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2015

Voorwoord

Naar het jaar 2015 werd met spanning uitgezien. In dat jaar werden gemeenten
wettelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en maatschappelijke ondersteuning.
Zou het wel goedkomen met de zorg voor de burgers en zouden de zorg- en welzijnsorganisaties niet allemaal het schip in gaan?
Het werd een enerverend jaar, waarin herdefiniëring plaatsvond van ondersteuning en
participatie van burgers. Al zijn we er nog niet, terugkijkend kunnen we zeggen dat
deze megaoperatie voor de meeste gemeenten en haar burgers redelijk is verlopen.
WerkPro is de nieuwe wereld met open vizier tegemoet

In 2015 heeft WerkPro daarnaast een aantal nieuwe

verankeren in de samenleving. Aan de andere kant

getreden en heeft met stakeholders en ketenpartners

activiteiten ontwikkeld. Om jongeren een creatieve kans

zetten we in op het ‘ontzorgen’ van werkgevers bij het

de vernieuwingen mede vorm gegeven. Zo hebben we

te geven is een multimediawerkplaats gestart: SpinLink.

inzetten van afspraakbanen.

onze positie in de zorg weten te behouden, ondanks

In Friesland kwam een nieuw kringloopconcept van

de stevige bezuinigingen. Het voornaamste resultaat

de grond door een kringloopwinkel te koppelen

Als uitdagingen voor de korte termijn ziet WerkPro

is dat onze deelnemers hun dagbesteding konden

aan een demontageafdeling. Voor de verkoop van

de overdracht van het Accommodatie-beheer naar

voortzetten in ondernemingen en projecten, waar

diverse eigen-/op maat gemaakte producten werden

de besturen in de wijken en het continueren van de

doelgroepen vanuit verschillende instellingen nu samen

Homemade-winkels geopend in Hoogeveen, Bedum en

opdracht Bewaakte Rijwielstallingen. Laatstgenoemde

aan het werk zijn.

Leeuwarden.

opdracht van gemeente Groningen wordt, na 35 jaar bij

Belangrijk om hier te vermelden is dat we 65 mensen

WerkPro, nu openbaar aanbesteed. In beide gevallen

In lijn met de Wet Werk en Zekerheid en de

vanuit de ID-regeling een reguliere baan hebben

is onze grootste uitdaging het behoud van werkgele-

Wet Maatschappelijke ondersteuning zijn onze

kunnen bieden.

genheid voor het personeel.

waar zorg- en welzijnspartners samenwerken en

Samenvattend kunnen we concluderen dat WerkPro dit

WerkPro heeft veel plannen en ambities in 2016. Steeds

doelgroepen worden gemengd. Als antwoord op

spannende overgangsjaar goed is doorgekomen en

gaat het ons daarbij om het ondersteunen van de eigen

de oproep van gemeenten om met gezamenlijke

af heeft kunnen sluiten met een positief exploitatiere-

kracht van mensen op weg naar economische zelfstan-

initiatieven te komen, die participatie van wijk- en

sultaat. Dit succes danken we aan de vereende krachten

digheid, zelfregie en/of het leveren van een bijdrage

dorpsbewoners in hun eigen omgeving mogelijk

van deelnemers en personeel.

aan de samenleving.

Groningse wijken. In de gemeente Menterwolde bloeit

In 2016 staat WerkPro opnieuw voor stevige

Peter Rutgers

de Heemtuin als nooit tevoren op basis van hetzelfde

uitdagingen. Onze ambitie blijft dat we als aanbieder

directeur-bestuurder

uitgangspunt.

van dagbesteding in Noord Nederland, werk en

werkbedrijven omgevormd tot bruisende werkcentra,

maken, kwam Wij(k)werken tot volle wasdom in vier

dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen stevig
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1
WerkPro
Voorwoord
algemeen

WerkPro is actief op het gebied van werk, activering, zorg en maatschappelijke dienstverlening. Het centrale
kenmerk van onze doelgroepen is een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vaak meervoudige problematiek.
WerkPro staat voor maatschappelijke dienstverlening. We richten ons daarbij op veiligheid, leefbaarheid,
duurzaamheid en opvang, en op gastvrijheid voor mensen met een klein budget.

1.1

Algemene identificatiegegevens

en waardering. Door te werken nemen mensen deel

Samenwerking als sleutelbegrip

Adres:

Zilverlaan 2

aan het maatschappelijk verkeer en ontwikkelen ze

Alleen door samenwerking kunnen we voldoen aan de

Postadres:

Postbus 4159, 9701 ED

zelfrespect.

vraag van opdrachtgevers, is maatwerk gegarandeerd

Plaats:

Groningen

Telefoonnummer :

050 -3 17 52 00

Begeleiding van de klant

E-mailadres:

info@werkpro.nl

WerkPro gaat uit van de mogelijkheden van de

Internetpagina:

www.werkpro.nl

klant, niet van de beperkingen. De klant stuurt zijn

Inschrijvingsnummer KvK: 02060268

en leveren we een bijdrage aan participatie van de
klant aan de samenleving.

eigen ontwikkeling, waarbij het doel varieert van
maatschappelijke participatie tot aan economische

1.2

Missie

zelfstandigheid. De manier waarop wij werk en

WerkPro biedt werk en begeleiding gericht op

begeleiding inzetten helpt de deelnemers zich als

ontwikkeling en participatie aan personen die

waardevolle medewerkers te profileren en stimuleert

op eigen kracht nog geen plaats op de reguliere

hen het beste uit zichzelf te halen.

arbeidsmarkt kunnen verwerven en levert een

De begeleiding is gericht op de klant, waarbij zowel

bijdrage aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen.

de eigen kracht als de inzet van het eigen netwerk
voorop staan.

1.3

Visie

Werk is essentieel voor iedereen, werkt preventief

Maatschappelijk zinvolle doelstellingen

en zorgt voor economische zelfstandigheid. Het

Bij WerkPro sluiten we met onze activiteiten aan bij

versterkt het gezonde deel van mensen, maakt zelf-

verschillende beleidsdoelen op de gebieden arbeid,

ontplooiing en ontwikkeling mogelijk en geeft status

leefbaarheid, veiligheid en milieu, en werken we
vraaggericht vanuit de klanten. Dit doen we in nauwe
samenwerking met ketenpartners.
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2
Algemeen
beleid

In het landschap van zorg- en welzijn is van alles aan de hand. Er wordt gezocht naar nieuw evenwicht tussen
maatschappij, zorg en welzijn. Sinds 1 januari 2015 zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de
Jeugdwet en de Participatiewet van kracht en hiermee zet de overheid de burger en diens zelfredzaamheid
centraal. Zij verwacht van de zorg- en welzijnsorganisaties dat ze gezamenlijk optrekken om de burger met een
hulpvraag te ondersteunen. Het uitgangspunt is dat op die manier de bureaucratie vermindert en de dienstverlening aan de cliënt verbetert.

Een dergelijke koersverandering gaat gepaard met

Maatschappelijke participatie

De nieuwe Participatiewetgeving richt zich

flinke bezuinigingen. Deze ontwikkelingen vergen

In het kader van de decentralisaties – Jeugdwet,

op uitplaatsing van werkzoekenden en in het

een transformatie van het sociale domein en vele

WMO 2015 en Participatiewet – investeert

bijzonder Wajong-eren naar werkgevers. De

organisaties zijn bezig met dezelfde zoektocht,

WerkPro in strategische samenwerkingsver-

investeringen in de producten en diensten van

een die het nodige vraagt van alle betrokkenen,

banden met partners in zorg en welzijn en het

Werktools – trainingen, voortrajecten, coaching

instellingen en de gemeente.

ontwikkelen van aansprekende activiteiten voor

op de werkvloer – werpen vruchten af. De

met name de doelgroep jeugd.

