
aan de Oscar Romerolaan in Hilversum die ze in
oktober 2019 hebben betrokken.

Tomin Schoonmaak verzorgt dag- en avondschoonmaak, gevelreiniging, graffitiverwijdering,
glasbewassing en vloeronderhoud voor tal van
opdrachtgevers waaronder parkeergarages en de
luchthaven.

Tomin Catering verzorgt de bedrijfsrestaurants van
ons eigen bedrijf en van enkele gemeenten en levert
daarnaast allerlei lekkers op bestelling en op locatie.
Tomin Metaal verzorgt met een modern machinepark
de productie en montage van halffabricaten en
eindproducten. Ook regelt Metaal desgewenst
de inkoop, orderbegeleiding en uitbesteding van
werkzaamheden.
Tomin Verpakken is volledig gecertificeerd voor het
verwerken van food- en non-foodproducten. Het
verpakken en ompakken gebeurt zowel machinaal als
met de hand.
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
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duurzaamheidstrends. Er is een gratis ophaalservice.
Stads Beheer Service is het organisatieonderdeel
dat zich specifiek richt op het uitvoeren
van werkzaamheden voor de bij het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep aangesloten
gemeenten op het gebied van groenvoorziening en
facilitaire diensten.
Tomin Vakantievilla’s: op buitenplaats Horsterwold in
Zeewolde en vakantiepark De Veluwse Hoevegaerde
in Putten is Tomingroep verantwoordelijk voor
verhuur, onderhoud en exploitatie van een aantal
vakantiewoningen. Deze activiteit is in het verslagjaar
helemaal afgebouwd.
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6. MVO, AVG, kwaliteit & veiligheid
6.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De primaire doelstelling van Tomingroep om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend
werk te helpen, maakt het voor veel bedrijven en
organisaties aantrekkelijk om met ons samen te
werken. Door met Tomingroep samen te werken,
kunnen ze vaak een deel van hun eigen MVO- of SROIdoelstellingen realiseren. Het behalen van de hoogste
trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen
(zie ook paragraaf 2.3) door Tomingroep maakt dit
voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners ook
verifieerbaar.

fossielvrije en emissiearme diesel wordt de CO2uitstoot van dieselvoertuigen tot 90% verminderd.
In het najaar zijn we, in samenwerking met de
gemeente, ook in Hilversum gestart met blauwe
diesel, onder andere voor alle veegwagens.
Als eerste in Nederland heeft Tomin Groen, via
een nieuwe leaseconstructie met Poel, veel van de
handgedragen motorische machines vervangen
door een accu-variant of een variant met een
schonere verbranding. Ook is onze eerste laadbunker
geïnstalleerd in Hilversum om veilig accu’s te kunnen
laden.

Daarnaast streven we een duurzame bedrijfsvoering
na en ontwikkelen we beleid op basis van de
ISO 26000 richtlijn voor MVO. Tomin Groen
en het Facilitair bedrijf van Tomingroep
bezitten het ISO 14001 certificaat voor het
milieumanagementsysteem.

6.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Een heel zichtbare (althans vanuit de lucht)
ontwikkeling in ons MVO-beleid in het verslagjaar
was de plaatsing van 1726 zonnepanelen op het
dak van het pand in Hilversum. Hiermee kunnen we
een aanzienlijk deel van de energiebehoefte op deze
locatie zelf opwekken.

Binnen het Privacyteam is afstemming geweest over
hoe praktisch om te gaan met de implementatie van
de AVG. Dit hebben wij gekoppeld aan de privacy
doelstellingen van de online tool Privacymanager,
welke immers de tool is om AVG compliancy te
managen.

