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1. Tomingroep vier jaar later… 
 

Het is eind 2021. De evaluatie van de strategienota Tomingroep 2018 – 2022 staat op de 
agenda van het algemeen bestuur. Een mooi moment om terug te kijken op de 
afgelopen jaren. Wat is er veel gebeurd! Het lijkt alsof de organisatie, na de eerste 
moeizame jaren van de Participatiewet, ineens vleugels heeft gekregen.  
Het besluit van het bestuur eind 2017 om Tomingroep de opdracht te geven zich te 
ontwikkelen tot werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
voortaan te beschouwen als onderdeel van de inclusieve arbeidsmarkt, is een gouden 
greep gebleken. Het was een duidelijke keuze, waarmee Tomingroep als ondernemende 
club goed uit de voeten kon. 
Het jubileumjaar 2018 – 90 jaar Tomingroep! – werd benut om flink aan de weg te 
timmeren en ook intern kwam het nodige op gang met het cultuurtraject ‘Samen naar 
de TOP’.  
Enthousiaste medewerkers gingen de uitdaging aan om nieuwe product-
marktcombinaties te ontwikkelen met aantrekkingskracht op een brede groep P-
wetters. Ze gingen de gemeenten langs om te onderzoeken waar de behoeften lagen en 
oriënteerden zich breed in het veld op de mogelijkheden. Met haar sociale en duurzame 
karakter kon Tomingroep mooi meeliften op de trends in de maatschappij en een aantal 
nieuwe activiteiten ontwikkelen waar ook vrouwen en jongeren graag aan meewerken.  
Daarnaast onderscheidde Tomingroep zich van andere werkgevers door P-wetters na 
een half jaar goed functioneren een vast dienstverband aan te bieden. Met volop 
kansen om opleidingen te volgen en stappen te maken. Dat trok uiteindelijk ook 
klantmanagers over de streep; mensen duurzaam aan werk helpen, daar gaat het toch 
om! 
Langzaam maar zeker kantelde het beeld van Tomingroep van ‘sociale werkplaats waar 
je als P-wetter liever niet gezien wil worden’ naar ‘solide, sociale werkgever waar je als 
P-wetter volop kansen krijgt om je te ontwikkelen en weer helemaal mee te doen in de 
maatschappij’. 
En het verbaasde dan ook eigenlijk niemand toen medio 2019 de eerste P-wetters 
spontaan begonnen te reageren op vacatures bij Tomingroep. 
Inmiddels stromen er ook P-wetters uit bij Tomingroep. Niet omdat ze het niet naar hun 
zin hebben, maar omdat ze hun carrière elders willen voortzetten. Andere reguliere 
werkgevers, zoals schoonmaakbedrijven en hoveniers, zien ze graag komen. Ze kunnen 
ervan op aan dat mensen die bij Tomingroep vandaan komen goed zijn opgeleid en 
prima functioneren. Missie geslaagd, zeggen we dan. 
Financieel is Tomingroep een gezonde club. De afgelopen jaren heeft de organisatie een 
beheerste groei doorgemaakt en, dankzij een prima prijs-kwaliteit verhouding, nieuwe 
opdrachtgevers aan zich weten te binden. Met een strak financieel beleid en een nog 
steeds compacte overhead lukt het jaar op jaar om het tekort in het Schap te 
compenseren met het bedrijfsresultaat. En de vooruitzichten zijn dat dat ook de 
komende jaren gaat lukken.  
Het bestuur is tevreden. De raad van commissarissen ook. En het allerbelangrijkst: de 
ruim 1700 medewerkers en meer dan 50 vrijwilligers van Tomingroep gaan elke dag met 
plezier naar hun werk. 
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2. Inleiding 

2.1 Wat vooraf ging 
 
In het bedrijfsplan ‘Samen in beweging 2015 – 2018’ was de jaarlijkse instroom van een 
groot aantal P-wetters voor een re-integratietraject een belangrijk element. Met de 
Gooi en Vecht-gemeenten enerzijds en Almere anderzijds werden contracten gesloten 
over o.a. aantallen, trajectduur, kosten, opbrengsten en te behalen doelen. Met de 
kandidaten die instroomden, werd het doel om 30% duurzaam aan het werk te helpen, 
gehaald. Het bleek echter niet eenvoudig om voor de re-integratietrajecten voldoende 
geschikte kandidaten te selecteren. Ook miste men de mogelijkheid om voldoende 
maatwerk te bieden. Dat leidde tot een kleiner aantal succesvolle trajecten dan beoogd 
en een tegenvallend financieel resultaat. De Gooi en Vecht-gemeenten besloten 
daarom met ingang van 2017 alleen nog op basis van maatwerk trajecten in te kopen. 
De gemeente Almere continueerde het contract met een aantal aanpassingen en 
verbeteringen. 
 

In januari 2017 besloten de gemeenten in het Werkvoorzieningsschap dat de strategie 
van Tomingroep moest worden aangepast: niet meer uitgaan van de ontwikkeling naar 
een arbeidsontwikkelbedrijf, maar inzetten op een sterke positionering als inclusieve 
werkgever die werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In de afgelopen periode had Tomingroep zich op dat gebied al bewezen 
door ruim 100 P-wetters in dienst te nemen 
 
De gemeenten in de regio Gooi en Vecht hadden er aanvankelijk ook voor gekozen het 
werkgeversservicepunt in samenwerking met het UWV bij Tomingroep onder te 
brengen. Eind 2016 kwamen ze hierop terug en verplaatsten ze het 
werkgeversservicepunt naar het regiokantoor, waarbij de medewerkers werden 
gedetacheerd bij de deelnemende gemeenten. De gemeente Almere deed de 
werkgeversdienstverlening van het begin af aan zelf. 
 
Andere ontwikkelingen in deze periode lagen op het gebied van de governance. De 
gemeenten wilden een model voor het Werkvoorzieningsschap waarin evenwicht zou 
zijn tussen doel, instrument, zeggenschap, resultaat en risico. Dit leidde tot een 
vernieuwde gemeenschappelijke regeling, waarin de verhouding tussen de gemeenten 
op deze terreinen wordt bepaald aan de hand van het voortschrijdend tienjaars 
gemiddelde aandeel van elke gemeente in het aantal SW-medewerkers bij Tomingroep. 
Ook benoemde het bestuur een onafhankelijk secretaris voor het 
Werkvoorzieningsschap. Deze functie werd voorheen bekleed door de algemeen 
directeur van Tomingroep BV. 
 
Verder besloot het bestuur te onderzoeken of Tomingroep voldeed aan de 
voorwaarden in de aanbestedingswet voor quasi-inbesteden. Tomingroep moet voor de 
doelgroep voldoende werk kunnen binnenhalen uit de markt en tegelijkertijd willen de 
gemeenten ook geschikte opdrachten kunnen verstrekken aan Tomingroep, zonder 
aanbestedingsprocedure te hoeven volgen. Met een beperkte juridische herschikking, 
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gebaseerd op de commerciële marktbenadering van het bedrijf, kon de situatie 
geoptimaliseerd worden. 
 

2.2 De herziene opdracht 
 
Eind 2017 gaf het algemeen bestuur de directie van Tomingroep de opdracht om het 
bedrijfsplan aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Zie de bijlage voor de 
volledige tekst van de opdracht. 
De kern van de opdracht is als volgt samen te vatten: 

- 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 P-wetters in 

renderende bedrijfsonderdelen; 
- Groei van het bedrijf is toegestaan als blijkt dat de vervanging van SW-

medewerkers door P-wetters onvoldoende is om de tekorten op de SW-subsidie 
op te vangen en tevens als het leidt tot vergroting van de werkgelegenheid voor 
de doelgroep. 

Met andere woorden: vooral het zijn van werkgever die betaalde arbeidsplaatsen met 
arbeidsontwikkeling ‘on the job’ biedt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt / mensen met een arbeidsbeperking wordt als kerntaak van Tomingroep 
gezien. Een rol waarin Tomingroep in de afgelopen jaren reeds ‘zeer succesvol’ is 
gebleken, aldus het bestuur. 
 
 

 
Feestelijke start van het nieuwe jaar 2018. 
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2.3 Context van de opdracht 
 
Bij het vaststellen van de opdracht was er discussie over de vraag of Tomingroep nu wel 
of niet onderdeel is van de inclusieve arbeidsmarkt. Als Tomingroep (te) succesvol is in 
het creëren van banen voor de doelgroep, gaan andere werkgevers dan niet 
achteroverleunen? Aan de andere kant werd opgemerkt dat werkgevers inmiddels 
zitten te springen om mensen en dat er voldoende ruimte is voor alle werkgevers, 
inclusief Tomingroep, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen 
geven. Niet voor niets zijn er inmiddels tientallen werkgevers in de regio met het 
predicaat ‘Smaakmaker’.  
De gemeenten zien Tomingroep B.V. als onderdeel van de inclusieve arbeidsmarkt en 
wij zullen met andere partijen – werkgevers, opleidingen, gemeenten etc. – 
samenwerken om van de inclusieve arbeidsmarkt een succes te maken. Bij Tomingroep 
krijgen mensen uit de doelgroep volop kansen om zich te ontwikkelen en, als ze dat 
willen, door te stromen naar andere reguliere werkgevers in de omgeving.  
Daarbij zal Tomingroep aansluiting zoeken bij de kernwaarden uit de participatievisie 
van de gemeenten: 
- Een inclusieve werkwijze 
- Uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid 
- Vraag van de inwoner centraal 
- Vraag van de werkgever centraal 
- Uitgaan van de mogelijkheden 
- Ondersteuning dichtbij inwoners 
 

2.4 De scope van het nieuwe plan 
 

Tomingroep wil en moet zich ontwikkelen tot een werkgever die een diversiteit aan 
medewerkers aanspreekt, waar mensen graag willen werken en waar klantmanagers 
van de gemeenten graag naartoe doorverwijzen. Daar is meer voor nodig dan werk 
binnenhalen en hopen dat er voldoende P-wetters binnen stromen.  
 
Kansen zijn er volop: er is veel maatschappelijke aandacht voor zaken als sociaal 
ondernemen en duurzaamheid en Tomingroep past prima in deze trend. De komende 
tijd zullen we dan ook zowel intern als extern werken aan ons imago en aan de 
ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties die passen in deze tijd. Dat doen 
we graag samen met onze eigen medewerkers, met ons bestuur en onze raad van 
commissarissen, met de gemeenten en met andere stakeholders. Intern loopt inmiddels 
het cultuurprogramma ‘Samen naar de TOP’, waarbij TOP staat voor: Trots, 
Ondernemend en Professioneel (zie verder par. 6.1). 
 
Innovatie, productontwikkeling, imagoverbetering zijn processen die veel tijd kosten en 
waarin we gaandeweg zullen gaan ontdekken wat de mogelijkheden zijn. In deze nota 
kunnen we nog niet op de resultaten hiervan vooruitlopen, maar zeker is dat dit de 
komende tijd veel aandacht zal krijgen en dat we hiermee aan de slag gaan in 
samenwerking met al onze stakeholders.  
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3. Samenvatting van de belangrijkste resultaten 
 

3.1 Betekenis voor de inwoners van de regio 
 
Aan het einde van de periode 2018 – 2022 biedt Tomingroep betaalde banen aan: 
- 680 fte SW-medewerkers 
- 357 fte P-wetters 
- 351 fte Reguliere medewerkers 
- 81 fte Nieuw beschutte medewerkers 
In totaal is dit 1469 fte, wat gelijk staat aan ruim 1700 mensen. 
 
Daarnaast is er een brede variatie aan inwoners uit de regio die als vrijwilliger, 
statushouder, taakgestrafte, stagiair, in het kader van een tegenprestatie of re-
integratietraject enzovoort gedurende langere of kortere tijd bij Tomingroep een plekje 
vinden.  
 