NAM-Carrousel draait behalve in Drenthe nu

De kracht van WerkPro

ook in andere regio’s. Steeds meer werkgevers

WerkPro heeft als ‘unique selling point’ het mengen

WerkPro heeft met Iederz, Lentis en Novo een

verbinden zich aan WerkPro en maken werk- en

van doelgroepen in een arbeidsmatige omgeving.

visie op maatschappelijke participatie ontwikkeld.

stageplekken beschikbaar voor onze klanten.

Hiermee komen we dichtbij de door gemeentelijke

Deze visie op participatie en dagbesteding in

Dit vormt een belangrijke meerwaarde in

opdrachtgevers gewenste inclusie: iedereen

werk- en activeringscentra is in de gemeente

een sluitende aanpak voor zowel klanten als

zoveel mogelijk laten participeren in een normale

Groningen positief ontvangen. Daarbij zetten we

opdrachtgevers.

werk- en leefomgeving. Bij WerkPro staat ‘samen

sterk in op Wij(k)werken, waarbij zo veel mogelijk

werken aan werk’ centraal: binnen WerkPro werken

doelgroepen worden gemengd. Dit is in een pilot

2016

medewerkers, deelnemers en vrijwilligers gezamenlijk

in drie accommodaties in Groningen in 2015 in de

De werkgeversbenadering blijft in 2016 belangrijk

aan de producten en diensten. Met deze aanpak

praktijk gebracht. In 2016 breidt Wij(k)werken uit

in onze aanpak. WerkPro gaat nu zelf investeren

onderscheidt WerkPro zich van andere organisaties in

naar vier accommodaties.

in projecten en mensen die direct betaald werk

de zorg- en welzijnssector.

Ook in de regio’s is deze visie –op maat

opleveren. Daarnaast werken we samen met

uitgewerkt- uitgangspunt van gesprek met

gemeenten aan jongerenprojecten.

gemeenten die vorm en invulling willen geven
aan de nieuwe Participatiewet en de WMO.

Verder wil WerkPro in het kader van Social Return

Dit resulteerde in nieuwe opdrachten, zoals de

on Investment (SROI) extra banen creëren. Zo

pilot Ontwikkelbanen en de exploitatie van de

creëren we een startersfonds waarmee minimaal

Heemtuin in Muntendam.

6 starters op de arbeidsmarkt bij WerkPro
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een werkervaringsbaan (Startership) kan worden

Opdracht accommodatiebeheer

Reorganisatie

aangeboden.

WerkPro heeft intensief overlegd met de gemeente

WerkPro heeft de afgelopen drie jaar noodzakelijke

Groningen over de toekomst van de opdracht

reorganisaties doorgevoerd met het oog op het

Zorg en ondersteuning

Accommodatiebeheer. We hebben in een business

handhaven van een gezonde financiële huishouding.

Per 1 januari 2015 is AWBZ-begeleiding overgegaan

case een nieuw model gepresenteerd op basis van

Het verdwijnen van de gesubsidieerde werkgele-

naar de WMO en zijn gemeenten verantwoordelijk

meer zeggenschap voor de besturen, meer flexibiliteit

genheid per 1 januari 2015 heeft gevolgen gehad

voor de uitvoering. Tegelijkertijd zijn de budgetten

in de bezetting en financiële haalbaarheid. De

voor de bedrijfsvoering van projecten in de stad

met ongeveer 20% gekort. We hebben met alle

gemeente besloot uiteindelijk de zeggenschap na een

Groningen. Het betekende, naast het afscheid

gemeenten waar we gevestigd zijn contracten

overgangsjaar in 2015 over te dragen aan de wijken.

van vaste medewerkers, dat de betaalbaarheid en

afgesloten. In het overgangsjaar 2015 lag de prioriteit

Daarmee komt in 2016 een einde aan de centrale

continuïteit van opdrachten in gevaar kwam. In 2015

bij continuïteit van zorg voor klanten. Daartoe

beheerpool.

is dit opgevangen met een opdracht duurzame banen

heeft WerkPro veel tijd en energie geïnvesteerd in

van de gemeente Groningen, en inleen van SW-

afstemming met gemeenten en ketenpartners.

Opdracht Stallingen

medewerkers. Het is noodzakelijk dat wij deze banen

In 2016 en 2017 willen gemeenten de ondersteuning

Het jaar 2016 wordt ook belangrijk voor Stallingen,

ook voor de komende jaren duurzaam maken zodat

verder vorm en invulling geven in hun lokale beleid. In

omdat de gemeente besloten heeft om de Openbare

wij opdrachten kunnen blijven uitvoeren.

2016 blijft het voor WerkPro een belangrijk speerpunt

Stallingen in een aanbesteding aan de markt aan te

Daarnaast stond WerkPro voor de taak in te grijpen

om zich in deze ontwikkeling goed te positioneren.

bieden. Dit betekent dat na 35 jaar stallingsbeheer

in verliesgevende projecten. In een aantal business

er een kans is dat de opdracht niet aan WerkPro zal

cases zijn doelstellingen geformuleerd en uitgevoerd.

WerkPro staat voor de uitdaging om voldoende

worden gegund. Uiteraard doet WerkPro er alles aan

Een aantal verliesgevende projecten werd in

instroom van cliënten te realiseren op de verkregen

deze opdracht, en daarmee een banenmotor voor de

afgeslankte vorm voortgezet. In 2016 gaan we door

opdrachten. We verwachten vooral groei in de

onderkant van de arbeidsmarkt, te behouden.

met het monitoren van deze projecten.

forensische zorg en de interventie Werk na Detentie.
Daarnaast voldoet ook de strategische samenwerking

Kwaliteit van medewerkers

met VNN aan de verwachtingen. Steeds meer

WerkPro investeert in de kwaliteit van medewerkers.

VNN-klanten vinden hun weg naar WerkPro.

Zo start de leergang Werkbegeleider in 2016. Verder
zetten we in op peergroepen, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen vanuit de filosofie dat deelnemers/
cliënten elkaar ondersteunen.

Doelstellingen 2016 / 2017
Flexibel en vraaggericht maakt WerkPro zich op voor
de toekomst, als de uitvoerder van participatie en de
aanbieder van werkgerichte dagbesteding. Dit blijven
we doen in nauwe samenwerking met (gemeentelijke)
opdrachtgevers en ketenpartners.
WerkPro zet in op ontwikkeling en versterking
van infrastructuur en productaanbod in de drie
noordelijke provincies om goed aan te kunnen sluiten
bij de vraag van de klant.
WerkPro investeert in activiteiten, projecten en
bedrijven die de onderkant van de arbeidsmarkt meer
kansen op kunnen leveren.
WerkPro richt haar ontwikkelingen in welzijn en maatschappelijke dienstverlening op het versterken van
participatie in wijken en dorpen.
Deze ontwikkelingen vragen een voortdurende
aanpassing van de organisatie aan de veranderende
omgeving. Ook in 2016 is deze organisatieontwikkeling en verdere professionalisering van personeel
een belangrijk speerpunt.
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3
WerkPro
in bedrijf

WerkPro heeft bedrijfslocaties in Groningen, Friesland

WerkPro heeft in 2015 54 mensen aan een betaalde

en Drenthe, waar werkplekken worden aangeboden in

baan geholpen, waaronder 12 afspraakbanen voor

diverse branches:

Wajongeren. De contacten met het bedrijfsleven
hebben in Drenthe en Groningen 60 nieuwe werker-

•

horeca & catering

varingsplaatsen opgeleverd.

•

schoonmaak

Het aantal zorgtrajecten is licht gedaald. Dit heeft

•

kringloop (logistiek, magazijn, winkel, textiel)

te maken met de overgang van AWBZ naar WMO.

•

fiets(parkeer)- en buurtbeheer

WerkPro blijft samenwerking zoeken met partners in

•

techniek (hout, metaal, reparatie, demontage)

de zorg zoals VNN en ketenpartners als Zienn, Cosis

•

groen en leefomgeving (buitendienst,

en Lentis. De werkplekken bij WerkPro voorzien in een

klussendienst)

behoefte voor klanten met een justitiële titel: deze

•

administratie

deelnemersgroep groeide in 2015 fors, mede door

•

multimedia

een nieuwe opdracht taakstraffen voor Reclassering.

