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Verslag van het bestuur
Werkvoorzieningsschap Tomingroep voert de Wet sociale werkvoorziening uit voor haar deelnemende
gemeenten. Het doel is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het
verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. Dit gebeurt door het bieden van werk,
scholing, begeleiding en bemiddeling. De beste resultaten worden bereikt door het optimaal inzetten
van de beschikbare middelen en dus door het optimaliseren van de bedrijfsvoering met borging van
de continuïteit op lange termijn. Het Werkvoorzieningsschap wordt bestuurd door een algemeen
bestuur en een dagelijks bestuur. Het Werkvoorzieningschap is aandeelhouder van Tomingroep BV.
Binnen Tomingroep BV worden alle bedrijfsactiviteiten uitgevoerd.
De jaarrekening van 2018 is opgesteld op basis van de structuur waarbij de medewerkers met een
Wsw-indicatie in dienst zijn van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep, en waarbij de
bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd door Tomingroep BV. Deze medewerkers met een Wswindicatie zijn door het Werkvoorzieningsschap gedetacheerd bij Tomingroep BV. In deze jaarrekening
wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het Werkvoorzieningsschap in het verslagjaar 2018. Het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet sociale
werkvoorziening. Een brede beschrijving van de ontwikkelingen, activiteiten en cijfers van Tomingroep
BV is te vinden in het jaarverslag 2018 van Tomingroep BV. Hierin wordt tevens ingegaan op de
doelstellingen van de organisatie en het gevoerde beleid, met name het sociale en personeelsbeleid.
Tot 2015 werd door de Rijksoverheid de taakstelling vastgesteld per gemeente. Sindsdien is er geen
sprake meer van een taakstelling maar wordt per gemeente een subsidiebedrag beschikbaar gesteld
gebaseerd op het verwachte aantal Wsw-ers. Voor 2018 bedroeg deze quasi taakstelling voor de
deelnemende gemeenten binnen Tomingroep in totaal 926,54 SE's. Uiteindelijk werd voor 2018 een
bezetting van 885,57 SE's gerealiseerd, een onderrealisatie van 40,97 die werd veroorzaakt doordat
het werkelijke natuurlijk verloop afwijkt van de rekenkundige voorspelling door het ministerie. Het
aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep nam in het verslagjaar af van 1.081
eind 2017 naar 1.021 ultimo 2018. Van deze medewerkers waren er 953 gedetacheerd bij
Tomingroep BV en 68 binnen en buiten Tomingroep actief in het kader van Begeleid Werken.
Hoewel de Sisa-verantwoording formeel is vervallen met de komst van de Participatiewet, is over
2018 wel een verantwoording op basis van de Sisa-uitgangspunten opgesteld. Deze verantwoording
is door de externe accountant getoetst en akkoord bevonden en dient ter verantwoording aan de
deelnemende gemeenten.
Het Werkvoorzieningsschap belast als eigenaar van de panden huur en een gebruiksvergoeding voor
het gebruik van onroerende goederen en overige vaste bedrijfsmiddelen door aan Tomingroep BV.
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep betaalt een vergoeding voor haar aandeel in de
ondersteunende (staf)diensten aan Tomingroep BV. In een samenwerkingscontract is dit tussen beide
rechtspersonen vastgelegd. Hierin is verder opgenomen dat het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
bij een negatief resultaat een zodanige financiële bijdrage van Tomingroep BV ontvangt
(garantietoekenning), dat een financieel sluitende jaarrekening (resultaat nihil) gerealiseerd wordt.
De gerealiseerde opbrengsten bedroegen in 2018 € 28,1 min (excl. de garantietoekenning), €1,7 mln.
lager dan vorig jaar en 0,2 mln. meer dan begroot. De afwijking t.o.v. vorig jaar wordt veroorzaakt door
een lager aantal SE's (941,96 t.o.v. 885,57). Tevens ontving het Werkvoorzieningsschap in 2018 een
lagere dividenduitkering van Tomingroep B.V. (€ 0,258 min. i.p.v. € 0,279 mln.). Het subsidiebedrag
voor 2018 is op het niveau van 2017 gebleven (€25.248,- t.o.v. € 25.240,- vorig jaar).