3.2 Betekenis voor de deelnemende gemeenten 
 
Tomingroep genereert in de periode 2018 – 2022 jaarlijks een geconsolideerd positief 
resultaat van tussen de € 177.000 en € 531.000. Geconsolideerd, dus het tekort op de 
Wsw-subsidie dat ontstaat in het Schap, is hier al mee verrekend. Dit resultaat vloeit als 
dividend terug naar de gemeenten.  
Aan het eind van de periode zijn er ruim 400 P-wetters (357 fte) in dienst bij 
Tomingroep, die daarmee dus duurzaam uitkerings-onafhankelijk zijn geworden. 
 

3.3 Ontwikkeling van het bedrijf 
 

Tomingroep ontwikkelt zich in de komende jaren tot reguliere, inclusieve werkgever 
voor de gehele regio. Het imago krijgt een boost doordat we laten zien dat Tomingroep 
een sociaal en duurzaam bedrijf is, en vooral een betrouwbare werkgever die mensen 
uit de P-wet daadwerkelijk kansen biedt.  
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4. De mensen van Tomingroep 
 

De belangrijkste taak van Tomingroep is om inwoners van de regio Gooi en Vecht en 
Almere die een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben, duurzaam aan werk te helpen. De 
mensen zijn er dus niet voor Tomingroep, maar Tomingroep is er voor de mensen. 
Tegelijkertijd zijn de mensen het belangrijkste ‘kapitaal’ van Tomingroep. Het 
binnenhalen van opdrachten is dus gericht op de beschikbaarheid van mensen uit de 
doelgroep.  
Waarom is het zo belangrijk dat er vanuit de gemeenten P-wetters instromen? Niet 
omdat Tomingroep zo nodig zou moeten groeien; groei is geen doel op zich. Wel omdat 
we naast het behouden en creëren van werkgelegenheid de opdracht hebben om het 
oplopende tekort op de Wsw-subsidie goed te maken. Daar heeft Tomingroep een 
zekere omvang voor nodig en dus moeten we de komende jaren iets groeien in omzet, 
namelijk van 45 mln. in 2017 naar ruim 50 mln. in 2022 (incl. prijsindexaties). Dit staat 
berekend in hoofdstuk 7 van deze nota. 
Met het oog hierop beschouwt het bestuur Tomingroep als onderdeel van de inclusieve 
arbeidsmarkt en niet als een bedreiging daarvan. Een P-wetter naar Tomingroep leiden 
is niet ‘second best’ maar levert juist veel op: een werkomgeving waar de kandidaat zich 
thuis voelt en uitzicht heeft op een vaste baan waardoor hij of zij definitief uit de 
uitkering gaat, plus rendement om de oplopende tekorten voor de gemeenten op te 
vangen. 
Met haar unieke mix van medewerkers vormt Tomingroep een prachtige afspiegeling 
van onze in meerdere opzichten veelkleurige samenleving.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de mix van medewerkers van Tomingroep. 
 

4.1 SW-medewerkers 
 
Tomingroep biedt al negentig jaar werkgelegenheid aan deze groep mensen, die 
vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap zijn aangewezen op 
regulier werk onder aangepaste omstandigheden. Dit betreft momenteel 1.083 
medewerkers (stand ultimo 2017).  
 
De doelgroep is te onderscheiden naar de positie op de zogeheten SW-ladder. Deze 
ladder geeft met een trede-model weer waar de werknemers zijn in te delen: 
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Verdeling SW-medewerkers per trede werkladder ultimo 2017 

 

Samengevat werken 162 SW-medewerkers (15%) bij externe reguliere werkgevers, 271 
medewerkers (25%) op externe locaties onder aansturing van Tomingroep en 650 
medewerkers (60%) op interne werkplekken waar regulier werk wordt verricht 
(waarvan 41% beschut). Deze SW-werknemers met een dienstbetrekking behouden tot 
aan het moment dat zij uitstromen (vanwege pensioen of om andere redenen) hun 
wettelijke en CAO-rechten en plichten (salaris, salarisperspectief, omvang en aard 
dienstverband). 
 
Ontwikkeling 
Aangezien er geen nieuwe instroom plaatsvindt in deze categorie medewerkers, zal 
deze groep gaandeweg verouderen en aan productiviteit inboeten. Ook komt het voor 
dat medewerkers overgeplaatst worden van meer fysieke werkzaamheden 
(bijvoorbeeld Groen) naar minder fysieke (bijvoorbeeld Verpakken of Montage). Het is 
juist 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. Een project in 2016 waarin de mogelijkheid van het uitplaatsen ‘om niet’ van 
medewerkers met een zeer lage productiviteit naar beschutte werkplekken bij reguliere 
werkgevers in de omgeving is onderzocht, leerde ons dat de zeer beperkte 
competenties en de relatief grote begeleidingsbehoefte van de kandidaten de 
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beschutte werkomgeving van Tomingroep rechtvaardigt. Onder het motto ‘continu 
verbeteren’ worden bedrijfsprocessen deskundig 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 geoptimaliseerd blijft.  
 
Loonwaarde 
In het recente verleden spraken we over de loonwaarde van de SW-medewerkers die 
verhoogd zou moeten worden. Inmiddels heeft het bestuur geconstateerd dat een 
andere insteek waardevoller is. Waar het om gaat is dat Tomingroep als geheel in staat 
is het tekort op de Wsw-subsidie goed te maken. Dat daarvoor de verdienwaarde van 
óók de SW-medewerkers zo goed mogelijk dient te worden benut, spreekt vanzelf. Het 
resultaat dat daar bovenuit stijgt komt in de vorm van dividend direct weer ten goede 
aan de gemeenten en indirect aan de kansen voor nieuwe werkzoekenden.  
 

4.2 Participatiewetters  
 

In het vorige bedrijfsplan (2015 – 2018) zagen we P-wetters vooral als kandidaten voor 
de arbeidsontwikkel- en re-integratietrajecten tijdens hun uitkeringssituatie. In de Gooi 
en Vechtstreek kwam ruim 30% van hen duurzaam aan het werk; in de meeste gevallen 
bij een reguliere werkgever in de regio en voor het overige deel bij Tomingroep.  
In Almere kregen de re-integratiekandidaten na twee maanden proeftijd en bij gebleken 
geschiktheid een arbeidscontract voor zes maanden bij Tomingroep, voor een belangrijk 
deel in het Groen, maar ook bij ons Facilitair bedrijf en bij Tomin Metaal en Montage. 
Hiermee verwerven de deelnemers aan deze trajecten een relevante opstap naar de 
reguliere arbeidsmarkt, waaronder bij Tomingroep zelf ter vervanging van het verloop 
van SW-medewerkers.  
Met de nieuwe opdracht ligt de nadruk nog meer op het werkgever zijn voor P-wetters 
in de vorm van betaalde banen. Het uitgangspunt is dat zij al werkende weg de 
benodigde arbeidsvaardigheden aanleren en dat daar niet een apart, voorafgaand 
traject voor nodig is, anders dan (soms) een korte proefplaatsing met behoud van 
uitkering. Bovengenoemd verloningsproject in Almere wordt ook in 2018 voortgezet.  
 
Net als in de SW gebruikelijk was, is ook bij de P-wetters het doel een vaste aanstelling.  
Een uitzondering daarop vormt de seizoensarbeid, die vooral bij Groen voorkomt. In die 
situatie is de tijdelijke betaalde werkervaring een nuttige aanloop naar meer duurzame 
vacatures.  
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Inmiddels heeft Tomingroep 132 P-wetters in dienst in de volgende verdeling (stand 
ultimo 2017): 
 

Bedrijfsonderdeel Geslacht 

Man Vrouw 

Groen *) 32 1 

Schoonmaak 35 16 

Metaal & Montage 21 5 

Verpakken 5 3 

Catering 1 0 

Overig 9 4 

Totaal 103 29 

*) exclusief 70 achtmaandstrajecten in het zomerseizoen (2015 t/m 2017). 
 
Deze medewerkers zijn afkomstig uit de volgende gemeenten: 
 

Almere 50 

Hilversum  37 

Gooise Meren 9 

Huizen 13 

Laren 1 

Blaricum 5 

Eemnes 3 

Weesp 7 

Wijdemeren 4 

Overige 3 

Totaal 132 

 
 
Ontwikkeling  
Tomingroep heeft de opdracht om de uitstroom uit de SW te compenseren met 
instroom van P-wetters in renderende bedrijfsonderdelen. Daarnaast voorzien we extra 
instroom van P-wetters aangezien de omzet zal gaan toenemen om het beoogde 
rendement te halen. 
Het gaat de komende jaren om ongeveer de volgende aantallen in fte*): 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Uitstroom SW 40,3 35,4 30,8 29,5 28,4 

Instroom P-wet 26,9 60,2 56,8 54,8 52,4 

 
*) Deze aantallen zijn weergegeven in fte’s. Doordat de gemiddelde verdienwaarde van 
P-wetters iets hoger ligt dat die van SW-medewerkers, is voor de vervanging van de 
uitstroom uit de SW gerekend met iets minder ‘koppen’ instroom uit de P-wet. 
Daarnaast worden dus extra P-wetters gerekend in verband met de beoogde 
omzetgroei. 
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Tomingroep blijft investeren in het ontwikkelen van kandidaten en medewerkers. Door 
veel persoonlijke aandacht, het schenken van vertrouwen, het zoeken van het best 
passende werk en het bieden van een scala aan opleidingsmogelijkheden ondersteunen 
we de P-wetters in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo bouwt Tomingroep aan een mooi 
en gevarieerd bestand van medewerkers en ontwikkelt het zich tot een organisatie waar 
mensen graag willen werken. 
Tegelijkertijd beschouwen we P-wetters die zich bij Tomingroep ontwikkelen en daarna 
uitstromen naar een andere reguliere werkgever, óók als een kroon op ons werk. Waar 
het om gaat is dat mensen weer meedoen in de maatschappij, in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien en trots kunnen zijn op zichzelf. Of dat bij 
Tomingroep is of bij een andere werkgever, is daarbij van ondergeschikt belang. 
 

4.3 Nieuw Beschut 
 
De doelgroep Nieuw beschut bestaat uit mensen die uitsluitend in een beschutte 
omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
hebben. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de 
werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze 
mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. 
Nieuw Beschut werk moet dus speciaal georganiseerd worden, omdat het, ook met 
inzet van aanpassingen en instrumenten, niet of nauwelijks realiseerbaar is op de 
reguliere arbeidsmarkt. Het UWV stelt in opdracht van de gemeente vast of een 
kandidaat een indicatie krijgt voor Beschut Werk. 
 

 

Begeleiding in de keuken.  
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De gemeente Almere heeft de uitvoering van Nieuw Beschut in 2015 openbaar 
aanbesteed. Tomingroep heeft zich hiervoor, naast een aantal andere aanbieders, 
gekwalificeerd en sindsdien zijn er vanuit Almere 14 kandidaten ingestroomd (stand 
ultimo 2017). Dit is in personen 50% van de taakstelling van Almere voor 2017.  
 
De regio Gooi en Vecht heeft in 2017 besloten de taakstelling voor Nieuw Beschut bij 
Tomingroep neer te leggen en de gemeenten hebben daar budget voor vrijgemaakt. 
Eind 2017 was 1 dienstverband gerealiseerd. Overigens is niet elke gemeente 
voornemens de gehele taakstelling daadwerkelijk in te vullen.  
 