In al onze bedrijven werken deelnemers uit
verschillende doelgroepen.

Deelnemerstrajecten (personen per jaar)

traject

2015

2014

2013

2012

2011

Re-integratie

173

192

189

315

501

Activering

409

373

252

334

537

Zorg

1134

1196

1179

717

499

Justitie

487

60

41

45

31

Totaal

2203

1821

1661

1411

1568
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3.1

Werktools in 2015

Werktools re-integratie legde het afgelopen jaar

maanden) uitgestroomd naar werken-leren.
•

Werktools gaf in 2015 ook de training Baanbreker

14

opdrachten in 2015.
•

Tenslotte zijn in 2015 in opdracht van het UWV 30

de nadruk op trajecten voor jongeren en het verder

voor werknemers van WerkPro en andere

jobcoach-trajecten uitgevoerd. Van 30 individuele

uitbreiden van dienstverlening voor werkgevers.

werknemers die in het kader van reorganisatie

re-integratieopdrachten kregen 18 mensen (60%)

Door mensen in trajecten voor te bereiden op

uit dienst gingen. In opdracht van VNN is een

werk(ervaring) bij bedrijven, kunnen werkgevers

module Arbeid & Scholing ontwikkeld. Werktools

voldoen aan de afspraken van de Participatiewet

verzorgde daarnaast trainingen op het gebied

werkplaats SpinLink opgezet. SpinLink verzorgt

(afspraakbanen) en Social Return on Investment.

van (team-)coaching, communicatie en intervisie.

promotie binnen en buiten WerkPro.

Verder is sterk ingezet op vernieuwing van producten.
•

•

•

een reguliere baan.
•

In september is voor jongeren de multimedia

WerkPro is in Drenthe en Groningen aangesloten
bij werkgeversnetwerken. Dit resulteert in

3.2

De pilot Werkervaringsplaatsen in Groningen

veel werkervaringsplaatsen en openingen bij

WerkPro is in Groningen en provincie actief op het

leverde voor Werktools werk op in de vorm

werkgevers. In 2015 stelden ruim 60 werkgevers

gebied van dagbesteding voor diverse doelgroepen.

van trajectbegeleiding voor 83 mensen. Deze

werkervaringsplekken beschikbaar en daaruit

WerkPro is pijlerpartner in de gemeenten Delfzijl,

pilot wordt vervolgd in 2016 voor maximaal

kregen 24 deelnemers een reguliere baan,

Appingedam, Loppersum en Bedum, Marne, Winsum

100 mensen. Omdat WerkPro gelooft in de

met of zonder jobcoaching. Deze aanpak

en Eemsmond. Als pijlerpartner ondersteunt WerkPro

meerwaarde van dit product, investeert ze ook

heeft veel succes: werkgevers ervaren op

gemeente en uitvoerders met de transitie van AWBZ

financieel in deze trajecten. Eind juni wordt de

een laagdrempelige manier, zonder risico’s,

naar WMO.

som opgemaakt over het aantal deelnemers dat

de mogelijkheden van werken met ‘moeilijke’

in 2015 is ingestroomd en ook een baan vond. De

jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

GoudGoed Winschoten is een combinatie van

verwachting is dat we - deels in samenwerking

Belangrijke speerpunten voor Werktools in 2016

kringloop en dagbesteding. De kringloopwinkel staat

met het werkgeversteam - de helft regulier laten

zijn verdere uitbreiding van deze netwerken en

vol mooie oude spullen en samen met deelnemers

uitstromen.

het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod

opgeknapte meubels en fietsen. Wekelijks komen er

voor werkgevers (adviseren en ‘ontzorgen’).

nieuwe deelnemers die hier graag willen werken. In

Werktools heeft in 2015 twaalf afspraakbanen

2015 werkten er 125 mensen op deze locatie.

Drie Voorwerkgroepen voor jongeren startten
in 2015. Dit voortraject voorziet in een

•

Dagbesteding

grote behoefte voor jongeren die vanwege

gerealiseerd voor (Wa-)jongeren die in het doel-

verschillende redenen in problemen zijn geraakt

groepenregister staan. Deelnemers doen eerst

In Middelstum zijn op Ewsum en Driestenborg

of vroegtijdig school hebben verlaten. Dit jaar

werkervaring op in onze eigen projecten.

dagelijks 50 mensen in dagbesteding. Ze werken

Intensieve contacten met werkgevers als het

in het groen, de horeca, productiewerk en in

RMC, Jeugdzorg, en Jeugdreclassering. De

Nuon en aansluiting bij werksite.nl genereerden

houtbewerking. In 2015 zijn acht goed bezochte

eerste resultaten zijn gunstig; de eerste vijf

ideeën op het gebied van mobiliteit en

streekproductenmarkten georganiseerd. Ewsum en

deelnemers zijn binnen looptijd van het traject (9

outplacement en hebben geleid tot acht

Driestenborg sloten het jaar af met een volledig door

zijn 32 jongeren aangemeld door sociale dienst,

•

deelnemers verzorgde kerstmaaltijd.

en dak- en thuislozen gevestigd: Het Twaalfde Huis,
Groenwerk, de Wasplaats en straatmagazine De

“Een half uur voor aanvang van de maaltijd

Riepe. De Wasplaats verzorgt het wassen voor maat-

kleden de deelnemers zich om en zien we hele

schappelijke opvang en doet wasjes voor dak- en

andere verschijningen dan de dagelijkse outfit van

thuislozen. Meer dan 200 mensen hadden in 2015

werkkleding. Ik praat met een jongen met autisme,

aan het Eemskanaal een dagbestedingsplek. Ze

hij heeft het dessert klaar gemaakt. Vol trots vertelt

werken in de fietsenwerkplaats, pakken folders in,

hij mij dat hij zelf de peertjes heeft gekookt en

assembleren beugels en maken meubels en prachtige

chocolade heeft gesmolten om eroverheen te doen.

schilderijen. Het is ook de plek waar hun inkomsten

Maar wat mij vooral treft is dat hij over samenwerken

kunnen worden beheerd als dat nodig is, de ver-

praat. Ook is er een jonge vrouw die haar zoontje

pleegkundige van de GGD gezondheidsspreekuur

heeft meegenomen. Ze heeft hem laten zien waar ze

houdt en de advocaat helpt bij juridische problemen.

werkt. Deze vrouw heeft een moeilijke periode achter

Dagelijks koken we 80 maaltijden om de gezondheid

de rug. Ze probeert haar leven weer vorm te geven in

te bevorderen.

een andere omgeving. Voor haar zelfbeeld zijn deze
momenten erg belangrijk. Dit kan voor haar weer een

Het zorgteam biedt individuele begeleiding op alle

eerste stap zijn naar werk.”

leefgebieden. 172 mensen kregen begeleiding, zowel
dak- en thuislozen als mensen die weer in een huis

Een nieuw project in de gemeente Menterwolde is

wonen. De doelen zijn een betere levenskwaliteit en

de Heemtuin. Hier werken we samen met de Zijlen,

een actieve deelname in de samenleving.

Noorderbrug en Natuur & Milieueducatie. In 2015
hebben we hier onze eerste bruiloft georganiseerd,

De dagbesteding van WerkPro op het gebied

heeft een wethouder zijn afscheid bij ons gehouden

van repro werd in 2015 op de locatie van NOVO

en hebben we tal van activiteiten georganiseerd voor

uitgevoerd. Dit heeft voor de uitvoering van de repro-

jong en oud. Op het terrein is een belevenisroute

opdrachten voor meer flexibele inzet gezorgd. De

in aanleg, een avontuurlijk wandelpad dat in het

repro-opdrachten lopen echter wel terug. Ook in 2016

voorjaar van 2016 wordt geopend onder de naam

verwachten we hier geen groei.