De totale bedrijfslasten bedroegen in 2018 € 28,5 mln., hetgeen een daling is van € 1,0 mln. t.o.v.
2017. De daling van de kosten in vergelijking met vorig jaar wordt veroorzaakt door lagere
personeelskosten (lagere bezetting als gevolg van het verloop van het aantal Wsw-ers).
Het netto resultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt hiermee voor 2018 € 0,342
min. negatief (tegen € 0,307 min positief in 2017).
Door de garantiebijdrage van 0,341 mln van Tomingroep BV komt het netto resultaat uit op nul.
Dit verslagjaar is het vierde jaar waarin de Participatiewet van kracht was. De gemeenten hebben de
volledige lead in en eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet gekregen. Daarmee zijn
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zij ook verantwoordelijk geworden voor de re-integratie van arbeidsgehandicapten (ex-Wajong, exdoelgroep Wsw en arbeidsmatige dagbesteding AWBZ). De toegang tot de arbeid via de Wsw is sinds
1 januari 2015 afgesloten. De zittende groep Wsw-medewerkers heeft haar recht op arbeid en
inkomen behouden, maar de subsidie voor deze groep zal de komende jaren verder afnemen.
Tomingroep blijft zich inspannen om voor haar Wsw-medewerkers de best passende arbeid en
begeleiding te realiseren en houdt daarbij ook het bedrijfseconomische belang in het oog.
In de eerste jaren van de Participatiewet hebben de gemeenten Tomingroep vooral ingezet voor het
aanbieden van re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bleek
echter niet eenvoudig om voor de re-integratietrajecten voldoende geschikte kandidaten te selecteren.
Ook misten de gemeenten de mogelijkheid om voldoende maatwerk te bieden. Daarom heeft het
bestuur in 2017 gekozen voor een koerswijziging, die behelst dat Tomingroep zich ontwikkelt tot
inclusieve werkgever die deel uitmaakt van de reguliere arbeidsmarkt en zoveel mogelijk werk
genereert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begin 2018 werd de strategienota
'Tomingroep maakt er werk van 2018 — 2022', waarin deze koers is uitgewerkt, goedgekeurd. Kort
samengevat komt de vernieuwde opdracht aan Tomingroep neer op:
Zorg dat de werkgelegenheid voor de SW-medewerkers gegarandeerd blijft;
Zorg dat het bedrijf financieel gezond blijft en maak het tekort op de SW-subsidie goed;
Vervang de uitstroom van SW-medewerkers door instroom van Participatiewet-medewerkers in de
renderende bedrijfsonderdelen;
Groei van het bedrijf is toegestaan als dat nodig is om het tekort op de SW-subsidie goed te
maken en ook als het leidt tot extra werkgelegenheid voor Participatiewet-medewerkers.
In 2018 steeg de omzet van Tomingroep BV met 2% (tot € 43,6 mln). Het netto resultaat was
voldoende om het negatieve resultaat van het Werkvoorzieningschap (-I- 341K) tot nul aan te vullen
(garantiebijdrage). In 2018 zijn er 47 SW-medewerkers uitgestroomd en zijn er 8 SW medewerkers
ingestroomd. Binnen Tomingroep by (geconsolideerd) is in 2018 een instroom van 68 medewerkers
en een uitstroom van 38 medewerkers uit de participatiewet gerealiseerd.
Tomingroep heeft zich reeds in 2014 in diverse aanbestedingsprocedures van de gemeenten
gekwalificeerd als aanbieder van zowel de wettelijke voorziening Beschut Werken als Arbeidsmatige
Dagbesteding. De gemeenten gaan verschillend om met de inzet van deze voorzieningen. Voor
arbeidsmatige dagbesteding wordt nauwelijks van de mogelijkheden van Tomingroep gebruik
gemaakt. Voor de regeling Beschut Werken hebben alle deelnemende gemeenten inmiddels een
contract met Tomingroep. De instroom op deze dienstverlening is sindsdien wel toegenomen, maar
verschilt nog per gemeente.
Een feit dat in dit verslag niet onvermeld mag blijven, is dat na de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 het gehele bestuur van het Werkvoorzieningsschap is vernieuwd. Het nieuwe bestuur is zijn
voorgangers dankbaar voor het vele werk dat is verzet in de eerste 'pioniersjaren' van de
Participatiewet en heeft het voornemen hier zorgvuldig en gedegen op voort te bouwen.