Ontwikkeling 
Aangezien in Almere de kandidaten zelf kiezen voor Tomingroep of voor een andere 
aanbieder, is het de komende tijd afwachten hoe deze instroom zich ontwikkelt. De 
taakstelling voor 2018 en 2019 voor Almere bedraagt cumulatief 65 personen 
(uitgaande van dienstverbanden van 31 uur). 
Voor de regio Gooi en Vecht bedraagt voor de jaren 2018 en 2019 de (in 2017 
bijgestelde) taakstelling cumulatief 40 personen (uitgaande van dienstverbanden van 31 
uur). Eind 2017 waren er 9 kandidaten in procedure. Hier verwachten we de komende 
jaren dus een vrij forse instroom.  
 
Taakstelling Nieuw Beschut 2018 / 2019 (cumulatief): 
 

 2018 2019 

Almere 50 65 

Hilversum 14 18 

Gooise Meren 5 7 

Huizen 6 8 

Laren 1 1 

Blaricum 0 0 

Eemnes 1 1 

Weesp 2 2 

Wijdemeren 2 3 

Totaal 81 105 

 
Net als voor alle andere medewerkers van Tomingroep wordt voor deze doelgroep de 
best passende plek en de best passende begeleiding geregeld. En ook voor deze 
medewerkers is het mogelijk om door te stromen naar andere afdelingen of naar 
andere werkgevers in de regio. De medewerkers die in dienst komen van Tomingroep 
BV, worden na de wettelijke termijn voor tijdelijke contracten bij een geslaagde 
plaatsing voor onbepaalde tijd in dienst genomen. 
 
 
 



14 

 

4.4 Arbeidsmatige dagbesteding 
 
Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor mensen die (nog) over te weinig 
arbeidsvaardigheden beschikken om tot loonvormende arbeid te komen. Alle 
gemeenten hebben deze werkvorm bij de start van de Participatiewet openbaar 
aanbesteed en Tomingroep heeft zich in alle gevallen gekwalificeerd als aanbieder. Het 
totale bestand aan kandidaten is echter beperkt en het aantal kandidaten dat kiest voor 
een dergelijke plaats bij Tomingroep is nog beperkt gebleven. De afgelopen jaren zijn er 
in totaal 10 kandidaten voor arbeidsmatige dagbesteding ingestroomd. Tomingroep ziet 
vooral kansen in de samenwerking met zorgaanbieders, waarbij Tomingroep haar 
infrastructuur en verworven werkopdrachten ter beschikking stelt. De samenwerking 
met Triade in Almere is hiervan een mooi voorbeeld.  
 

4.5 Deelnemers arbeidsontwikkeltrajecten 
 
Gooi en Vechtstreek 
Naast het aanbieden van betaald werk staat Tomingroep open voor kandidaten die 
gebaat zijn bij een tijdelijke werkstage en/of een arbeidsontwikkeltraject. Deze 
plaatsingen gaan gepaard met behoud van uitkering. Zo is Tomingroep deelnemer aan 
het samenwerkingsproject NOVA in Hilversum, waarin verschillende re-
integratiebedrijven onderling afstemmen welke kandidaat waar het beste past. De re-
integratiepoot van Tomingroep, WerkRoute, wordt weliswaar in 2018 helemaal 
afgebouwd, maar er blijft binnen Tomingroep capaciteit beschikbaar voor wensen op 
maat van gemeenten. 
Ultimo 2017 namen 91 kandidaten deel aan een re-integratietraject. 
 
Almere 
Ons bedrijfsonderdeel Tractio is een trajectorganisatie, gericht op mensen met een zeer 
grote afstand tot de arbeidsmarkt en zgn. gestapelde problematiek. Het doel is de 
autonomie van de deelnemer te vergroten waardoor hij/zij participeert in de 
samenleving en stijgt op de participatieladder. We realiseren dit door samen met de 
deelnemers een trajectplan te schrijven, onderzoek te doen naar de ontwikkelings- en 
arbeidsmogelijkheden, doelen te stellen vanuit de verschillende levensgebieden, 
trainingen te organiseren en door activering. Gemeente Almere is opdrachtgever van 
Tractio, waarmee direct duidelijk is dat het doel is om uitkeringsgerechtigden te 
begeleiden naar een situatie waarin zij niet langer afhankelijk zijn van een uitkering. 
 
Ontwikkeling 
Hoewel de participatiebudgetten van gemeenten jaarlijks slinken, verwachten wij dat 
uitkerende instanties toch periodiek behoefte blijven houden aan mogelijkheden om 
hun uitkeringsgerechtigden te activeren en te ontwikkelen, waarmee de afstand tot de 
(inmiddels kansrijke) arbeidsmarkt wordt verkleind. Tomingroep blijft ook onder de 
nieuwe opdracht beschikken over een grote diversiteit aan werkstageplaatsen, 
doorstroomplekken en loonvormende arbeidsplaatsen.  
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Wij denken graag met de gemeenten mee over wat wij in dit kader kunnen betekenen 
voor de diverse doelgroepen in de bijstand, zoals jongeren, kandidaten in het 
doelgroepenregister, statushouders, herintreders, taakgestraften, mensen die komen in 
verband met een tegenprestatie, stagiairs en vrijwilligers. Onze ervaring met deze 
doelgroepen is groot en het ruime aanbod aan beschikbare leer-werkplekken is zeer 
gevarieerd. 
Tomingroep zal ook deelnemen aan aanbestedingstrajecten, wanneer onze expertise 
aansluit bij de gevraagde dienstverlening. In alle gevallen is Tomingroep bereid en 
meestal in staat om in overleg met gemeente, reclassering, opleidingsinstituut 
enzovoort tot een passend arrangement te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statushouder aan de slag bij externe werkgever. 
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4.6 Reguliere medewerkers 
 

Naast alle medewerkers die uit verschillende doelgroepen komen, heeft Tomingroep 
uiteraard ook reguliere medewerkers in dienst. Daartoe gaan wij bij elke vacature pas 
over nadat is vastgesteld dat er geen kandidaten uit de doelgroepen beschikbaar zijn. Zij 
werken niet alleen in leidinggevende functies maar ook op de werkvloer. In veel andere 
(voormalige) SW-bedrijven werken reguliere krachten veelal als leidinggevende of op 
kantoor. Tomingroep werkt verhoudingsgewijs met meer reguliere medewerkers. We 
werken samen in gemengde teams, ook op de werkvloer, en reguliere medewerkers en 
medewerkers uit de doelgroepen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Allen verrichten 
reguliere werkzaamheden, ieder naar vermogen en met een passende ondersteuning. 
Hierdoor durven we de stelling aan dat Tomingroep het ideaalbeeld van de 
participatiemaatschappij benadert, waarin mensen met een beperking geen 
uitzondering zijn maar volwaardig meedraaien in het productieproces. In die zin is 
Tomingroep een inclusieve werkgever bij uitstek! 
Bovendien zorgt deze samenstelling van ons personeelsbestand ervoor dat we 
hoogwaardige producten en diensten kunnen leveren tegen marktconforme 
voorwaarden en tarieven en zodoende een goed rendement kunnen realiseren. 
Ultimo 2017 werkten er 389 reguliere medewerkers bij Tomingroep. 
 
Verder maakt Tomingroep, net als ieder bedrijf, regelmatig gebruik van uitzendkrachten 
om pieken in de productie of krapte in de bezetting op te vangen. Tomingroep maakt 
daarvoor gebruik van het eigen uitzendbureau, Focus@Work, en van andere 
(gespecialiseerde) uitzendbureaus. 
 
Ontwikkeling 
In aantallen verwachten we onder de BV-medewerkers geen spectaculaire 
ontwikkelingen. Als er meer nieuwe opdrachten worden geacquireerd, zijn er uiteraard 
ook meer reguliere krachten nodig. In de cijfers is voorlopig alle nieuwe instroom 
gelabeld als P-wetter, maar in de praktijk zal een deel van die instroom dus bestaan uit 
regulier personeel. 
Inhoudelijk ontwikkelen BV-medewerkers zich continu, door opleidingen en trainingen 
te volgen, door de introductie van Lean werken en door het cultuurprogramma ‘Samen 
naar de TOP’, waarover meer in hoofdstuk 6 van dit stuk. 
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5. Het werk van Tomingroep 
 

De verschillende bedrijven van Tomingroep bedienen gezamenlijk een brede range aan 
opdrachtgevers. Voor een indruk in vogelvlucht beschrijven we hieronder een aantal 
belangrijke activiteiten. 
 

5.1 Werkzaamheden voor reguliere opdrachtgevers 
 

Onder reguliere opdrachtgevers verstaan wij alle opdrachtgevers die geen deel 
uitmaken van het werkvoorzieningsschap, dus ook gemeenten buiten het schap. 
 
Groen 
Tomingroep verricht groenonderhoud in een viertal gemeenten die niet bij het Schap 
horen, te weten: Amstelveen, Ouder Amstel, Stichtse Vecht en Utrecht. In de twee 
laatstgenoemde gemeenten werken we als onderaannemer. 
Daarnaast zijn sportverenigingen, verenigingen van eigenaren, bedrijventerreinen, 
begraafplaatsen en particulieren opdrachtgever. 
Tomin Groen werkt geheel gecertificeerd en milieuvriendelijk. Een mooie innovatie uit 
het recente verleden is de onkruidbestrijding met heet water uit een zwembad in 
Amstelveen. 
 
Schoonmaak 
Tomin Schoonmaak is voor veel opdrachtgevers een aantrekkelijke partner, mede 
vanwege het feit dat wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Door hun opdracht aan Tomingroep te gunnen, voldoen opdrachtgevers aan hun 
doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is Schoonmaakbedrijf Asito, dat landelijk koploper wil zijn 
op het gebied van sociaal werkgeverschap. Asito huurt Tomin Schoonmaak als 
onderaannemer in voor de reiniging van een aantal vleugels op Schiphol. 
Ook maken we schoon in een aantal scholen, waaronder de Gooise Scholenfederatie en 
De Werkplaats in Bilthoven. Bijzonder daaraan is dat de werkzaamheden gewoon 
overdag plaatsvinden, waardoor de leerlingen bekend raken met en respect krijgen voor 
de mensen die zorgen voor hun schone school. 
Verder is P1, beheerder van een groot aantal Parkeergarages, een interessante 
opdrachtgever. Het schoonhouden van zo’n ruimte vraagt weer heel andere technieken 
en is voor veel medewerkers een mooie uitdaging. 
 
Metaal en Montage 
Op het terrein van metaal en montage is innovatie aan de orde van de dag. Meerdere 
start-ups hebben de weg naar Tomingroep gevonden. Dat heeft te maken met ons 
sociale karakter, maar ook met het feit dat wij snel en flexibel kunnen inspelen op de 
wensen van de klant en actief meedenken in het ontwerp van het productieproces. Zo 
hebben we in Almere in samenwerking met Blofield een productielijn opgezet voor luxe 
opblaasstoelen. In Hilversum monteren we zeer innovatieve infrarood warmtepanelen 
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en hebben we, ook weer samen met de klant, een lijn opgezet voor het aanbrengen van 
schroefdraad in metalen fittingen. 
 

Productielijn voor schroefdraad in fittingen. 

 
Verpakken 
Voor het bedrijfsonderdeel Verpakken is het steeds een opgave om passend werk te 
verwerven dat redelijk betaalt. Met behulp van de ‘lean’-methode worden 
werkzaamheden geanalyseerd en opgesplitst, waardoor medewerkers van verschillend 
niveau er hun bijdrage aan kunnen leveren. En dankzij de inrichting en certificering van 
een aparte afdeling kunnen we nu ook open voedingsmiddelen zoals chocolade 
verpakken. 
 