Mammoetpad.
Het team Adviseurs Werk zorgt voor de verbinding
Aan het Eemskanaal in de stad Groningen zijn de

tussen VNN en WerkPro waar het gaat om het

volgende dagbestedingsprojecten voor verslaafden

plaatsen van cliënten vanuit behandeling op
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Het ontkokeren van voorzieningen: Het

3.4

sector. In 2015 waren in totaal 340 cliënten binnen de

mengen van de doelgroepen van traditioneel

Onder het bedrijfsonderdeel Horeca vallen de

dagbestedingslocaties van WerkPro actief. In 2016

dagbesteding (verstandelijke beperking,

volgende projecten: Simplon Jongerenhotel, Eetcafé

wordt de samenwerking met de dagbestedingslo-

psychiatrische aandoening) en participatie,

73-2, Wijkhotel Stee in Stad, Eeterie de Globe, de

caties en de individuele AW-er nog intensiever.

re-integratie (WWB-ers, Wajong-eren en

Kiosk bij de dierenboerderij in het Stadspark, Grand

SW-geïndiceerden).

Café en wijk- en zalencentrum Treslinghuis, de horeca

dagbestedingslocaties of werkplekken in de reguliere

•

•

In 2015 hebben Riepe-verkopers 122.500

•

•

Wijkgerichte aanpak (verder) vormgeven.

en evenementen bij de Heemtuin in Muntendam en

Straatmagazines verkocht, waaronder een

Hierbij staan vraaggestuurde diensten in de

de dienstverlening in het gebouw de Studio in de

dubbeldik kerstnummer

wijk centraal, waardoor de zelfredzaamheid van

Akkerstraat in Groningen waar de Dansacademie van

In de keuken van dagbestedingslocatie

wijkbewoners en de leefbaarheid in de wijk wordt

de Hanzehogeschool en OOG gevestigd zijn.

Eemskanaal wordt dagelijks voor 80 mensen een
gezonde maaltijd gekookt
•

vergroot.
•

Efficiënter werken en daardoor meer personen

Bij het werken in onze horeca-activiteiten gaan we uit

De Wasplaats verzorgt het wassen voor maat-

(grotere groepen) dagbesteding en (arbeids)

van een zogenoemde mix van doelgroepen. Binnen

schappelijke opvang (17.655 kilo) en deed 3.171

participatie bieden.

duidelijke voorwaarden heeft deze manier van werken

wasjes voor dak- en thuislozen
3.3
•

Horeca

Wij(k)werken

meerwaarde voor alle betrokkenen: deelnemers
We zijn in de wijken actief met het ondersteunen in

ontwikkelen zich en leren van elkaar.

het beheer van sociaalculturele accommodaties, het

Het niveau dat deelnemers via verschillende werk-

In de wijken Beijum, Selwerd/Paddepoel, Tuinwijk

onderhoud van tuintjes, het uitvoeren van klussen,

ervaringstrajecten kunnen bereiken verschilt van

en Oosterpark is in 2015 de pilot Wij(k)werken

het schoonhouden van de wijk, kringloop en horeca

hoog tot laag. Hoewel uitstroom naar werk of

verder ontwikkeld. Wij(k)werken is er voor

(koffiepunten en eetpunten). Het aantal activiteiten

opleiding meestal niet het trajectdoel is, vindt

alle bewoners in deze wijken maar is speciaal

wordt in 2016 verder uitgebreid.

ongeveer 15% van de deelnemers via een traject

bedoeld voor wijkbewoners die geen werk op

in een horecaproject zijn/haar weg naar werk en/of

de reguliere arbeidsmarkt verrichten, zoals

Noemenswaard:

opleiding.

werkzoekenden, Wajong-eren, mensen met een

•

In 2015 zijn er meer dan 200 deelnemers via Wij(k)

De horecalocaties zijn erkend leerbedrijf voor

werken actief ingezet in de wijken.

verschillende functie(niveau)s waar ook veel stagiaires

•

Van hen stroomden veertien uit naar regulier

praktijkervaring opdoen.

•

Wij(k)werken breidt uit: in 2016 ook in Hoogkerk

psychiatrische aandoening, of een lichamelijke of
verstandelijke beperking. De deelnemers wonen
in de wijk en werken voor de wijk: zij verrichten
werkzaamheden ter bevordering van een schone,

werk.
De dienstverlening binnen de horeca in de

veilige, gezonde, sociale en vitale wijk. In de

binnenstad en in de wijken Oosterpark en Indische

uitvoering van de pilot werken WerkPro, Novo,

buurt bestaat uit: het bieden van goede, originele

Lentis en Iederz samen. Het doel van de pilot is:

en betaalbare overnachtingsmogelijkheden, het

bieden van maaltijden – diner en lunch – en catering

In cijfers:

in het bedrijf en op locatie, het verhuur van zalen,

•

facilitair beheer van gebouwen, dienstverlening in
receptiewerkzaamheden en het organiseren van

•

evenementen.
Het bedrijfsonderdeel Horeca zorgt naast het bieden

In 2015 boekten Simplon Jongerenhotel en Stee

Een aantal beheersopdrachten van Stallingen is in de

in Stad 16.885 overnachtingen.

loop van 2015 onder druk komen te staan. Voor het

Grand Café Treslinghuis, Eetcafé 73-2 en Eeterie

eerst na 35 jaar stallingbeheer in de stad Groningen

de Globe serveerden 29.000 diners en 5.100

moet Stallingen een eventuele vervolgopdracht zien

lunches

te verwerven middels een aanbestedingsprocedure

Op een mooie zomerdag verkoopt de Kiosk van

van de gemeente Groningen. De huidige opdracht

gevarieerd toeristisch en horecaklimaat in de stad

het Stadspark meer dan 700 ijsjes aan bezoekers

loopt medio 2016 af.

Groningen, en bevordert met haar restaurants de

van de dierenboerderij en de speeltuin.

van werk- en dagbestedingsplekken voor een

ontmoeting tussen mensen. WerkPro draagt hiermee

•

•

bij aan de leefbaarheid van wijken, parken en dorpen.

De Heemtuin had een voorjaarsmarkt, een

Voorafgaand aan het schoolseizoen 2015-2016

midwintermarkt, een boekenmarkt, een

hebben zeven middelbare scholen hun contracten

modedag, participeerde in de dag van de zorg,

met Stallingen opgezegd. Twee daarvan verzochten

Het Simplon Jongerenhotel heeft haar aanbod van

organiseerde kinder-kookworkshops voor de

gedurende het nieuwe schoolseizoen toch Stallingen

slaapzalen en kamers in 2015 uitgebreid met een

jeugd in Muntendam, was trouwlocatie, was ver-

om een beheerder te leveren voor hun rijwielstalling,

aantal appartementen. Zij hoopt in 2016 nauw te gaan

gaderlocatie – inclusief rondleiding- voor menig

met name door overlast ter plekke (vernielingen,

samenwerken met het Student Hotel dat verrijst aan

organisatie en bedrijf, organiseerde activiteiten

diefstal en verrommeling).

het Boterdiep.

met Pasen, Moeder- en Vaderdag, kreeg 320

De Heemtuin in Muntendam wordt vanaf 1 januari

mensen op bezoek tijdens Halloween en ontving

Van de bedrijfsstallingen heeft het UMCG per 1

2015 in opdracht van de gemeente Menterwolde

talloze klassen uit de gemeente Menterwolde en

januari 2016 besloten de stalling onder eigen beheer

door WerkPro geëxploiteerd. De bedrijfsonderdelen

Veendam voor natuur en milieu-educatie.

te nemen. Hiermee zijn de vijf in deze stallingen

Dagbesteding en Horeca van WerkPro werken nauw

werkzame beheerders uitgestroomd naar een

samen in dit project, zowel met elkaar als met De

3.5

Zijlen.