Verder zijn we begin 2019 voor onze
groenwerkzaamheden in Nieuwegein gestart met
het inzetten van machines op zgn. blauwe diesel.
Blauwe Diesel is gemaakt van plantaardige oliën, die
eerst een voedseldoel gediend hebben. Met deze

Het ingerichte digitale meldsysteem voor
(vermoedelijke) datalekken heeft over het verslagjaar
niet geleid tot een melding van een datalek aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Na invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in mei 2018 heeft Tomingroep
zich in het verslagjaar gericht op het aantoonbaar
AVG compliant blijven.
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Certificaten van Tomingroep
Bedrijf				

Certificaat

Tomingroep BV			

Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie

Tomingroep ‘t Schap & BV’s

PSO Trede 3|30+

Focus @ Work Uitzendbureau

ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1

Tomin Schoonmaak &		
Vastgoedonderhoud		
				

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
VCA* 2008/5.1 (Vastgoedonderhoud en Specialistische Reiniging)

Tomin Groen &			
Stads Beheer Service		
				
				

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
VCA** 2008/5.1
Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2016

Tomin Metaal 			

ISO 9001:2015

Tomin Verpakken
		
				
				

ISO 9001:2015
ISO 22000:2005 (locatie Hilversum)
SKAL Bio Controle (locatie Hilversum)

Een groep van zo’n 150 medewerkers, waarvoor het
belangrijk is zich bewust te zijn van de privacyrisico’s,
heeft een awareness e-training gekregen en ontvangt
elke nieuwe medewerker met een account tips over
veilig werken.
6.3 Kwaliteit & Veilig werken
Veiligheid, kwaliteit en professionaliteit zijn onderdeel
van ons mission statement. We werken dan ook
hard aan het continu verbeteren van onze processen,
het steeds veiliger maken van alle werkplekken en
het begeleiden, instrueren en scholen van onze
medewerkers.
Tomingroep wil een veilige werkomgeving voor al
haar werknemers en hen hierbij betrekken.
Hiervoor wordt o.a. gebruikt gemaakt van de ‘laatste
minuut risico analyse’ en de digitale meldknop waar
medewerkers gevaarlijke situaties kunnen melden.
We registreren ongevallen, bijna ongevallen,
BHV-incidenten, agressie incidenten en overige
ongewenste incidenten zoals pesten, (seksuele)
intimidatie en discriminatie.
Hierdoor krijgen zowel de fysieke veiligheid als de
welzijnsaspecten de aandacht die het verdient.
In het verslagjaar is het aantal ongevallen het
laagst ten opzichte van voorgaande jaren en het
aantal meldingen van gevaarlijke situaties, door
implementatie van de digitale meldknop, het hoogst.
Dankzij deze meldingen kan Tomingroep beter
inspelen op onveilige situaties en erger voorkomen.
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Onze interne organisatie is geoptimaliseerd t.a.v.
veilig en gezond werken door het beter positioneren
van de Preventiemedewerkers.
Aantoonbare kwaliteit en veiligheid, gegarandeerd
door middel van certificaten, is belangrijk.
Dit is ook wat klanten van ons verwachten.
In het verslagjaar heeft Tomingroep de hoogste trede
van het PSO-kwaliteitskeurmerk (= Prestatieladder
Sociaal Ondernemen), behaald. Dit certificaat toont
aan dat Tomingroep structureel meer dan gemiddeld
werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
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7. 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
2019 uit op €-/- 2.837.000.
7.1 Kengetallen Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Resultatenrekening Werkvoorzieningsschap Tomingroep
2019

2018

2017

2016

2015

Opbrengsten

27.720

28.137

29.817

32.525

35.266

Loonkosten WSW

22.949

23.651

24.527

26.328

27.097

Overige kosten

4.875

4.827

4.983

5.920

7.787

Resultaat bedrijf

V 104

W 341

W 306

W 277

W 382

104

341

0

0

0

0

0

W 306

W 277

W 382

Garantietoekenning
Tomingroep BV
Exploitatieresultaat
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Balans Werkvoorzieningsschap Tomingroep per 31 december 2019 (x € 1.000)
Activa