Retail 
De vier kringloopwinkels van Tomingroep in Almere, Naarden, Hilversum en Weesp 
passen uitstekend in de trend van duurzaam en sociaal ondernemen. De winkels zijn bij 
uitstek geschikt voor mensen die willen of moeten re-integreren, voor werkstages 
enzovoort. Helaas zijn de gemeenten terughoudend met het benutten van deze 
mogelijkheden. Dat maakt de exploitatie van de winkels lastig, want niet al het werk kan 
worden uitgevoerd met betaalde krachten. 
 
Catering 
De afdeling Catering verzorgt de bedrijfskantines in de eigen vestigingen van 
Tomingroep in Almere en Hilversum en verzorgt daarnaast voor een toenemend aantal 
externe opdrachtgevers broodjes, lunches en maaltijden.  
 
Vastgoedonderhoud 
Tomin Vastgoedonderhoud is de nieuwe naam van BBS (buurtbeheerservice). Onder 
deze nieuwe naam verrichten we voor tal van opdrachtgevers uiteenlopende 
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werkzaamheden, zoals het plaatsen van keukens, renoveren van badkamers, 
onderhoudswerk, schilderwerk, sloopwerk en kleine verhuizingen. De markt trekt aan 
en daar profiteert dit bedrijfsonderdeel goed van.  
 
Uitzendbureau 
Focus@Work, het uitzendbureau van Tomingroep in Hilversum, opereert als een 
regulier uitzendbureau voor de gehele regionale markt. Naast het reguliere uitzenden 
verzorgt Focus@Work ook payrolling van bij voorbeeld vakantiekrachten.  
Het detacheren en verlonen van P-wetters is als nieuwe product-marktcombinatie volop 
in ontwikkeling. Daarbij wordt de expertise van Focus@Work en van Tomin Detachering 
geïntegreerd voor reguliere werkgevers die (nog) niet willen overgaan tot het zelf in 
dienst nemen van kandidaten uit de bijstand.  
 
Detachering 
Tomin Detachering begeleidt zo’n 85 gedetacheerde Wsw-medewerkers en 50 extern 
geplaatste SW-begeleid werkers (jobfinding en jobcoaching) in een grote diversiteit aan 
bedrijfstakken. Nu er geen instroom van SW-medewerkers meer plaatsvindt, maar 
daarvoor in de plaats een groeiende behoefte bestaat aan bemiddeling en begeleiding 
van P-wetters, wordt in samenwerking met Focus@Work een nieuwe product-
marktcombinatie ontwikkeld, die zich speciaal richt op kandidaten die in aanmerking 
komen voor de garantiebanen.  

Trotse medewerkers van de luxe opblaasstoelen van Blofield. 
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5.2 Werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten  
 

Groen 
Voor de gemeente Hilversum doet Tomingroep het gehele integraal beheer van de 
openbare ruimte, inclusief gladheidsbestrijding.  
In Almere opereert Tomingroep onder de naam Almere Werkt!  
Ook voor alle overige deelnemende gemeenten verricht Tomingroep 
groenwerkzaamheden in de gemeente. 
 
Schoonmaak 
Tomin Schoonmaak doet de schoonmaak van vrijwel alle gemeentelijke panden in de 
regio Gooi en Vecht.  
 
Catering 
Op het gebied van Catering doet Tomingroep (nog) relatief weinig voor de gemeenten 
in het Schap. De enige opdrachtgevers op dit gebied zijn de gemeente Gooise Meren 
voor de exploitatie van het personeelsrestaurant en andere cateringklussen en de GAD 
voor het personeelsrestaurant. Verder wordt er een medewerker gedetacheerd naar 
het personeelsrestaurant in Huizen. 
 
Tractio 
Tractio verzorgt voor de gemeente Almere trajecten voor mensen met een zeer grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en gestapelde problematiek. Het doel is ze toe te leiden 
naar maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding en 
waar mogelijk ook naar betaald werk. Hoewel dit zeer arbeidsintensief werk is, worden 
de contractafspraken behaald. Op het moment van schrijven van deze nota zijn we met 
de gemeente Almere in gesprek over de toekomst van Tractio.  
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5.3 Werkzaamheden gekwantificeerd 
 
Voor een indruk van de omvang van de in paragraaf 5.1 en 5.2 globaal beschreven 
werkzaamheden en de verhouding tussen opdrachten voor de deelnemende 
gemeenten en opdrachten voor andere opdrachtgevers, hebben we het werk in de 
hierna volgende tabel gekwantificeerd (cijfers 2017). 
 

Bedrijfsonderdeel Omzet 
deelnemende 
gemeenten  
x 1000 € 

Omzet overige 
opdrachtgevers  
x 1000 € 

Omzet totaal 
x 1000 € 

Groen 16.256 2.152 18.408 

Schoonmaak 1.345 2.752 4.097 

Vastgoedonderhoud 29 1.372 1.401 

Verpakken  44 3.348 3.392 

Metaal & Montage 0 6.536 6.536 

Retail 6 3.515 3.521 

Focus@Work 30 1.136 1.166 

Detachering 61 1.632 1.693 

Tractio 1.011 10 1.021 

Vakantieparken 0 474 474 

Catering 73 114 187 

WerkRoute 626 0 626 

Overig 4 115 119 

Totaal 19.485 23.156 42.641 
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6. De Aanpak 
 

Tomingroep gaat de komende jaren een transitie doormaken. We gaan ons 
doorontwikkelen naar een aantrekkelijke inclusieve werkgever bij uitstek voor alle 
inwoners van de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat willen we zoveel 
mogelijk doen in samenwerking met al onze stakeholders, waaronder gemeenten, 
ondernemers, opleidingen, concullega’s, bestuur, raad van commissarissen en niet te 
vergeten onze eigen medewerkers. De precieze aanpak willen we de komende tijd ook 
in gezamenlijkheid ontwikkelen; dat kan niet in de korte tijd die beschikbaar is om deze 
strategienota te schrijven. Wel noemen we hieronder een aantal elementen die in de 
ontwikkeling een belangrijke rol zullen spelen. 
 

6.1 Cultuurtraject ‘Samen naar de TOP’ 
 
Onder het motto ‘buiten winnen is binnen beginnen’ hebben we in ons jubileumjaar 
2018 een intern cultuurtraject opgezet: ‘Samen naar de TOP’. TOP staat voor: Trots, 
Ondernemend en Professioneel. Met alle leidinggevenden zijn sessies georganiseerd 
waarin onder andere is gesproken over de kernwaarden voor de organisatie. Daar zijn 
zeven principes uit naar voren gekomen, die een handvat bieden voor de komende tijd: 
1 We zijn gedreven en flexibel.  

2 Hart voor de klant en voor elkaar.  

3 Afspraak is afspraak.  

4 Iedereen doet mee.  

5 Initiatief inspireert.  

6 Samen gaan we altijd voor een 10. 

7 Variatie is onze kracht.  

In het jaar 2018 wordt het cultuurtraject verder ingevuld en uitgerold. De hele 

organisatie, van hoog tot laag wordt erbij betrokken.  
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6.2 Ontwikkeling nieuwe product-markt combinaties 
 

Voor het realiseren van de doelen in deze strategienota en om financieel gezond te 

blijven is het noodzakelijk dat we voldoende werk genereren en voldoende 

medewerkers hebben. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor een brede 

groep inwoners. Daarom gaan we nieuwe product-marktcombinaties ontwikkelen, die 

passen bij het bedrijf dat we willen zijn: sociaal, duurzaam en eigentijds. Met de 

gemeenten willen we in gesprek over de vraag waar hun inwoners behoefte aan 

hebben. Wat is voor hen aantrekkelijk werk? Wat kan Tomingroep daarin betekenen? 

Hoe kunnen we jongeren, vrouwen of statushouders aantrekken? Ook met onze eigen 

medewerkers, commissarissen en externe partijen gaan we onderzoeken welke kansen 

er liggen en hoe we die kunnen verzilveren. Ons ideaal is dat mensen in de 

Participatiewet niet meer naar Tomingroep ‘gestuurd’ worden, maar zelf gaan aangeven 

dat ze graag bij Tomingroep willen werken, omdat je er kansen en opleidingen krijgt, 

kunt doorgroeien en met een vast contract op zak in je eigen levensonderhoud kunt 

voorzien.  

Voorbeelden van nieuwe product-marktcombinaties uit het recente verleden zijn de 

werkzaamheden die we verrichten voor een aantal innovatieve start-ups, zoals Blofield 

(luxe opblaasstoelen) en D’green (infrarood warmtepanelen). Deze activiteiten leveren 

hoogwaardig productiewerk op, dat voor zowel mannen als vrouwen geschikt en 

uitdagend is.  

Een ander voorbeeld is de samenwerking met startende ondernemers via onze 

Kringloopwinkels. Wij bieden ruimte; zij trekken nieuwe klanten aan. Een win-win 

situatie dus! 
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6.3 Imagoverbetering 
 

Tomingroep, wie wil daar nou werken?? Er zijn helaas nog steeds mensen die zo over 
Tomingroep denken, en daar gaan we wat aan doen. Wie hier eenmaal over de drempel 
is (letterlijk en figuurlijk) ervaart zelf hoe professioneel we werken, dat we een 
hypermodern machinepark hebben, hoeveel nadruk we leggen op duurzaamheid en 
vooral: hoe goed we hier met mensen omgaan. Mensen die vanuit de Participatiewet bij 
Tomingroep komen werken, krijgen de tijd om te wennen en de kans om zich te 
ontwikkelen. We begrijpen best dat het misschien niet meteen goed gaat, maar je kunt 
altijd opnieuw beginnen. En wie goed functioneert, krijgt gewoon een vast contract. Dat 
vinden wij goed werkgeverschap. 
We grijpen ons 90-jarig jubileum aan om ons naar buiten toe te profileren met 
bijvoorbeeld open dagen, een relatie-event en verjaarstaart voor al onze externe 
relaties. En onze deur staat altijd open voor ambtenaren, raadsleden, collegeleden, 
ondernemers en opdrachtgevers die een kijkje willen komen nemen in ons bedrijf. De 
website is vernieuwd, we verspreiden een digitale nieuwsbrief, zijn aanwezig bij 
ondernemersverenigingen, maken folders en brochures en voeren veel gesprekken. En 
we kiezen voor duurzaamheid. Zo gaan we investeren op het gebied van de opwekking 
van zonne-energie, verantwoord energiegebruik door verbetering van het 
klimaatbeheer in onze gebouwen en een betere isolatie ervan. Ook verbeteren we de 
werkomgeving voor onze medewerkers door te investeren in een inspirerende 
aankleding van onze kantoren en vergaderruimten. 
Kortom: we gaan eraan werken dat iedereen bij Tomingroep wil werken! 
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7. Het rekenwerk 
 

De plannen in deze strategienota zijn vertaald naar een financieel overzicht voor de 
periode 2018-2022. 
Hieronder wordt gedetailleerd toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd en 
welke verwachtingen aan de cijfers ten grondslag liggen. De cijfers voor 2017 betreffen 
de voorlopige jaarcijfers. Hierin zijn nog niet alle noodzakelijke voorzieningen en/of 
afwaarderingen voor 2017 opgenomen. De definitieve cijfers over 2017 zullen pas later 
bekend zijn.  
 
Tomingroep kent een gezonde, stevige financiële positie. In tegenstelling tot de meeste 
andere SW-bedrijven realiseert Tomingroep (geconsolideerd) positieve 
exploitatieresultaten. Tevens beschikt het bedrijf over een degelijk, adequaat eigen 
vermogen. Zowel de veranderende omgeving als de gewenste nieuwe activiteiten 
vragen om technologische en duurzame vernieuwingen in o.a. productiemiddelen. De 
huidige balans geeft ruimte om te blijven investeren in deze bedrijfsmiddelen waar dat 
nodig is. 
 