Stallingen heeft primair een maatschappelijk doel:

Stallingen

reguliere baan.

dienstverlening aan de burgers in Groningen

Om haar dienstverlening aan te passen aan de eisen

Het Treslinghuis is de uitvalsbasis voor het Wij(k)

Fietsstad in het kader van gemeentelijk fietsbeleid en

van de tijd, wil Stallingen het vak stallingbeheerder

werken Oosterpark. Ruim 100 mensen waren hier met

tegelijkertijd werkgelegenheid en ontwikkelkansen

een facelift geven; waarin de beheerder meer en meer

Wij(k)werken actief in de Oosterparkwijk. Verder werkt

bieden aan mensen met een grote afstand tot de

een rol van informant zal gaan vervullen, en waarbij

het Treslinghuis intensief samen met het WIJ team

arbeidsmarkt. Stallingen werkt met veel vrijwilligers,

elementen als gastheerschap en klantvriendelijkheid

in de Oosterparkwijk, dat tevens in het Treslinghuis

mensen in een zorg-, participatie- of werkleer-

centraal zullen komen te staan.

gehuisvest is.

traject of met een taakstraf aan het meest duurzame
vervoermiddel ter wereld: de fiets.

Daarnaast is Stallingen gedurende het jaar begonnen
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met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven rondom

steeg aanmerkelijk.

de thema’s fiets, fietsmobiliteit en -parkeren.
Deze gaan in 2016 leiden tot een innovatief en

In 2015 is een nieuwe ontwikkeling gestart met de
verkoop van atelierartikelen. Hierbij worden nieuwe

•

samenhangend pakket van producten en diensten
rondom voornoemde thema’s.

18

•

Bij het Fietsservicepunt kwamen in 2015 5.638

artikelen gemaakt uit allerlei ingezamelde goederen

fietsen binnen

zoals upcycling van meubels, kleding, platen en

Stallingen heeft bijgedragen aan het

riemen.

gemeentelijk armoedebeleid in 2015: gedurende
Naast het beheer van vijf openbare stallingen, twee

het jaar werden op diverse plekken in de

Nieuw zijn de plannen van GoudGoed om in

bedrijfsstallingen, het Stadsbalkon bij het centraal

Groninger stadswijken fietsherstelacties verzorgd,

2016 te starten met de verkoop van tweedehands

station en het Fietsservicepunt, worden door WerkPro

waarbij kinderen uit armoedegezinnen hun fietsen

zorgmiddelen.

Stallingen in opdracht van de gemeente Groningen

gratis konden laten repareren door fietsherstellers

de Rode Lopers gelegd en Spitsrekken geplaatst. In
2015 kwamen bij het Fietsservicepunt 5.638 fietsen

•

binnen, 500 minder dan in 2014. Deze afname valt toe

van Stallingen.

Totaal inzameling in componenten GoudGoed

Er werden 300 fietsen voor minima rijklaar

De totale inzameling in componenten door

gemaakt en kosteloos aangeboden.

GoudGoed was 1.256.135 kg. Dit is een besparing van

te schrijven aan de uitgebreide stallingcapaciteit in de
Fietsflat bij het Centraal Station.

10.9 ton CO² uitstoot, wat gelijk staat aan 545.000
3.6

Kringloop

WerkPro is al jaren in alle provincies aanwezig met

bomen!
Het percentage stort bedraagt minder dan 15%.

De mogelijkheid om bij Stallingen het (praktijk)

haar kringloopbedrijven:

diploma Rijwielhersteller II te behalen is een

Raderwerk in Buitenpost, Hergebruik Plus in

belangrijke stap op weg naar betere door- en uit-

Appingedam, GoudGoed in Winsum, GoudGoed

In 2015 zijn 209 computers (laptops) uitgeleverd in de

stroommogelijkheden voor deelnemers. In

Winschoten, GoudGoed Uithuizen, GoudGoed

stad Groningen in het kader van de minima regeling.

2015 hebben drie deelnemers de opleiding met

Emmen en GoudGoed in Groningen.

Daarnaast heeft GoudGoed ook in 2015 in de stad

succes afgerond.

Groningen deelgenomen aan de gratis verstrekking
GoudGoed in Groningen omvat diverse kringloop-

van kinderfietsen aan de minima in de stad, eveneens

Stallingen Productie is een branche-activiteit (hout,

winkels en GoudGoed Textiel. GoudGoed Textiel

in het kader van het armoedebeleid.

metaal, groen, klussen, schoonmaak) die naast zijn

is verantwoordelijk voor inzameling en afzet van

populariteit bij deelnemers - in 2015 waren per

gebruikt textiel in de gemeente Groningen. De

dag gemiddeld 52,75 deelnemers aan het werk

winkels in Groningen-zuid en in Lewenborg zijn in

bij Stallingen Productie, in 2014 waren dat er 54,5

2015 gesloten, evenals GoudGoed Computers.

- ook erg in trek is bij opdrachtgevers: het aantal
opdrachtgevers en de daaraan gerelateerde verkopen

De registratie van plastic als aparte grondstof is in

(metaal- en houtproducten) en diensten

2015 ter hand genomen.

3.7

Regio Friesland

gegund waarbij er een grote kans bestaat dat deze

WerkPro heeft in Friesland verschillende

samenwerking voor meerdere jaren aangegaan wordt.

dagbestedings- en activeringsactiviteiten: Raderwerk

Voor gemeente Kollumerland gaat WerkPro een uniek

in Buitenpost, WerkPro Leeuwarden, Raderwerk

‘Waste Coin’-project uitvoeren, waarbij burgers een

Kollum en demontagebedrijf Kollum.

vergoeding krijgen voor bepaalde ingeleverde schone
fracties.

Sinds begin 2015 heeft Werkpro een nieuwe aanwinst

In Leeuwarden is op 4 november een Homemade-

in Kollum in de vorm van een kringloopbedrijf en een

winkel geopend door wethouder Ekhart.

demontagebedrijf. De resultaten van beide locaties
zijn boven verwachting. Even was er onzekerheid over

De gemeente Achtkarspelen heeft de subsidie voor

het behalen van de beoogde deelnemersaantallen,

het Steunpunt Twijzelerheide per 1 december 2015

maar tegen het eind van het 2015 loopt het aantal

beëindigd. Ook hebben we de activiteiten van de

aanmeldingen gelijk met de prognose.

Zorgboerderij ‘Lyts Botniahiem’ stop moeten zetten,
vanwege een gebrek aan deelnemers.

In heel Friesland is een toename van aantal

Tabel kringloop - hoeveelheden in kg

deelnemers gerealiseerd. Daarbij is de verschei-

In 2015 heeft Raderwerk Buitenpost 619 kilo appels

denheid aan trajecten ook toegenomen. Met name

geschild om daarmee 387 appeltaarten te bakken.

het aantal WMO geïndiceerde klanten en forensische

Raderwerk nam 253 oude fietsen af van Stallingen en

zorg-klanten is toegenomen, maar ook het aantal

maakte daar 92 verkoopbare fietsen van.

taakgestraften heeft een vlucht genomen. De
dagbesteding in Leeuwarden in opdracht voor zowel

WerkPro Leeuwarden deed productiewerk. Onder

Zienn als VNN werkt goed. Beide partijen zetten de

meer zijn 21.000 energieboxen gevuld met gemiddeld

samenwerking met WerkPro in 2016 voort.

14 producten in opdracht van Oxio, Nuon en andere
energiebedrijven; er zijn 19.000 filters geproduceerd

Eind 2015 zijn er een aantal afspraken met

voor filterbedrijven in Udenhout, Apeldoorn en

opdrachtgevers gemaakt die een positieve bijdrage

Heerenveen.

kunnen leveren aan het resultaat van 2016. Gemeente
Grootegast heeft aangegeven dat ze graag een
pilot bij Raderwerk Buitenpost willen uitzetten voor
een diagnosetraject. Gemeente Achtkarspelen
heeft Raderwerk Buitenpost een zwerfafvalproject
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3.8

Regio Drenthe

dagbesteding aan ruim 100 dak- en thuislozen in

Per 1 januari is WerkPro Hoogeveen in een nieuwe

nauwe samenwerking met ketenpartners als VNN,

opzet doorgegaan. Om kosten terug te brengen is de

Leger des Heils en Promens Care. WerkPro heeft in

dure metaalafdeling gesloten en is een deel van het

2015 meegewerkt aan de totstandkoming van het

pand afgestoten.

verbeterplan maatschappelijke opvang voor centrum-

Een nieuwe ontwikkeling is de start van kringloop/

gemeente Assen. De Havenkade is hierin de eerst

cadeauwinkel GoudGoed Homemade in het voorjaar

aangewezen voorziening voor dagbesteding.

waarin we eigen gemaakte spullen verkopen.