De heer F.C. Oskamp
Directeur

De heer J.A. Soetekouw
Voorzitter
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Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Werkvoorzieningschap
Tomingroep in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen,
zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Daarnaast vormt ook de
algemene reserve een buffer tegen onverwachte financiële tegenvallers. In deze nota wordt
inzicht gegeven in het vermogen van het Werkvoorzieningschap Tomingroep om risico's die
niet in de jaarrekening zijn verwerkt op te vangen. Als risico's worden beschouwd alle redelijk
voorzienbare risico's, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal
c.q. het eigen vermogen en de omvang van het overzicht van baten en lasten. Het
weerstandsvermogen ultimo 2018 bedraagt 1,9 miljoen euro. Per 31 december 2018 is er
geen saldo voorbestemd om uit te keren naar de deelnemende gemeenten en het vrije
vermogen bedraagt hierdoor 1,9 miljoen. Voor verdere details verwijzen wij u naar de
jaarrekening.
De deelneming in Tomingroep BV is voor de verkrijgingsprijs op de balans opgenomen. Voor
de intrinsieke waarde van Tomingroep BV per 31 december 2018 wordt verwezen naar de
jaarrekening van Tomingroep BV.
Ken etallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd boor alle leningen
Solvabititeitsratio
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

2017
20,84%
-6,07%
18,55%
0,00%
n.v.t.

Begroot
27,52%
8,60%
17,78%
0,00%
n.v.t.

2018
19,80%
-16,28%
15,28%
0,00%
n. v. t.

Onderhoud kapitaalgoederen
Er is een voorziening getroffen voor het egaliseren van de kosten van groot onderhoud aan
terreinen, gebouwen en installaties. Het meerjarenonderhoudsplan ligt hieraan ten grondslag.
Jaarlijks wordt dit meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. De voorziening betreffende het
groot onderhoud bedraagt ultimo 2018€ 717k.

Bedrijfsvoering
Subsidieresultaat
Het subsidieresultaat, dat wil zeggen het verschil tussen de wsw-subsidie en de loonkosten van
het wsw-personeel, kan per jaar fluctueren als gevolg van o.a. landelijke factoren, besluiten van
het ministerie over compensatie loonkosten en nieuwe wetgeving. Naar aanleiding van de
huidige wetgeving wordt voor de komende jaren een oplopend negatief subsidieresultaat
verwacht. Het subsidieresultaat voor 2018 bedroeg: € 1.218k negatief.
Subsidieresultaat is gedefinieerd als ontvangen subsidie minus loonkosten SW.
Risico's
Ten aanzien van de risico' s kan de volgende kwantificering worden gegeven:
Het Werkvoorzieningschap kent geen zelfstandige activiteiten. De medewerkers zijn
gedetacheerd bij Tomingroep BV. De exploitatiecijfers bestaan uit de te ontvangen subsidie
bedragen en de te betalen salarissen.
Daarnaast worden de panden verhuurd (opbrengst) en onderhouden (last) en wordt van
Tomingroep BV een loonwaarde ontvangen en wordt een begeleidingsvergoeding betaald.
Aangezien Tomingroep BV een nulresultaat garandeert aan het Werkvoorzieningschap is het
directe risico t.a.v. de exploitatie voor het Schap nihil.
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