De uitvoering van deze nota leidt, volgens de berekeningen die in dit hoofdstuk worden 
toegelicht, tot een stabiel positief geconsolideerd resultaat van tussen de 177K en 531K. 
Dit ondanks de nog te verwachten subsidiedalingen in de komende jaren. Verder 
voorzien we aan het eind van de looptijd van dit plan een personeelssamenstelling van 
680 fte SW-medewerkers, 357 fte P-wetters, 351 fte regulier personeel en 81 fte 
Beschut werk.  
 
 
 

P-wetters opgeleid tot professionele schoonmakers. 
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7.1 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 
 
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep kent in principe geen eigen activiteiten. Het 
Schap is de entiteit waar de Wsw-subsidies worden ontvangen en van waaruit de lonen 
voor het SW-personeel worden betaald (de SW-medewerkers hebben een 
arbeidscontract met het Schap volgens de cao voor de Wsw). Daarnaast kent het Schap 
enkele contractuele verbintenissen met Tomingroep BV. Zo ontvangt zij van 
Tomingroep BV een detacheringsvergoeding (loonwaarde) voor het detacheren van het 
SW-personeel bij Tomingroep BV. Anderzijds betaalt het Schap aan Tomingroep BV een 
begeleidingsvergoeding voor de kosten van de begeleiding van de SW-medewerkers, 
aanpassingen op de werkplek, en de uitvoering van de taken van de stafafdelingen die 
zijn uitbesteed aan Tomingroep BV. Tot slot verhuurt het Werkvoorzieningsschap, als 
eigenaar van (een deel van) de panden waarin Tomingroep BV gehuisvest is, productie- 
en kantoorruimtes aan Tomingroep BV. Daarvoor ontvangt zij van Tomingroep BV huur. 
Het Schap maakt daarvoor onderhoudskosten en rente- en afschrijvingskosten.  
 
Het hierna volgende overzicht toont de resultaten van het Werkvoorzieningsschap voor 
de periode 2016 – 2022. 
 

 
 

In het grijze blok bovenaan in het overzicht zijn de belangrijkste variabelen vermeld.  
Het totaal aantal SW-medewerkers neemt jaarlijks af. Per 1 januari werd de Wsw 
gesloten voor nieuwe instroom. Hierdoor neemt het SW-bestand jaarlijks af. Voor de 
komende jaren is, mede o.b.v. historische ervaringen, rekening gehouden met een 
jaarlijkse afname met 4% door natuurlijk verloop.  

WERKVOORZIENINGSCHAP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
concept

# totaal sw-ers : 997,5         941,5         897,4         861,1         826,7         793,6         761,9         

# fte SW verloond bij TG 892,7         844,5         804,2         768,8         738,0         708,5         680,1         

verloop SW -42,5         -48,2         -40,3         -35,4         -30,8         -29,5         -28,4         

subsidie bedrag per SE (* 1 €) 1). 25.417,00 25.240,00 25.118,60 24.995,38 24.870,31 25.243,36 25.622,01 

Opbrengsten subsidie 25.655      23.800      22.146      21.524      20.560      20.033      19.521      

Overige opbrengsten (huur) 1.117         1.089         1.089         1.100         1.111         1.122         1.133         

Totaal opbrengsten 26.772      24.889      23.235      22.623      21.671      21.155      20.655      

Personeelskosten 26.328      24.544      23.921      23.211      22.615      22.037      21.471      

Loonwaarde SW -4.910       -4.649       -4.424       -4.229       -4.059       -3.897       -3.741       

Te betalen Begeleidingsverg. 3.142         2.969         2.825         2.750         2.680         2.611         2.544         

Onderhoudskosten 155            155            205            205            205            205            205            

Advieskosten 175            59               50               50               50               50               50               

Overige kosten 952            917            1.018         928            890            854            820            

Rente en afschrijvingen 653            583            565            493            496            474            474            

Totale kosten Schap 26.495      24.578      24.161      23.408      22.877      22.334      21.823      

Netto Resultaat Schap 277            311            -926           -785           -1.206       -1.179       -1.168       

waarvan subsidieresultaat -674          -744          -1.775       -1.688       -2.055       -2.004       -1.950       

1). Subs idiebedrag jaarl i jks  geindexeerd voor loon-en pri jss ti jgingen, en t/m 2020 met € 500,- nominaal  per jaar verlaagd.

NB. Ci jfers  2017 betreffen de conceptci jfers .
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In deze strategienota is uitgegaan van vervanging van de SW medewerkers door 
instroom uit de Participatiewet. Deze P-wetters worden echter in dienst genomen door 
de BV en niet door het Werkvoorzieningsschap (zie hierna). 
Voor de berekening van de rijkssubsidie is uitgegaan van het subsidiebedrag van 2017 
zoals vastgesteld in de meicirculaire van 2017 (en later bevestigd in de 
septembercirculaire van 2017). Vanaf 2017 is dit subsidiebedrag jaarlijks gecorrigeerd 
voor de verwachte loon- en prijsstijgingen (door de staatssecretaris is aangegeven bij de 
CAO-onderhandelingen voor de SW dat het ministerie het subsidiebedrag zal corrigeren 
voor loon- en prijsstijgingen. Dat is in 2016 en 2017 ook gebeurd.). Daarboven wordt 
jaarlijks € 500,- subsidieverlaging doorgevoerd t/m planjaar 2020 zoals het voornemen 
is in de Participatiewet. Vanaf 2021 is geen verdere verlaging van het subsidiebedrag 
meer verondersteld en wordt nog uitsluitend de correctie voor loon- en prijsstijgingen 
doorgevoerd.  
De overige opbrengsten betreft de post huuropbrengsten. Voor de verhuur van de 
panden die in bezit zijn van het Werkvoorzieningsschap is met Tomingroep BV (huurder) 
een huurovereenkomst geldig gebaseerd op de WOZ van de gebouwen. In het model is 
verondersteld dat de huren jaarlijks met 1% stijgen. 
 
De personeelskosten van het WSW-bestand zijn gebaseerd op het aantal fte (conform 
het aantal waarvan is uitgegaan bij de berekening van de subsidieopbrengsten). En ook 
hier is, net als bij de subsidiebepaling, gerekend met een (loon)stijging van 1,5% per 
jaar. 
De post Loonwaarde SW betreft de opbrengst die wordt gerealiseerd voor het 
detacheren van de SW-ers aan Tomingroep BV. Deze post houdt gelijke tred met het 
verloop van het aantal fte. Dit geldt ook voor de te betalen begeleidingsvergoeding die 
het Schap aan de BV betaalt. 
De post onderhoudskosten is jaarlijks gelijk verondersteld. Dit betreft de dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud die is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. Vanaf 
2018 is een nieuw 10-jarig meerjaren onderhoudsplan opgesteld, waardoor de jaarlijkse 
kosten hoger zijn dan in de afgelopen jaren.  
De overige kosten worden verwacht te dalen met 5% per jaar, iets sterker dan de 
volumedaling van het SW bestand (4%). Voor de overige kosten is een indexering van 
1% per jaar verondersteld. 
De rente- en afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de liquiditeitsplanning, de leningen 
en de investeringen. 
 

De financiële planning laat zien dat de resultaten van het Werkvoorzieningsschap t/m 
boekjaar 2020 aanzienlijk verslechteren (tot -/- 1.168K in 2022). Dit wordt veroorzaakt 
door het verminderen van het subsidiebedrag per SE door de rijksoverheid. Vanaf 2021 
wordt verwacht dat het subsidiebedrag niet langer zal dalen waardoor het resultaat van 
het Werkvoorzieningsschap stabiliseert. Het effect van de lagere subsidie komt tot 
uitdrukking in de onderste regel van het cijferoverzicht (regel subsidieresultaat). Daar 
wordt duidelijk dat het subsidieresultaat (dat is het verschil tussen de 
subsidieopbrengsten en de loonkosten van de SW) in totaal daalt van -/- 744K in 2017 
naar -/- 2.055K in 2020. Daarna loopt het negatieve subsidieresultaat licht terug door 
het afnemende volume. 
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7.2 Tomingroep BV 
 
Voor Tomingroep BV zijn in het hieronder opgenomen overzicht de verwachtingen ten 
aanzien van de instroom van fte’s voor zowel P-wetters (inclusief vervanging van de SW 
uitstroom) als Beschut werkers vermeld. 
Bij de aantallen fte wordt duidelijk dat het totale aantal fte (exclusief stagiairs, 
werkervaringsplekken en vrijwilligers) per saldo toeneemt (tot bijna 1.470 in 2022). Dit 
wordt veroorzaakt door de instroom van P-wetters ten behoeve van de nieuwe business 
en de groei in Beschut werkers.  
 
Bij de instroom van P-wetters ter vervanging van de uitstroom van SW-medewerkers is 
uitgegaan van een productiviteitsverhouding van 1 : 0,7. Er is verondersteld dat de SW 
uitstroom volledig wordt vervangen door instroom P-wetters, maar voor die vervanging 
zijn, vanwege de productiviteitsverhouding, minder fte’s P-wetters nodig dan er 
uitstromen uit de SW. De praktijk zal overigens zijn dat de instroom voor een beperkt 
deel uit regulier personeel zal bestaan, omdat niet elke vacature door een P-wetter kan 
worden vervuld. Financieel heeft dat laatste geen effect. 
 
Naast de vervanging van de SW wordt voor de periode 2019 – 2022 extra omzet 
gegenereerd door nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen en door 
bestaande activiteiten uit te breiden. Voor de omzet van deze new business is een 
aantal extra P-wetters gecalculeerd. De benodigde capaciteit P-wetters is gebaseerd op 
de gemiddelde productiecapaciteit van de huidige mix tussen SW-medewerkers en 
reguliere medewerkers (BV-medewerkers). Deze gemiddelde productiviteit (ad ca. 35K) 
is gebruikt voor de berekening van het benodigde aantal P-wetters voor de new 
business.  
 

 
 

TOMINGROEP BV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

# SW verloop -48,2         -40,3         -35,4         -30,8         -29,5         -28,4         

# FTE SW         -  cumulatief 892,7         844,5         804,2         768,8         738,0         708,5         680,1         

# FTE mutatie regulier -21,0         -3,2            0,0             0,0             0,0             0,0             

# FTE regulier (BV excl. PW) - cumulatief 375,1         354,1         350,9         350,9         350,9         350,9         350,9         

# FTE PW mutatie verv. SW (1 : 0,7 ) 6,6             26,9           24,8           21,6           20,7           19,9           

# FTE PW-ers verv. SW  - cumulatief 2). 99,7           106,3         133,2         158,0         179,6         200,2         220,1         

# FTE PW-ers new business 35,4           35,3           34,1           32,6           

# FTE PW-ers new business - cumulatief 3). -             35,4           70,7           104,8         137,3         

# FTE PW-ers mutatie 6,6             26,9           60,2           56,8           54,8           52,4           

# FTE Totaal PW-ers  - cumulatief 99,7           106,3         133,2         193,4         250,2         305,0         357,4         

# FTE Nieuw Beschut werk mutatie 37,2           11,6           10,9           11,6           10,1           

# FTE Nieuw Beschut werk - cumulatief 4). 37,2           48,8           59,7           71,3           81,4           

Totaal FTE mutatie 20,6           36,4           36,9           36,9           34,1           

Totaal  FTE (SW, BV, PW, Beschut werk) 1.367,5     1.304,9     1.325,5     1.361,9     1.398,8     1.435,7     1.469,8     

2). a . Verondersteld i s  vervanging SW door PW in verhouding 1 : 0,7. Verondersteld i s  dat vervanging vol ledig door PW-ers  geschiedt. In 

de prakti jk l i jkt het aannemel i jk dat ook een deel  door regul iere BV-ers  wordt vervangen.

b. Het aantal  PW-ers  in FTE betreft hier voor de jaren 2016 en 2017 de s tand ul t september; di t kan iets  afwi jken van het gemiddelde 

over het jaar.