In het voorjaar is een eigen professionele keuken

Vanuit nieuwe WMO-afspraken met de

in gebruik genomen, waar we dagelijks warme

samenwerkende gemeenten in Zuidwest Drenthe

maaltijden bereiden voor de aanwezige deelnemers.

hebben nieuwe klanten bij WerkPro Hoogeveen

Naast een gezonde maaltijd per dag voorziet dit ook

hun werkplek of dagbesteding gevonden. De

in extra aantrekkelijke dagbestedingsplekken voor

samenwerking met VNN, Leger des Heils, BEZINN,

deelnemers.

UWV en gemeenten is geïntensiveerd.

In samenwerking met de zwerfjongerenopvang van

In 2015 vonden 81 klanten bij WerkPro Hoogeveen

Promens Care zijn in 2015 jongeren bij de Havenkade

een plek voor werk en begeleiding.

geplaatst voor een zinvolle dagbesteding.

WerkPro Emmen biedt werk en dagbesteding voor
40 deelnemers, voornamelijk uit de VNN-locatie
voor beschermd wonen in Nieuw Amsterdam. De
houtwerkplaats in combinatie met GoudGoed
kringloopwinkel biedt een goede variatie aan
werkzaamheden voor de deelnemers. De verkoop
van zelfgemaakte spullen in de winkel is een
mooie stimulans. WerkPro Emmen produceert
houten meubelen voor GoudGoed Homemade in
Hoogeveen.
In Assen voeren we met VNN de opdracht uit voor
Maatschappelijke Opvang in de gemeente Assen.
De locatie Havenkade biedt sociale activering en

20
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WerkPro is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. De dagelijkse leiding is in handen van de directie.
De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De inspraak van medewerkers en klanten is
belegd in de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

4.1

Profiel van de organisatie

4.2

Financiën

wat erg inefficiënt en lasten verhogend werkt. Dit gaat

Het hoofdkantoor van de stichtingen WerkPro en

In 2014 heeft WerkPro gereorganiseerd, vanwege

Startbaan is gevestigd aan de Zilverlaan 2, 9743

verlies van (grote) opdrachten in de stad en regio’s

ten koste van de zorg.

RK te Groningen. Beide stichtingen staan onder

door gemeentelijke bezuinigingen, het einde van

Goedkeurende verklaring

bestuurlijke leiding van Peter Rutgers, met een Raad

gesubsidieerde banen in de stad en de transities

WerkPro heeft over 2015 een goedkeurende controle-

van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

in de zorg met de scherpe woorden die daarbij zijn

verklaring ontvangen.

Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van

doorgevoerd door de overheid. Dit tijdig ingrijpen

Commissarissen van Startbaan zijn identiek aan die

heeft in 2015 zijn vruchten afgeworpen. Financieel was

4.3

van WerkPro. Startbaan is georganiseerd als project

2015 voor WerkPro een positief jaar. De exploitatie

Aantal personen / fte naar dienstverband bij WerkPro

van WerkPro.

van WerkPro is in 2015 positief. Daarnaast was een

& Startbaan

P&O

belastingrestitutie van €387.000 verantwoordelijk voor
Stichting WerkPro is aangemerkt als een Algemeen

personen

personen

Fte

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2015

140

38

34,01

regulier

171

212

179.07

totaal

311

249

213,08

bijna de helft van het positieve resultaat.

Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat aan haar
verstrekte giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn

Omdat 2015 voor de transities in het sociale domein

van de inkomstenbelasting.

een overgangsjaar is geweest is het onzeker hoe dit
zich verder zal ontwikkelen. Met het resultaat van 2015

gesubsieerde
banen

Stichting Startbaan is een verloningsstichting waar

en het daarmee behaalde eigen vermogen is WerkPro

WerkPro medewerkers plaatst die werken op basis van

een financieel gezonde stichting. Op basis daarvan

een loonkostensubsidie. Deze wordt veelal verstrekt

gaat WerkPro de onzekere tijden met vertrouwen in.

door een gemeentelijke opdrachtgever in het kader

Wat WerkPro wel zorgen baart is de toenemende

van detachering, re-integratie of activering.

bureaucratie en verantwoordingszucht. Nu de zorg

Op 31 december 2015 waren 249 medewerkers in

is overgegaan van drie zorgkantoren naar vele

dienst bij WerkPro en Startbaan gezamenlijk (222 bij

Stichting Beheer Derdengelden is op 1 juli 2015

gemeentes en/of samenwerkingsverbanden is de

WerkPro en 27 bij Startbaan). Eind 2014 waren dit 311

uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

administratieve lastendruk sterk verhoogd. Elke

medewerkers (255 bij WerkPro en 56 bij Startbaan).

gemeente heeft zijn eigen verantwoordingssysteem

Reorganisatie

Binnen WerkPro is gestart met het ontwikkelen

In januari 2015 is een reorganisatie doorgevoerd.

van een leergang voor Werkbegeleiders. Met deze

Deze had onder meer te maken met beëindiging van

leergang kunnen de werkbegeleiders zich gedurende

de ID-banen op basis van individuele loonkostensub-

twee jaar via diverse in- en externe scholing

sidie door de gemeente Groningen.

(verder) bekwamen in hun functie. De inventarisatie
(nulmeting) en het vaststellen van de individuele op-

Dit verklaart de grote afname van gesubsidieerde

leidingsbehoefte heeft eind 2015 voor alle werkbege-

banen. WerkPro heeft zich sterk ingespannen om

leiders plaatsgevonden. De verdere vertaling en uitrol

werkgelegenheid voor deze groep te behouden, met

van de leergang zal in 2016 een vervolg krijgen.

als resultaat dat 43 oud-ID medewerkers op reguliere
basis opnieuw in dienst zijn gekomen.

Ziekteverzuim

WerkPro is het eerste deel van 2015 volop bezig

Het laatste kwartaal van 2015 laat een verzuimper-

geweest met het verwerken van de reorganisatie eind

centage zien van 6,04% voor WerkPro en 8,92% voor

2014. Diverse teams zijn geconfronteerd met vertrek

Startbaan. Voor 2015 komen we op een gemiddeld

van collega’s. Binnen diverse onderdelen heeft de

verzuimpercentage uit van 6,58% WerkPro en 5,56%

reorganisatie geleid tot het uitvoeren van hetzelfde

voor Startbaan.

werkaanbod, maar nu met minder personeel. De

Het verzuimpercentage is gedaald ten opzichte van

reorganisatie heeft een behoorlijke impact gehad op

het ziekteverzuim van 2014. De verklaring voor het

de mensen die (moeten) vertrekken, maar ook op de

dalen van het ziekteverzuim is dat de reorganisatie,

medewerkers die zijn achtergebleven.

die eind 2014 is ingezet, in de loop van 2015 zijn

Gedurende de periode tijdens de reorganisatie was

beslag kreeg. Hiermee is ook de onzekerheid voor

er weinig tot geen gelegenheid om te investeren in

medewerkers verminderd en stabiliseerde de situatie

de ontwikkeling van de medewerkers. Na de zomer in

binnen WerkPro zich weer.