2019

2018

2017

2016

2015

11.160

11.281

11.605

11.883

11.865

1.211

1.250

877

397

2.028

12.371

12.531

12.482

12.280

13.893

Activa

2019

2018

2017

2016

2015

Eigen vermogen

1.906

1.906

2.213

2.183

1.906

723

717

654

697

809

Langlopende schulden

4.800

5.963

7.127

4.440

5.504

Vlottende passiva

4.943

3.944

2.488

4.959

5.674

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

Algemene reserve, bestemmingsreserve

Voorzieningen

Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

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

Balans Tomingroep BV per 31 december 2019 na resultaatbestemming (x € 1.000)
Activa

2019

2018

2017

2016

2015

Vaste activa

9.912

11.253

12.290

9.544

10.978

Materiële, financiële vaste activa

Vlottende activa

16.056

18.470

19.389

19.505

19.682

Totale activa

25.968

29.723

31.679

29.048

30.660

2019

2018

2017

2016

2015

18.311

21.392

21.406

21.427

21.993

353

802

1.443

1.634

750

7.304

7.529

8.829

5.988

7.917

25.968

29.723

31.679

29.048

30.660

Vorderingen, overlopende activa en
liquide middelen

Activa

Eigen vermogen
Algemene reserve, bestemmingsreserve

Voorzieningen

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden en
overlopende passiva

Totale passiva

2019

2018

2017

2016

2015

Lasten

49,2

47,3

46,0

45,7

45,0

Opbrengsten

46,4

47,5

46,3

46,0

45,8

W -2,8

W 0,2

W 0,3

W 0,3

W 0,8

Resultaat
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8. Personalia
8.1 Bestuur Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Het bestuur van het Werkvoorzieningsschap wordt
gevormd door de wethouders sociale zaken van de
negen in het Schap samenwerkende gemeenten.
Ultimo 2019 kende het bestuur de volgende
samenstelling:
Roelie Bosch, gemeente Almere (t/m 14 nov.: Jerzy
Soetekouw)
Gerard Knoop, gemeente Blaricum
Sven Lankreijer, gemeente Eemnes
Barbara Boudewijnse, gemeente Gooise Meren
Wimar Jaeger, gemeente Hilversum
Bert Rebel, gemeente Huizen
Karin van Hunnik, gemeente Laren
Maarten Miner, gemeente Weesp
Rosalie van Rijn, gemeente Wijdemeren

Bert Jeene
Ginel van Weering
Lies van Wijngaarden
Anton Zuure
8.3 Directie Tomingroep BV
Het directieteam van Tomingroep BV werd ultimo
2019 gevormd door:

Adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep:
Odin Kos

Ivo Korte, algemeen directeur a.i. (opvolger van Frank
Oskamp per 1 juli 2019)
Francisca Moesker, directeur P&O, Focus@Work en
Tomin Detachering
Frank Meijer, directeur Financiën en Automatisering
Maurice Elstrodt, divisiedirecteur Facilitair
Peter Hagenaar, divisiedirecteur Groen (per 1 juli
2019 tijdelijk vervangen door Rian de Jong)
Paul van Wijk, divisiedirecteur Industrie en Retail
Christine Hoogenkamp, directiesecretaris

Onafhankelijk secretaris:
Mohammed Abarkan

8.4 Ondernemingsraad

8.2 Raad van Commissarissen Tomingroep BV

De ondernemingsraad werd ultimo 2019 gevormd
door:

De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV
was ultimo 2019 als volgt samengesteld:
Wim Schreuders, voorzitter
Joan van der Burgt

Edwin Rondel (voorzitter)
Gert Jan de Groot
Marc de Groot
Jacqueline Kallenbach
Bernard van der Linden

Jerry Nibte
Debbie van Oort
Tahar Rouis
Janny Stokkel
Steven Vedder
Karel Visser
Miranda de Wagenaar
Dave Hagens
Herrold Grootveld
David Pott
Angela Hendriksen (ambtelijk secretaris)
8.5 Klachtencommissie / geschillencommissie
De Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
en de Geschillencommissie inzake arbeidsconflicten
worden door dezelfde personen gevormd. Dit waren
in 2019:
Betsy Albers (voorzitter)
Dick Slofstra
Hans Molenaar
Christine Hoogenkamp (secretaris)
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