3). Benodigde capacitei t gebaseerd op gemiddelde productivi tei t TG. Loonwaarde PW : SW is  1 : 0,7.

4). Verhouding koppen : fte i s  40 : 31 (obv uren). Loonwaarde is  verondersteld 40% gemiddeld. 
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Ondernemend aan de slag met de productie van infrarood-panelen. 

 
Tot slot is tevens het aantal fte ten behoeve van Beschut werk berekend. Hiervoor is 
uitgegaan van de taakstelling Beschut werk voor 2018 en 2019 zoals bekendgemaakt 
door het ministerie (november 2017). Op basis van deze aantallen en het verwachte 
aandeel van Tomingroep hierin is een extrapolatie voor de jaren 2020 - 2022 gemaakt. 
Voor Beschut werk is uitgegaan van 31 uur per persoon, 0,8 fte. Tevens is verondersteld 
dat Tomingroep BV voor een medewerker Beschut werken de geldende 
begeleidingsvergoeding en additionele kosten ontvangt van de deelnemende 
gemeenten en is verondersteld dat een medewerker Beschut werken een loonwaarde 
van 40% heeft waarmee een omzet van € 2,80 per uur wordt gerealiseerd. Aangezien 
Beschut werkers een salaris ontvangen is per saldo het uiteindelijk resultaat van deze 
groep iets groter dan nihil (ca. € 600,- per fte per jaar).  
Voor de omzet new business is van de volgende veronderstelling uitgegaan (omzet 
cumulatief oplopend met 1,5 mln. per jaar naar totaal 6,1 mln. In 2022) : 
 

Jaar Omzet new 
business x 1000 € 

2019 1.500 

2020 3.025 

2021 4.570 

2022 6.135 

   
Met een marge gelijk aan de huidige gemiddelde marge van Tomingroep (excl. 
Verpakken). 
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In het financieel model van Tomingroep is rekening gehouden met een jaarlijkse 
prijsindexatie voor zowel de omzetten als voor de loonkosten en overige kosten. 
Tevens is vanaf 2019 voor arbeidsontwikkeling nog jaarlijks 100K omzet opgenomen. 
 

 
 

De totale omzet, inclusief new business, indexaties en correcties, groeit naar 50,6 mln. 
in 2022 (2017: 45,1 mln). Aangezien het verloop bij Verpakken niet wordt 
gecompenseerd door instroom P-wetters neemt de omzet in deze activiteit jaarlijks iets 
af (4% per jaar).  
Door minder uitbestedingen verbetert de marge in 2018 naar 76,6%. Door verandering 
in de omzetmix verbetert de marge dan licht verder naar 78,2% in 2022. 
 
De salariskosten zijn opgebouwd uit : 

- Salarissen en personeelskosten regulier personeel 
- De te betalen loonwaarde voor de SW-medewerkers 
- Loonkosten P-wetters voor de vervanging van SW-medewerkers 
- Loonkosten P-wetters voor new business 
- Loonkosten Beschut werkers 

Voor de loonkosten is een indexatie van 1,5% per jaar gehanteerd. 

TOMINGROEP BV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
concept

Omzet Regulier extern 42.477      42.715      41.855      41.568      41.421      41.819      42.222      

Omzet intern 2.118         2.351         1.950         2.007         2.071         2.161         2.253         

Omzet door new business -             -             -             1.500         3.023         4.568         6.136         

Omzet totaal 44.595      45.066      43.805      45.075      46.514      48.548      50.612      

Directe kosten 10.745      12.022      10.260      10.195      10.406      10.714      11.027      

NTW (netto toegevoegde wrd) 33.850      33.045      33.545      34.880      36.109      37.834      39.584      

NTW% 75,9% 73,3% 76,6% 77,4% 77,6% 77,9% 78,2%

Salariskosten en ov. Pers.kst 20.428      19.857      20.452      19.438      19.405      19.696      19.991      

Loonwaarde SW 4.910         4.649         4.424         4.229         4.059         3.897         3.741         

Loonkosten vervanging SW 2.138         2.517         3.154         3.830         4.435         5.025         5.605         

Loonkosten PW-ers new business -             -             -             886            1.794         2.699         3.591         

Loonkosten beschut werk -             -             -             139            172            209            242            

Sub Totale loonkosten 27.475      27.022      28.030      28.522      29.865      31.526      33.170      

Begeleidingsvergoeding SW -3.142       -2.969       -2.824       -2.750       -2.680       -2.611       -2.544       

Begeleidingsvergoeding PW -109           -183           -176           -270           -358           -442           -523           

Huisvestingskosten 2.172         2.091         2.158         2.103         2.087         2.113         2.139         

Onderhoudskosten 1.546         1.576         1.274         1.287         1.300         1.313         1.326         

Kantoorkosten 1.959         1.750         1.858         1.765         1.774         1.783         1.792         

Overige kosten 2.312         1.741         372            1.534         1.363         1.388         1.446         

Rente en afschrijvingskosten 1.357         1.282         1.449         1.375         1.375         1.375         1.375         

Totale Indirecte Kosten BV 33.571      32.311      32.141      33.565      34.726      36.444      38.180      

Netto Resultaat BV 279            734            1.405         1.315         1.383         1.390         1.404         

Geconsolideerd Resultaat (BV + Schap) 556            1.045         479            531            177            211            236            

waarvan subsidieresultaat -674          -744          -1.775       -1.688       -2.055       -2.004       -1.950       

NB. De ci jfers  van 2017 betreffen de conceptci jfers . Nog niet a l le voorzieningen en/of afwaarderingen zi jn verwerkt.
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De begeleidingsvergoeding SW is het bedrag dat bij het Werkvoorzieningsschap in 
rekening wordt gebracht. Voor de P-wetters geldt een ander regime. De 
begeleidingsvergoeding wordt hier op individuele basis bepaald. Voor het model is 
rekening gehouden met het gemiddelde over 2017. 
 
Huisvestingskosten zijn gebaseerd op de mix van eigen panden (huur te betalen aan het 
Schap) en extern gehuurde panden (markt).  
De onderhoudskosten zijn geïndexeerd per jaar. Voor de kantoorkosten is een 
eenmalige besparing in 2019 voorzien. In de daarop volgende jaren worden de kosten 
geïndexeerd. 
De overige kosten worden over de jaren beïnvloed door eenmalige effecten, zoals o.a. 
de extra voorzieningen en afwaarderingen in 2016 en 2017 en de vrijval van de 
reorganisatievoorziening voor WerkRoute in 2018. In de planning voor de komende 
jaren is afgezien van eenmalige bijzonderheden.  
De rente en afschrijvingskosten zijn constant verondersteld. Met uitzondering van de 
personeelskosten zijn de extra kosten die voortvloeien uit de uitbreiding van de omzet 
gepland onder de overige kosten. 
 
Het netto resultaat van Tomingroep BV is voor de komende jaren gemiddeld ongeveer 
+ 1,4 mln. Daarmee is Tomingroep BV in elk planjaar in staat het negatieve resultaat van 
het Werkvoorzieningsschap te compenseren. Doordat er in 2021 een eind komt aan de 
daling van de rijkssubsidie, neemt vanaf dat moment het geconsolideerde netto 
resultaat weer licht toe. 
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8. Rapportage, monitoring en evaluatie 
 

Het spreekt vanzelf dat het algemeen bestuur en de raad van commissarissen van 
Tomingroep de vinger aan de pols willen houden bij de verdere uitwerking en 
implementatie van de voorstellen in deze strategienota. Daarbij zullen zij niet alleen 
willen weten of de kwantitatieve doelen worden behaald in de zin van instroom van 
aantallen P-wetters, kosten en baten e.d., ook de kwalitatieve doelen verdienen 
aandacht. Hoe is de verhouding mannen - vrouwen bij de nieuwe instroom? Wat is het 
ziekteverzuim? Lukt het om voldoende P-wetters te vinden of moeten er veel andere 
krachten worden ingezet? Welke nieuwe bedrijfsactiviteiten worden er ontwikkeld en 
wat betekenen die voor het aantal werkplekken en voor het geheel van Tomingroep? 
Zijn er bijzondere risico’s waarover bestuur en raad van commissarissen moeten 
worden geïnformeerd? 
 
Met het oog op deze vragen wordt de reguliere managementinformatie verrijkt met een 
kwalitatieve rapportage waarin hierover wordt gerapporteerd. Verder ontvangen 
bestuur en commissarissen uiteraard de begrotingen en jaarrekeningen, zowel van het 
Werkvoorzieningsschap als van de BV. 
 
Eind 2021 zal de eindevaluatie van de strategie plaatsvinden, waarna het bestuur en de 
raad van commissarissen kunnen besluiten of de koers van het bedrijf kan worden 
voortgezet dan wel dient te worden bijgesteld. Deze evaluatie wordt in overleg met de 
beleidsambtenaren van de gemeenten voorbereid en uitgewerkt. 
 
 
 

 
Samen naar de TOP: Wat betekent ‘professioneel voor jou?’ 
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9. Risico’s, maatregelen en frictiekosten 
 

Risico’s 
Een ambitieus plan zoals dit is uiteraard niet zonder risico’s. Net als ieder ander bedrijf 
moet Tomingroep omgaan met risico’s zoals ongelukken, fraude, onverstandige 
investeringen, wanbetalende opdrachtgevers enzovoort. De afgelopen decennia hebben 
we laten zien dat we die risico’s goed weten te voorkomen, af te wenden dan wel op te 
vangen. 
Er zijn daarnaast risico’s die specifiek samenhangen met de opdracht van het bestuur en 
die daarom bijzondere aandacht verdienen. Dit zijn: 
1. Gemeenten en Tomingroep zijn in samenwerking niet in staat om voldoende 

beschikbare P-wetters te laten instromen in de reguliere arbeidsmarkt en dus ook 
niet bij Tomingroep. 

2. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich zodanig dat er niet voldoende P-wetters 
beschikbaar zijn voor de vacatures op de reguliere arbeidsmarkt inclusief 
Tomingroep.  

3. Tomingroep acquireert onvoldoende geschikt werk voor de beschikbare 
doelgroepen waardoor te weinig omzet en rendement gemaakt worden voor een 
sluitende begroting.  

4. Wetgevende en politieke sturing blijkt door kabinetswijzigingen, collegewijzigingen 
en/of regionale/lokale beleidswijzigingen inconsistent.   

 
Maatregelen 
Risico 1, onvoldoende P-wetters: als deze situatie zich voordoet zijn er verschillende 
oplossingen denkbaar. In de eerste plaats uiteraard het inzicht in en de grip op het 
bestand van werkzoekenden in goede samenwerking verbeteren. Als dat in 
onvoldoende mate lukt, kunnen er (tijdelijk) andere krachten worden ingezet. Dit leidt 
er wel toe dat meer mensen in de regio aan het werk komen, maar draagt niet direct bij 
aan de doelstelling van Tomingroep om mensen uit de Participatiewet aan het werk te 
helpen. 
 
Risico 2, onvoldoende P-wetters op het niveau van gevarieerd productiewerk: dit risico 
lijkt ons, gelet op het grote aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze 
regio, vooralsnog zeer klein. Mocht het zich toch voordoen, dan kan het noodzakelijk 
zijn om verhoudingsgewijs meer regulier personeel aan te trekken, zodat evengoed 
voldaan wordt aan de opdracht om de werkgelegenheid van de SW-medewerkers te 
blijven garanderen en het tekorten op de Wsw-subsidie te blijven compenseren.  
 