2015 waren de eerste activiteiten op het gebied van

Deze daling van het ziekteverzuim binnen Startbaan is

persoonlijke ontwikkeling weer op te pakken. Ook

te verklaren door de uitstroom van veel medewerkers

vanuit de cao wordt de ontwikkeling van duurzame

uit deze doelgroep per 31-12-2014. Een deel van

inzetbaarheid gestimuleerd en is er per 1 juli 2015 het

deze groep medewerkers stroomde als reguliere

Loopbaanbudget geïntroduceerd.

medewerker in binnen WerkPro per 1-1-2015.
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Personeel WerkPro

Personeel Startbaan

Aantal personen / fte naar dienstverband bij WerkPro
personen

personen

Leeftijdscategorieën naar dienstverband bij WerkPro

fte

tot 30

30-39

40-49

50-59

Aantal personen / fte Startbaan

60-65

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2015
regulier
gesubsieerde

84

11

9,83

banen
regulier
totaal

171
255

24

211

13

20

60

86

188,90

personen

fte

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2015

56

27

24,18

43

Gemiddelde leeftijd naar dienstverband bij WerkPro
Dienstverband

31-12-2014

31-12-2015

gemiddelde

51

50

179,07

222

personen

leeftijd

totaal

De stichting Startbaan had eind 2015 27 medewerkers
in dienst, waarvan de meeste gedetacheerd bij
WerkPro. Eind 2014 waren dit nog 56 medewerkers.
De afname van het aantal medewerkers bij Startbaan
werd veroorzaakt door het beëindigen van de

Aantal personen met regulier dienstverband naar

De gemiddelde leeftijd van personeel is ten opzichte

ID-banen in de gemeente Groningen.

geslacht bij WerkPro

van 2014 iets gedaald en met 50 jaar nog steeds

In 2015 was er de opdracht voor de gemeente

erg hoog. Om enerzijds de instroom van jonge

Achtkarspelen om jongeren naar werk te ontwikkelen.

professionals te stimuleren en anderzijds de vakkennis

De deelnemers kregen een tijdelijk contract in

die binnen WerkPro aanwezig is te kunnen borgen,

Startbaan en werden van daaruit naar elders

is WerkPro in 2015 begonnen met het inzetten van

gedetacheerd.

Geslacht
man
vrouw
totaal

31-12-2014
161
94
255

31-12-2015
130
92
222

Aantal personen autochtoon/allochtoon bij WerkPro
31-12-2014

31-12-2015

autochtoon

232

207

allochtoon

23

15

totaal

255

222

Starterships. In 2015/2016 zullen vijf à zes jonge
mensen instromen en de gelegenheid krijgen zich

Personeel overig

te bekwamen als beginnend beroepsbeoefenaar.

Bij WerkPro werkten in 2015 vier reguliere

Na maximaal anderhalf jaar kunnen zij instromen op

medewerkers op basis van detachering.

interne vacatures.

In het kader van gemeentelijk beleid op het gebied
van seniorenbanen hebben in 2015 dertien mensen
bij WerkPro gewerkt.
Bij WerkPro zijn het afgelopen jaar 105 stagiaires
actief geweest in het kader van een MBO- of
HBO-studie.
WerkPro is een organisatie waar veel vrijwilligers
werkzaam zijn. In 2015 ging het om 376 personen.

Daarnaast heeft WerkPro werkplek geboden voor 93

Begin 2015 volgde deze cliëntenraad een cursus over

Ingeborg Roest, Frits Douwsma, Egbert Weidijk, Coen

mensen in het kader van een opleiding of afspraken

hoe te functioneren als cliëntenraad.

van der Heijde, Tjalling Leffers.

met de gemeente Groningen en SW-bedrijf Iederz.

De cliëntenraad Groningen heeft zes leden actief op

Ambtelijk secretaris: Gerda Galema.

verschillende locaties.
4.4

Cliëntenraad (CR)

De OR heeft zich met name beziggehouden met de

In 2015 waren de cliëntenraden voor de regio

De cliëntenraad in Friesland heeft vier leden. Zij

volgende zaken:

Groningen en de cliëntenraad voor Buitenpost actief

werken allemaal bij Raderwerk in Buitenpost. De

•

Instemming scholingsplan 2015 en arbobeleid

bij WerkPro. Op de andere locaties in Friesland

cliëntenraad is in 2015 vijf keer bij elkaar geweest.

en Drenthe lukte het tot dan toe niet om een

Thema’s:

•

Advies statutenwijziging WerkPro met het oog op

cliëntenraad te vormen of deel te nemen aan een

•

overkoepelende cliëntenraad. Daar waar geen cliëntenvertegenwoordiging is, onderhoudt de directie

2015 (beleid, verslag en plan van aanpak)

De algemene gang van zaken bij WerkPro (or-

het voldoen aan de eisen van de Wet Toelating

ganisatieontwikkeling, WMO-aanbestedingen,

Zorginstellingen (WTZi).

financiële zaken).

•

Advies organisatieontwikkeling bestuursmodel

•

Vergroten van de bekendheid van de

•

Advies organisatieontwikkeling team AW team

WerkPro werkt aan de versterking van de cliëntenver-

•

Veiligheid op de projecten

De OR heeft in het bijzonder haar aandacht gericht

tegenwoordiging. In Leeuwarden zijn zes geïnteres-

•

Ontwikkelingen bij diverse dagbestedingspro-

op de gevolgen voor het personeel van de in 2014

jecten (promotie, werkafspraken, werkkleding,

ingezette reorganisatie en de businessplannen van

fooienpot).

enkele projecten.

rechtstreeks contact met een afvaardiging van
cliënten.

Cliëntenraad en het werven van leden

seerde cliënten gevonden. In Hoogeveen zijn naar
aanleiding van een cliëntenbijeenkomst in december
twee cliënten bereid gevonden om contactpersoon te

•

Uitgave van een interne nieuwsbrief.
4.6

worden.

Raad van Commissarissen

De cliëntenraden vergaderen twee keer per jaar

De Cliëntenraad houdt contact met de cliëntenraad

De Raad van Commissarissen (RvC) en de directie

met bestuurder Peter Rutgers. Ook woont een

van VNN omdat cliënten van VNN bij WerkPro

van WerkPro baseren hun wijze van toezicht houden

afvaardiging van de RvC jaarlijks een CR-overleg bij.

dagbesteding volgen. De voorzitter van de

en besturen op de principes van Good Governance.

De cliëntenraden krijgen ondersteuning van een

Cliëntenraad regio Groningen is ook actief in het

De Raad van Commissarissen is samengesteld uit

ambtelijk secretaris.

platform GZ voor cliëntenraden.

personen die affiniteit hebben met alle aspecten van

De cliëntenraad regio Groningen heeft in 2015 elf

4.5

keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op

In 2015 was de Ondernemingsraad als volgt

directeur/bestuurder – conform het hierover gestelde

verschillende locaties met het oog op het vergroten

samengesteld:

in de statuten – adequaat kunnen adviseren en

van de bekendheid van de cliëntenraad bij de

Roelof van der Broek (voorzitter), Femke van Rennes

controleren.

projecten en het werven van leden.

