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Bestuur Tomingroep stelt zich voor
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Het bestuur van Tomingroep wordt gevormd door de wethouders sociale zaken van de negen samenwerkende
gemeenten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is het gehele bestuur vernieuwd en bestaat nu
uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jerzy Soetekouw, gemeente Almere (voorzitter)
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
Odin Kos, adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep
Mohammed Abarkan, onafhankelijk secretaris

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden voorbereid in
het Dagelijks Bestuur, dat wordt gevormd door de wethouders van Almere, Gooise Meren en Blaricum. De
vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn deels openbaar.

Tomingroep maakt er werk van 2018 - 2022
De gemeenten hebben Tomingroep de opdracht gegeven om werkgever te zijn voor zoveel mogelijk mensen
met een uitkering. Daarnaast moet natuurlijk ook de werkgelegenheid voor de zittende SW-medewerkers
van Tomingroep (met een indicatie 'sociale werkvoorziening') behouden blijven. Sinds de invoering van de
participatiewet komen er geen nieuwe SW-medewerkers meer bij. De winst die Tomingroep maakt, gebruiken
de gemeenten om het tekort op te vangen dat ontstaat doordat de SW-subsidie terugloopt.

Kort samengevat werkt Tomingroep aan het volgende:
• Vervang de uitstroom van SW-medewerkers door instroom van Participatiewet-medewerkers in de
renderende bedrijfsonderdelen.
• 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.
• Het bedrijf mag groeien 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 de nota 'Tomingroep maakt er werk van 2018 — 2022' heeft de directie van Tomingroep beschreven wat
nodig is om deze opdracht te vervullen. Het streven is om jaarlijks zo'n 60 fte uit de Participatiewet te laten
instromen. Dat gebeurt in bestaande bedrijfsactiviteiten en in nieuw te ontwikkelen activiteiten die aansluiten
bij de capaciteiten van werkzoekenden. De gemeenten kunnen aan de werkgelegenheid bijdragen door
geschikt werk (bijvoorbeeld groenvoorziening of schoonmaak) bij Tomingroep in te besteden. De totale omzet
zal jaarlijks met ongeveer € 1,5 miljoen toenemen. Dit leidt de komende jaren tot een geconsolideerd positief
resultaat. Geconsolideerd, dus het tekort dat ontstaat doordat de SW-subsidie afneemt, is dan al verrekend.
Zowel de Raad van Commissarissen als het bestuur van Tomingroep hebben er vertrouwen in dat dit een
haalbare ambitie is.

Resultaten 2018
Omzet
• € 43,6 mln. (+ € 1,0 mln. t.o.v. 2017)
In 2018 steeg de omzet met € 1,0 mln, ondanks een daling van de omzet door het beëindigen van de
activiteit WerkRoute (het aanbieden van re-integratietrajecten). Gecorrigeerd voor dit effect is de omzet in
2018 gestegen met € 1,3 mln. t.o.v. 2017.
Netto toegevoegde waarde
• € 33,6 mln. (+ 1,4 mln. t.o.v. 2017)

Atty (Catering): "1k werk hier sinds 2012. 1k
vind het leuk om bezig te zijn voor de mensen,
hun eten te bereiden en dat ze genieten van
het eten. Als je bezig bent vergeet je andere
dingen om je heen. Dat is heel belangrijk."

Netto resultaat 2018
• Schap: -/- € 0,3 mln. (wordt aangevuld tot nul uit het rendement van Tomingroep BV)
• BV: + € 0,5 mln.
• Geconsolideerd resultaat: + € 0,2 mln.
Participatiewet-medewerkers
• Instroom: 74 mensen
• Uitstroom (naar arbeidsmarkt): 40 mensen

Uitdagingen 2019
Participatiewet-medewerkers
• Instroom ong. 60 fte (netto)

111

Omzet
• € 42,7 mln.
Deze omzet is lager dan in 2018. Dat is het gevolg van het beëindigen van de activiteit Werkroute (€ 0,3 mln.
lagere omzet in 2018 dan in 2017). Tevens werden in 2018 enkele bestekken die Tomingroep uitbesteedde
aan onderaannemers, direct bij deze onderaannemers geplaatst waardoor de omzet in 2018€ 1,2 mln. lager
uitviel, zonder dat dit effect had op de winstgevendheid.
Netto toegevoegde waarde
• € 33,6 mln.
Netto resultaat 2019
• Schap: -/- € 0,5 mln. (na garantiebijdrage + € 0,5 mln, is het resultaat nul)
• BV: + € 0,7 mln.
• Geconsolideerd resultaat na garantiebijdrage: + € 0,2 mln.

We maken werk van duurzaamheid
In oktober 2018 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de gefaseerde vernieuwing van de
klimaatinstallaties in het pand aan de Franciscusweg in Hilversum en het plaatsen van zonnepanelen op
het dak. Met de plaatsing van rond de 1900 zonnepanelen wordt Tomingroep het bedrijf met de meeste
zonnepanelen in heel Hilversum en kunnen we straks 75% van onze elektriciteit zelf opwekken. Het is de
bedoeling dat we uiteindelijk zelfs helemaal van het gas af gaan.
Ook op andere gebieden let Tomingroep op duurzaamheid. In de groenvoorziening gebruiken we zoveel
mogelijk elektrische werktuigen en machines en doen we de onkruidbestrijding met heet water. En dankzij
een satelliet-gestuurd systeem strooien onze strooiwagens geen korrel zout meer dan nodig is en voorkomen
we dat er zout in de beplanting terecht komt. Onze afdeling schoonmaak gebruikt alleen milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen. Ons wagenpark wordt ook steeds groener en een deel van onze huisvesting verwarmen
we met een milieuvriendelijke houtkachel. En dan hebben we natuurlijk nog onze vier kringloopwinkels die het
hergebruik van goederen stimuleren.