Risico 3, onvoldoende werk: dit risico achten wij voorlopig vrij klein, gezien de 
groeiende economie en de ontwikkelingen die wij in de afgelopen jaren hebben laten 
zien. Mocht de situatie zich toch voordoen, dan zal Tomingroep meer inzet plegen op 
acquisitie en op ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties. We gaan ervan 
uit dat het werk dat we voor de gemeenten in het Schap verrichten, gedurende de 
looptijd van deze nota op peil blijft. Mocht het aan de orde zijn, dan is het voor de 
gemeenten ook mogelijk om meer werk bij Tomingroep in te besteden.  
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Risico 4, inconsistente sturing door wijzigingen in wetgeving, politieke sturing en 
beleidswijzigingen: op nationaal niveau (kabinetssamenstelling, wetswijzigingen) kan 
door het bestuur van Tomingroep nauwelijks tot geen invloed worden uitgeoefend. Ook 
de toekomstige collegevorming en bestuurssamenstelling is met de naderende 
gemeenteraadsverkiezing nog onbekend. Het mag duidelijk zijn dat Tomingroep gebaat 
is bij het consistent vasthouden aan de ingeslagen weg. Deze is immers met inzet van 
velen zeer weloverwogen tot stand gekomen. Voor zover koerswijzigingen toch aan de 
orde komen, zullen de consequenties daarvan (zowel op het gebied van 
werkgelegenheid voor de doelgroepen als op financieel gebied) in beeld moeten 
worden gebracht.   
 
Frictiekosten 
Voor de uitvoering van deze strategienota voorzien wij geen frictiekosten.  
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10. Bijlage: bestuursopdracht d.d. 14 december 2017 
 

Amendement op de bestuursopdracht 2015-2018 ten behoeve van Werkvoorzieningsschap 

Tomin-Tomin BV.  

 

Het Algemeen Bestuur Tomingroep; 

 

in vergadering bijeen op 14 december 2017,  

 

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (GR), de Participatievisie van de aan de 

GR deelnemende gemeenten, de bestuursopdracht 2015-2018 ten behoeve van 

Werkvoorzieningsschap Tomin-Tomin BV, het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging 2015-2018’ en het 

verslag van de miniconferentie van 18 januari 2017.  

 

- CONSIDERANS -  

a) Gemeenten werken aan een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt. Dit is een 

arbeidsmarkt waar werkgevers zich bewust openstellen voor iedereen, zodat inwoners 

ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond volwaardig deel kunnen 

nemen aan het sociale en het economische verkeer. 

b) Gemeenten willen dat er voldoende werkgelegenheid is voor inwoners met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en dat inwoners passend werk verrichten op basis van hun 

capaciteiten en mogelijkheden.  

c) Gemeenten zien dat de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt van mensen met een 

arbeidsbeperking -ondanks de aantrekkende economie - in het huidige tijdsgewricht 

beperkt is. 

d) Gemeenten willen dat Tomingroep financieel gezond blijft. Echter, de invoering van de 

Participatiewet heeft nog steeds een ingrijpend effect op de financiële positie van 

Tomingroep. Niet transformeren en herstructureren leidt tot financiële tekorten. 

e) Het Algemeen Bestuur heeft de directie van Tomingroep BV. in 2014 de opdracht 

verleend om Tomingroep BV. ‘te ontwikkelen naar een arbeidsontwikkelbedrijf’. Deze 

ontwikkeling is in 2015 geeffectueerd en in 2016 geëvalueerd. Naar het oordeel van 

Tomingroep BV en het Algemeen Bestuur is deze ontwikkeling onvoldoende succesvol 

gebleken.  

f) Naar het oordeel van Algemeen Bestuur is Tomingroep BV de afgelopen jaren zeer 

succesvol gebleken in de rol van werkgever, die arbeidsplaatsen biedt voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt/mensen met een arbeidsbeperking. Dit vinden 

gemeenten zeer waardevol. Juist gelet op de overweging zoals genoemd onder c.  

g) Gemeenten willen – gelet op punten b, c en f – Tomingroep BV als (collectieve) 

georganiseerde vorm van beschut of begeleid werk, inzetten als werkgever voor 

inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de inclusieve arbeidsmarkt.  

h) Het Algemeen Bestuur wil uitgaan van een kostenneutrale uitvoering van Tomingroep 

BV ten opzichte van de situatie in 2014. Hieronder wordt verstaan dat de tekorten die 

ontstaan bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep worden gecompenseerd door de 

resultaten van Tomingroep BV. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur:  

a. het verloop van werknemers met een indicatie sociale werkvoorziening binnen 

Tomingroep BV wil compenseren door werkgelegenheid voor Participatiewetters 

bij de winstgevende onderdelen van het bedrijf; 



36 

 

b. groei van het bedrijf toestaat, wanneer blijkt dat de compensatie van 

vertrekkende SW’ers door Participatiewetters onvoldoende is om het tekort op 

de SW-subsidie op te vangen; 

c. groei van het bedrijf tevens toestaat indien dit leidt tot een vergroting van de 

werkgelegenheid voor de doelgroep. 

i) de punten zoals genoemd onder h.a. en h.b. zijn van toepassing mits de 

werkgelegenheid die door de onder h.b. genoemde groei ontstaat, zoveel als mogelijk 

wordt ingevuld door inwoners die onder de Participatiewet vallen. Waar mogelijk werk 

Tomingroep BV hierin samen met andere ondernemers en werkgevers in de regio.  

j) Gemeenten vinden het belangrijk dat Tomingroep bij de realisatie van onderdelen g en 

h kansen krijgt zich te transformeren en frictiekosten te vermijden. Hiervoor moet de 

Tomingroep dan ook de tijd gegeven worden. 

 

b e s l u i t : 

 

 

Opdracht: 

Het Algemeen Bestuur draagt Tomingroep BV. op om: 

1) op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Participatievisie van de aan de 

GR deelnemende gemeenten en de considerans van dit besluit, Tomingroep BV sterk(er) 

te positioneren als werkgever die arbeidsplaatsen biedt voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt/arbeidsbeperkingen. Hierbij:  

a. Worden vrijkomende arbeidsplaatsen binnen Tomingroep BV ingevuld door 

inwoners die onder de Participatiewet vallen en tegen loonbetaling, al dan niet 

met loonkostensubsidie of loondispensatie, in loondienst treden bij Tomingroep 

BV Passend werk voor inwoners is hierbij leidend.  

b. Organiseert Tomingroep BV de nodige begeleiding voor inwoners die 

begeleiding nodig hebben bij het werken binnen Tomingroep BV Gemeenten 

stellen de inzet en mate van begeleiding vast. De begeleiding heeft als doel het 

werken mogelijk te maken en de loonwaarde van de inwoner te optimaliseren.  

2) de opdracht zoals genoemd onder 1 als amendement te beschouwen op de 

bestuursopdracht 2015-2018 ten behoeve van Werkvoorzieningsschap Tomin-Tomin BV.  

a. De volgende onderdelen uit de bestuursopdracht 2015-2018 blijven onverkort 

van toepassing (zie bijlage 1 bij dit amendement voor een nadere uitwerking):  

i. 1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10a, 1.3.10c, 1.3.11, 1.3.12, 

1.3.14a, 1.3.15, 1.3.16.  

ii. 1.4 Almere: 3, 4, 5, 6 

iii. 1.4 Gooi en Vechtstreek: 1. 

b. De volgende onderdelen zijn niet meer van toepassing en worden vervangen 

door de onderdelen uit dit amendement:  

i. 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.10.b, 1.3.14b, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21, 

1.3.22. 

ii. 1.4 Almere: 1, 2, 7 

iii. 1.4 Gooi en Vechtstreek: 2, 8 (3).  

c. Onderdelen 1.3.13 en 1.3.22 worden als volgt aangepast (zie bijlage 1 bij dit 

amendement voor een nadere uitwerking): 
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i.  1.3.13: De gemeenten willen actief sturen op de benutting van het 

verdienvermogen dat in de inwoners aanwezig is. Het verdienvermogen 

moet te gelde worden gemaakt. Wat betekent dat de invloed op het BUIG 

budget wordt meegenomen. 

ii. 1.3.22: De transformatie van de Tomingroep moet zodanig vormgegeven 

worden dat de Tomingroep alle kansen krijgt zich te transformeren en 

frictiekosten vermeden worden. Hiervoor moet de Tomingroep dan ook de 

tijd gegeven worden. 

3) het bedrijfsplan ‘Samen in beweging 2015-2018’ aan te passen op basis van dit 

amendement. Bij deze aanpassing moeten ieder geval de volgende elementen in het 

bedrijfsplan worden uitgewerkt:  

a. De doelstellingen van Tomingroep BV.  

b. De strategie van Tomingroep BV.  

c. Een beschrijving van de operationele uitvoering. Bij deze beschrijving moet extra 

aandacht komen voor hoe de operationele uitvoering bijdraagt aan het realiseren 

van de kernwaarden van gemeenten.  

d. De gevolgen die de koers zoals genoemd onder 1 voor Tomingroep BV.  

e. De onderkende risico’s en de mogelijk te treffen beheersingsmaatregelen. 

f. De financiële gevolgen, waaronder een duiding van de te verwachten 

frictiekosten. 

g. Een meerjarenbegroting.  

4) een effectieve monitoring en evaluatie structuur uit te werken op basis waarvan het 

Algemeen Bestuur kan volgen in hoeverre de doelstellingen van het aangepaste 

bedrijfsplan wordt gerealiseerd.  

5) een jaarlijkse evaluatie door het Algemeen Bestuur van de uitvoering van het aangepast 

bedrijfsplan mogelijk te maken.  

6) uit te gaan van een bedrijfsplan met een looptijd van maximaal 4 jaar. Na 4 jaar vindt er 

een eindevaluatie plaats en bepaalt het Algemeen Bestuur opnieuw of de koers van het 

bedrijf moet worden bijgesteld. 

7) te borgen dat de Raad van Commissarissen – voorafgaand aan behandeling van het 

aangepast bedrijfsplan in het Algemeen Bestuur– een advies uitbrengt over het 

aangepast bedrijfsplan. Het Algemeen Bestuur wenst het advies van de Raad van 

Commissarissen te betrekken bij de behandeling van het aangepast bedrijfsplan.  

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2017, 

 

 

 

de secretaris, de voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 (uitwerking van onderdeel 2 uit het Amendement op de bestuursopdracht 2015-

2018 ten behoeve van Werkvoorzieningsschap Tomin-Tomin BV.) 
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Onderdelen uit de ‘Bestuursopdracht 2015-2018 ten behoeve van Werkvoorzieningsschap Tomin-

Tomin BV’ die van toepassing zijn. 

 

 

Conceptopdracht 2015-2018 

Werkvoorzieningsschap Tomin-Tomin BV 

 

1. Inleiding 

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet (PW) in. Deze wet heeft grote gevolgen voor de 

manier waarop gemeenten op dit moment de WSW uitvoeren. Veel moet anders geregeld 

worden. Voor de gemeenten die behoren tot het Werkvoorzieningschap Tomin (het Schap) en 

voor RvC en directie van Tomin BV waren de aangekondigde wettelijke veranderingen aanleiding 

zich te beraden over hun samenwerking vanaf 1 januari 2015.  