(vervangend voorzitter) , Marcella Gortmaker,

Leden van de Raad worden benoemd voor een

de activiteiten van WerkPro en die zoveel persoonlijke
Ondernemingsraad (OR)

deskundigheid en ervaring bezitten, dat zij de

Jaarverslag 2015
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termijn van vier jaar en kunnen vervolgens voor nog
een termijn van vier jaar worden herbenoemd. De
leden van de Raad zijn onafhankelijk en daarom in
staat om toezicht te houden op het beleid en de
uitvoering van een maatschappelijke onderneming
zoals WerkPro.
In 2015 heeft de Raad vier keer vergaderd. Daarnaast
werden twee bijeenkomsten belegd over de
strategische koersbepaling van WerkPro. Deze is,
gelet op de ontwikkelingen in het huidige politieke
landschap, van groot belang en heeft de bijzondere
aandacht van de Raad.
De Raad heeft, separaat en in het bijzijn van de
bestuurder, het eigen functioneren geëvalueerd.
Namens de Raad van Commissarissen voerden twee
leden gesprekken met de directeur/bestuurder over
het functioneren van de bestuurder, het functioneren
van de Raad als toezichthouder, het zijn van klankbord
en de functiewaardering van de bestuurder. De
voorzitter van de Raad heeft structureel overlegd
met de directeur/bestuurder over onderwerpen die
Werkpro aangaan en die van belang zijn voor de
strategie en organisatie.
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De samenstelling van de Raad was in 2015 als volgt:
Naam

Functie

(Her)benoemd

Aftredend

Aandachtsgebied

Dhr. H. Drenth

lid

maart 2012

maart 2016

Financiën

Mevr. J. Kinds

lid

jan. 2013

jan. 2017

Openbaar bestuur

Dhr. G.F. Hes

voorzitter

jan. 2013

jan. 2017		

Bedrijfsleven

Mevr. G.N. Paanakker

vicevoorzitter jan. 2015

jan. 2019		

Juridische zaken

Mevr. M.H. Bolt

lid

maart 2017

Zorgsector

Naam

Beroep/Maatschappelijke functie

Relevante nevenfuncties

Dhr. H. Drenth

Directeur Verstegen

Lid raad van toezicht stichting Oosterlengte te Winschoten; Vicevoorzitter raad van toezicht stichting Progez

		

Accountants en adviseurs

te Zwolle; Lid raad van toezicht Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk te Assen; Lid raad van commissarissen

maart 2013

stichting Mooiland te Ede; Lid van de raad van advies van het Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen;
Bestuurslid van de stichting Praten over Gezondheid Nederland; Begeleider en examinator van master
afstudeerwerkstukken in het kader van de opleiding MSc Accountancy & Controlling van de RU Groningen;
Begeleider en examinator van afstudeerwerkstukken en docent bij de opleidingen Bedrijfseconomie &
Accountancy van de Hanzehogeschool Groningen
Mevr. J. Kinds					
				
Dhr. G.F. Hes

Alg. Directeur Koopman Logistics 		

		

Group B.V.			

Mevr. G.N. Paanakker

Partner/Advocaat De Haan		

Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis Groningen; Lid Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Martini

		

Advocaten en Notarissen

Ziekenhuis

Mevr. M.H. Bolt

Voorzitter Raad van Bestuur S&L Zorg te 		

		

Roosendaal

voorzitter RvT St. BMD Advies te Leek, vv RvC Zorggroep Groningen, lid RvC Euroborg N.V.
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5
Financiën

5 Financieel

5.1		

Onderstaande cijfers zijn overgenomen uit de geconsoli-

ACTIVA						

Geconsolideerde balans WerkPro 2015 (na resultaatbestemming)

deerde jaarrekening 2015 van de stichting WerkPro.

31-12-2015
Materiële vaste activa			

31-12-2014

861.315			

889.774

							
Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide Middelen

- 			

-

1.449.117 			

1.381.253

8.724 			

69.536

4.379.775 			

2.829.806

				 5.837.616 			 4.280.595

Totaal				 6.698.931			

5.170.370

							
							
PASSIVA						
31-12-2015
Eigen vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen

31-12-2014

2.442.322		

1.269.505

19.043		

412.545

		

2.461.365		

1.682.050

					
Voorzieningen			

693.654		

720.384

					
Langlopende schulden		

- 		

-

Kortlopende schulden				
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot		

- 		

-

Kortlopende schulden en overige passiva		

3.543.913		

2.767.936

Totaal				 6.698.931			

5.170.370

Voor het volledige jaardocument inclusief accountantsverklaring verwijzen wij naar jaarverslagenzorg.nl
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Geconsolideerde exploitatierekening WerkPro 2015
31-12-2015

31-12-2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:				
Subsidies			
WLZ		

4.596.950		

6.517.256

153.563		2.206.230

Zorgbaten excl WLZ		

4.180.911 		

2.143.154

Reintegratie baten		

1.496.878		

1.360.497

Overige baten		

6.221.263		

6.044.385

Totaal inkomsten niet zijnde subsidies		

12.052.614		

11.754.266

Totaal			 16.649.565		

18.271.522

Af: Inkoopwaarde van de inkomsten		
Totaal		

928.815		

852.201

15.720.749		

17.419.321

BEDRIJFSLASTEN:					
Personeelskosten		
Afschrijvingen		
Overige bedrijfskosten		

11.384.759		

13.573.594

360.421		390.829
3.583.5992		

Totaal			

3.542.409

15.329.172		

17.506.832

					
BEDRIJFSRESULTAAT			

391.578		

87.511-

					
Rentebaten		

25.475		23.172

		

25.681		

FINANCIERINGSRESULTAAT		

17.364

206- 		

5.808

Resultaat voor bijzondere bateaar		
391.372252 		 159.3381.703Belastingrestitutie			 387.939		
Resultaat boekjaar		

779.311		

81.703-

RESULTAAT BESTEMMING				
Toevoeging:				
Reserve aanvaardbare kosten		

-		

43.529

Weerstandsvermogen OCSW activiteiten		

19.043		

-

Bestemd vermogen			

-		

-

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		

760.268		

38.174

Voor het volledige jaardocument inclusief accountantsverklaring verwijzen wij naar jaarverslagenzorg.nl
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Raad van Commissarissen

Bijlage: Organogram WerkPro 2015

Cliëntenraad:
• Deelraad Regio Groningen
• Deelraad Regio Friesland
• Deelraad Regio Drenthe

Directie

Ondernemingsraad

Werktools
•
•
•
•

Algemene dienst

Duizendpoot
Re-integratie/jobcoach team
Wajong Carrousel
SpinLink

Directie
secretariaat
Financiën

Staf

Het Loket

Personeel &
Organisatie

Startbaan

Bedrijfsbureau

Regio
Drenthe

Regio
Friesland

Zorg en
Dagbesteding

Regio NO
Groningen

Sociaal
Buurtbeheer

Horeca

Kringloop

Stallingen

WerkPro
Hoogeveen

Raderwerk
Buitenpost

Het Twaalfde
Huis
(CityWorks)

WerkPro
Eelde

Wijkwerken/
Buurt
Conciërges

Simplon
Jongeren
Hotel

GoudGoed
Groningen

Openbare
stallingen

WerkPro
Assen

Raderwerk
Kollum

Groenwerk

Driestenborg
Fraamklap

Accomodatiebeheer

Eeterie
De Globe

GoudGoed
Winschoten

Stallingen
scholen

WerkPro
Emmen

WerkPro
Leeuwarden

WerkPro
Winschoten

de Heemtuin
Muntendam

Spelcontainers

Wijkhotel
Stee in Stad

GoudGoed
Uithuizen

Stadsbalkon

De
Wasplaats

Ewsum
Middelstum

Vensterscholen

Kiosk
Stadspark

GoudGoed
Winsum

Spitsteam

Charitas
Bedum

Adviseurs
werk-team

Treslinghuis

GoudGoed
Textiel

AFAC
Travertijnstraat

Zorg-team

Hergebruik
Plus

de Heemtuin
(horeca)

GoudGoed
Atelier

De Makers

Eetcafe 73-2

Charitas
Bedum

I team/
Klussenteam

Studio
Akkerstraat

Werkplaats
Boteringestraat
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Lijst van afkortingen
Afkorting

Betekenis

AWBZ		Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
GGD		Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
NAM		Nederlandse Aardolie Maatschappij
OCSW		Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn Groningen
UWV		Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VNN

Verslavingszorg Noord Nederland

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WWB

Wet Werk en Bijstand
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Colofon
Eindredactie: Arjin Kamstra, SpinLink
Ontwerp: Marvis concept+vorm
Opmaak: Arjin Kamstra, SpinLink
Fotografie: Andrea Hooymans (Andrea’s Art Agency), Dominique Krauts, SpinLink
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WerkPro
Zilverlaan 2
Postbus 4159
9701 ED Groningen
Telefoon 050-317 52 00
info@werkpro.nl
www.werkpro.nl

www.werkpro.nl