 

Dit beraad leidde onder andere tot het besluit van de gemeenten om het jaarcontract vanaf 

2015-2018 anders te gaan inrichten, en daarbij gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om 

als gemeenten van Tomin BV te vragen om het geformuleerd gemeentelijk beleid tot 

uitgangspunt van de bedrijfsvoering van de jaarcontracten te maken. In deze conceptopdracht 

voor 2015-2018 wordt deze nieuwe werkwijze voorbereid. In de conceptopdracht 2015-2018 

geven de gemeenten van het Schap aan welke soorten dienstverlening zij in 2015-2018 zullen 

gaan vragen van Tomin BV, welke nadere voorwaarden zij aan hun dienstverlening verbinden ten 

aanzien van Tomin BV, waaronder de verwachting die zij als aandeelhouder hebben van de 

richting waarin Tomin BV zich als onderneming zou moeten ontwikkelen in de komende jaren (de 

ontwikkelopdracht). 

De gemeenten van het Schap hebben veel waardering voor de wijze waarop Tomin BV met hen 

samengewerkt heeft bij de uitvoering van de WSW. Zij zijn trots op de resultaten van Tomin BV, 

zowel wat betreft de doelgroepen die Tomin BV voor hen verzorgd heeft de afgelopen jaren, als 

de financiële resultaten van het bedrijf. Weinig uitvoeringsorganisaties van de WSW kunnen 

bogen op vergelijkbare, positieve resultaten. Dat geeft de gemeenten het vertrouwen dat Tomin 

BV ook in de komende jaren een gezonde onderneming zal zijn. 

 

De gemeenten van Schap realiseren zich ook dat komst van de PW ook betekent dat er een 

nieuwe periode in die samenwerking intreedt, die van Tomin BV een ander invulling van het 

verdienmodel vraagt. Zij zijn van mening dat Tomin BV zich nog meer moet gaan ontwikkelen als 

een zelfstandige onderneming, onderdeel van en gericht op het bedrijfsleven van de regio, 

marktgericht, met een verdienmodel dat nog veel meer gericht is op het verkrijgen van inkomen 

uit ondernemen en minder op het verkrijgen van inkomen uit subsidie. Zij verwachten dat de 

directie van Tomin de komende jaren die ontwikkelopdracht aanvaardt en uitwerkt, en zullen naar 

vermogen de directie van Tomin BV daarin bijstaan. 

 

Onder de dienstverlening van Tomin aan de gemeenten wordt in de tekst van de 

samenwerkingsovereenkomst in principe alleen verstaan de uitvoering van WSW-taken, omdat de 

gemeenschappelijke regeling alleen gaat over de uitvoering van WSW-taken. De 

conceptopdracht zou dus eigenlijk alleen gaan over het verzorgen van de doelgroep WSW-oud, 

de groep Wsw-geïndiceerden die nog onder de werkingssfeer van de huidige WSW vallen. 

Deze conceptopdracht handelt echter ook over andere taken en doelgroepen in het licht van de 

PW. Want naast de “ oude taken” kunnen de gemeenten van Het Schap andere diensten inkopen 

bij Tomin BV, bijvoorbeeld PW taken. De Tomingroep hanteert hierbij de vorm van de menukaart. 

Het Schap formuleert welke dienstverlening de gemeente Almere van Tomin BV gaat afnemen in 
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2015-2018, en daarna doet het Schap dit ook voor de gemeenten die samenwerken in de Gooi en 

Vechtstreek (G&V). Daarna wordt door het Schap geformuleerd welke nadere eisen en 

randvoorwaarden zij in het kader van deze conceptopdracht verbinden ten aanzien van Tomin 

BV. 

De gevolgen van de beleidsvoornemens zijn, vooral in financiële zin, uitgewerkt in een 

Businesscase op hoofdlijnen (BC), die als bijlage aan dit jaarcontract is verbonden, en daarvan 

deel uitmaakt.  

 

1.2 Juridische context van de conceptopdracht. 

De samenwerking tussen Schap en Tomingroep BV wordt geregeld door het Aanwijzingsbesluit 

en door de Samenwerkingsovereenkomst die uit het aanwijzingsbesluit voortvloeit. Beide dateren 

uit 1997. De taken worden ruwweg als volgt verdeeld: het Schap maakt het beleid, de BV voert 

dat uit (art.2 samenwerkingsovereenkomst). Jaarlijks worden de afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst geconcretiseerd in een jaarcontract. Dat handelt, conform art.7 van 

de samenwerkingsovereenkomst minimaal over: het aantal SW-plaatsen, de financiering van extra 

SW-plaatsen, de begroting, het beleidsplan, het doelgroepenbeleid, het doorstroombeleid. De 

samenwerkingsovereenkomst is opzegbaar door het Schap en door Tomingroep BV, niet door 

afzonderlijke gemeenten. De overeenkomst moet voor 1 januari worden opgezegd, er geldt een 

opzegtermijn van 5 jaar. 

Tot en met het begrotingsjaar 2014 hebben de gemeenten de jaarcontracten met Tomin BV op 

een wat formele, beleidsmatig beperkte wijze ingevuld. Met ingang van 2015 zal het Schap kiezen 

voor een robuustere invulling, passend bij de beleidsbevoegdheden die in het kader van de PW 

naar de gemeenten vloeien. De gemeenten in het Schap zien in de implementatie van de 

Participatiewet en de daaraan verwante wetgeving in de 3D-operatie een aanleiding om hun 

samenwerking met Tomin BV te intensiveren en activiteiten nadrukkelijker op elkaar af te 

stemmen. De opdracht 2015-2018 Tomin leidt tot een businessplan. Dit leidt vervolgens tot een 

jaarcontract. 

 

1.3 Algemene uitgangspunten 

In het Werkvoorzieningsschap Tomin werken 11 gemeenten samen op basis van afspraken in een 

gemeenschappelijke regeling. De uitvoerende werkzaamheden zijn opgedragen aan Tomin BV, 

een Besloten Vennootschap, bestuurd door een directie, gecontroleerd door een RvC. Het Schap 

is de enige aandeelhouder van de BV. 

 

De gehele Tomin-structuur is tussen 1995 en 1997 ontworpen voor de uitvoering van de WSW. 

Inmiddels zijn er in wet- en regelgeving, subsidieverstrekking en de economische structuur 

ingrijpende wijzigingen opgetreden. Voor de gemeenten betekent dit dat zij te maken krijgen 

met een in aantal afnemende doelgroep WSW-ers, waarvoor de rijkssubsidie tussen 2014 en 2017 

ingrijpend verminderd wordt. Het gemeentelijk beraad over deze ontwikkelingen leidt tot de 

volgende algemene uitgangspunten voor het jaar contract 2015-2018:  

 

1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de GR TOMIN en de BV TOMIN als wel als voor 

alle mensen die daar werkzaam zijn, niet alleen de mensen met een sw-indicatie. 

 

2. Als gevolg van Rijksbezuinigingen staat de toekomst van TOMIN onder druk. 

Gemeenten zijn zich bewust van het feit dat deze bezuinigingen vragen om een 

veranderende strategie met betrekking tot TOMIN omdat doorgaan op de huidige weg 

leidt tot zeer aanzienlijke verliezen. 
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3. Gemeenten willen naar een model voor het Schap waarbij per gemeente evenwicht is 

tussen doel, instrument, zeggenschap, financiën, resultaat en risico.  

 

4. De (financiële) resultaten van Product-Markt-Combinaties moeten transparant worden 

gemaakt zodat partijen besluiten kunnen nemen over de afbouw van verliesgevende 

activiteiten (tenzij er bewust voor wordt gekozen om extra middelen in te zetten). 

Personele consequenties zijn een belangrijk onderdeel van deze afweging.  

 

5. Winstgevende activiteiten zijn een goede basis voor het realiseren van loonwaarde.  

 

6. Op basis van het businessplan worden besluiten genomen over eventueel te nemen 

aanvullende maatregelen, verdeelsleutels en de daarbij behorende governance; 

 

7. Ná het businessplan, zouden aanvullende maatregelen van de gemeenten kunnen zijn:  

a. een hoger volume aan werkopdrachten in te besteden of; 

b. het resterende tekort met een financiële bijdrage afdekken.  

 

8. Ná het businessplan, moet beoordeeld worden of aanvullende maatregelen van 

Tomingroep BV nodig zijn. 

 

9. Gemeenten hebben in de laatste bestuurlijke werkconferentie afspraken gemaakt over 

het feit dat gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het oude SW-

bestand en dat verdere opdrachten via een menukaart tot stand moeten komen. 

 

10. De gemeenten willen actief sturen op de benutting van het verdienvermogen dat in de 

inwoners aanwezig is. Het verdienvermogen moet te gelde worden gemaakt. Wat 

betekent dat de invloed op het BUIG budget wordt meegenomen. 

 

11. Gemeenten vinden het belangrijk dat loonwaarde wordt verzilverd van werknemers 

(waaronder oud SW-ers): 

a. De BV betaalt daarom een reële vergoeding aan de GR voor het zittende 

bestand (op individuele basis te bepalen door de gemeenten). Zo nodig blijft de 

vergoeding van de GR aan gemeenten bij de GR, maar alleen om toekomstige 

verliezen te kunnen opvangen, hiervoor wordt een noodzakelijk 

weerstandsvermogen bepaald. 

 

12. Realisatie van de ontwikkeldoelstellingen van de inwoners en het verdienvermogen vindt 

zo veel als mogelijk plaats in het reguliere bedrijfsleven.  

 

13. Uitgangspunt is bekostiging per persoon. Doel is vooraf afspraken maken over 

vergoedingen met de aanbieder, de Tomingroep. Dat is inclusief de te realiseren 

loonwaarde. De realisatie van de (objectief vastgestelde) loonwaarde is in een 

groeimodel voor risico van de Tomingroep. “Groeimodel” houdt in dat de loonwaarde 

percentages die gerealiseerd kunnen worden in onderling overleg nader worden 

ingevuld, maar tenminste in het tempo van de rijksbezuinigingen. 

 

14. De transformatie van de Tomingroep moet zodanig vormgegeven worden dat de 

Tomingroep alle kansen krijgt zich te transformeren en frictiekosten vermeden worden. 

Hiervoor moet de Tomingroep dan ook de tijd gegeven worden. 

 



41 

 

15. Specifieke opdrachten voor de bedrijfsvoering van Tomin die worden opgenomen in het 

businessplan: Er komt een bezuinigingsopdracht (taakstellend, nog in te vullen) voor de 

Tomingroep.  

 

 

1.4 De door de gemeenten gevraagde dienstverlening 

 

ALMERE 

 

1. Almere wil samenhang in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Deze vorm van 

ondersteuning wordt in concurrentie ingekocht. De Tomingroep is daarbij een van de 

partijen. (op termijn ca 400 mensen, die gezien het niet voorlopige karakter van dit 

beleidsvoornemen niet in de BC zijn opgenomen). 

 

2. Almere Werkt wordt vooralsnog gecontinueerd, waarbij het zwaartepunt gaat liggen 

op de realisatie van loonwaarde in eerste instantie voor oud-Wsw’ers en mogelijk nieuw 

beschut.  

 

3. Mensontwikkeling: de re-integratie van WWB-ers, voorheen Wajong en voorheen Wsw, 

wordt in overgrote mate door de gemeente Almere zelf uitgevoerd. Enkele 

specialistische voorzieningen worden ingekocht. De Tomingroep heeft hier (naar 

verwachting) vooralsnog geen rol in. Tenzij aantoonbaar en gegarandeerd de prestaties 

en kosten in evenwicht zijn.  

 

4. Bemiddeling naar werk wordt door de gemeente Almere zelf uitgevoerd en de 

gemeente heeft de coördinatie in de samenwerking met partijen en in samenhang met 

het regionale werkbedrijf. De Tomingroep heeft hier geen leidende rol in. 

 

 

GOOI&VECHTSTREEK 

 

1. Voor de huidige Wsw-werknemers (Wsw-oud) maakt G&V gebruik en blijft G&V gebruik 

maken van Tomingroep (581 plaatsen, maar aflopend).  

 

 

 

 


