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Voorwoord Jaarverslag 2017 
 

Het jaar 2017 was alweer het derde jaar na invoering van de Participatiewet en het tweede jaar waarin 

nieuwe medewerkers vanuit de doelgroep Nieuw Beschut bij Patijnenburg aan de slag zijn gegaan.  

Dit past ook binnen de toekomstscenario’s die eerder zijn verkend. Onze flexibele schil in de productie 

hebben we ingevuld door tijdelijke inzet van mensen met een uitkering die we via het uitzendbureau 

verlonen. Daarnaast was het ook in 2017 onze taak om beschut werk te bieden aan de SW-groep en 

de reïntegratietaak voor gemeente Westland uit te voeren vanuit de Dienstverleningsovereenkomst 

(DVO). 

 

Enkele bijzondere ontwikkelingen uit 2017 wil ik hier graag noemen: 

• Positief resultaat: een veel beter resultaat dan verwacht; onze begroting sloot negatief en we 

realiseren dit jaar weer een dikke plus Dit wordt vooral veroorzaakt door de groei in omzet van 

Productie (extra opdrachten uit de commerciële markt) en Dienstverlening.  

• Target meer dan gehaald: ook dit jaar hebben we hebben onze target van totaal 290 plaatsingen 

al ruim voor het einde van het jaar (in september) gehaald. Dat is echt een hele mooie 

gezamenlijk behaalde prestatie! 

• Schoonmaakbedrijf Vrolijk ging failliet en we moesten snel schakelen met B2-Cleaning vanaf  

1 september om de samenwerking opnieuw in te vullen. De eerste ervaringen zijn positief.  

De schoonmaak van gemeentehuis ’s Gravenzande is helaas weggevallen, maar we hebben wel 

de schoonmaak voor andere gemeentelijke locaties binnengehaald. Deze voeren we samen uit 

met Fill. 

• Eind september hebben we weer een succesvolle Week van het Werk met de WOS 

georganiseerd. Ook het symposium van 2 november MVO in het spiksplinternieuwe World Horti 

Center over de toekomst van de arbeidsmarkt met meer dan 100 MVO-partners was een succes. 

• Arbo: dit jaar hebben we een nieuwe risico-inventarisatie gedaan om te kijken of we op 

Arbogebied nog bij zijn. En we doen het goed (ook in vergelijking met andere SW-bedrijven), 

maar we hebben nog wel een aantal maatregelen te treffen. Zo zijn er medewerkers getraind die 

preventietaken gaan uitvoeren.  

• Opleiding: in 2017 hebben we veel gedaan aan opleiden en ontwikkelen. Er is weer een nieuwe 

groep collega’s geslaagd voor het EHBO-diploma. 14 reïntegratiekandidaten hebben de 

Basiscursus schoonmaken met een diploma afgerond. Veel SW-collega’s hebben met mooie 

resultaten met hun leidinggevende gewerkt aan hun WPO-doelen (Werkplek Opleiden).  

De Werkacademie draait voor het tweede jaar en biedt een 12 weken durende basistraining aan. 

Statushouders zijn in september gestart met de training Nederlands op de werkvloer. 

• Er zijn weer heel wat collega’s die de cursus Positief Denken en Communicatie hebben gevolgd. 

Een aantal collega’s heeft de training Gebarentaal gedaan.  

• Vitaliteit: vlak voor de zomer hadden we de aftrap van Patijnenburg Vitaal met Roy Kortsmit (de 

keeper van Sparta). Na het thema ‘Gezonde Voeding’ is het thema "Gezond bewegen" aan bod 

geweest. Sinds oktober hebben we op dinsdag gratis fruit van de jonge ondernemers van ‘Out of 

the box’. De actie die uit het "Gezond bewegen" voortkwam was de herfstwandeling onder leiding 

van Elly in het Prinsenbos. Met méér dan 30 deelnemers kunnen we van een succes spreken!  

• In het MT heeft een wissel plaatsgevonden: Frank Haagsma is vertrokken naar Albelli en Arnoud 

Hellemans is per 1 oktober begonnen als manager Productie & Dienstverlening. 

• De samenwerking met de OR verloopt goed en in 2017 hebben we onder andere gesproken over 

het meerjarenplan, de structuurwijziging bij Dienstverlening, de fietsenstalling, het huishoudelijk 

reglement en het plan van aanpak RI&E. 

• 2017 was het eerste jaar als overheids BV en we moeten nog wennen aan de nieuwe 

samenwerkingsrelatie met de gemeente Westland. We hebben een meerjarenplan en 

meerjarenbegroting voor de komende 4 jaar opgesteld.  
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• Dit jaar zijn er ook veel nieuwe mensen bij Patijnenburg komen werken (in totaal 22, waarvan 5 

Nieuw Beschut) en er werden nieuwe vertrouwenspersonen voor de SW-groep en het kader 

benoemd.  

 

Al met al was ook 2017 weer een dynamisch jaar met mooie resultaten en een heel goed financieel 

eindbeeld. Ik ben trots op alle medewerkers die er hard aan hebben gewerkt om dit voor elkaar te 

krijgen en ik wil hen daarvoor graag bedanken. 

 

Inge Vermeulen 

Algemeen Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

1. Algemene informatie 

 

Rol Patijnenburg 
In 2015 is de Participatiewet in werking getreden: één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), de 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt.  

De Participatiewet biedt Patijnenburg nieuwe kansen en verantwoordelijkheden. Naast de mensen die 

nu al een SW-indicatie hebben, zijn er meer mensen die niet zelfstandig in staat zijn om zelf hun 

afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Onder hen zijn velen die, als gevolg van een fysieke of 

psychische beperking, naar verwachting ook in de toekomst niet zelfstandig in staat zullen zijn het 

minimumloon te kunnen verdienen. Patijnenburg helpt hen om weer actief in de samenleving aan de 

slag te gaan. Daarmee is de doelgroep waar we ons op richten diverser geworden. Met ons aanbod 

hebben we hierop flexibel ingespeeld. Via Werk-Leertrajecten kunnen we hen werknemers- en 

vakvaardigheden bijbrengen. Door onze intensieve contacten met het bedrijfsleven (MVO Westland) 

helpen we zoveel mogelijk mensen aan een (betaalde) baan. In eerste instantie bij de Westlandse 

ondernemers, maar ook binnen ons eigen bedrijf. Patijnenburg is en blijft een werkgever voor die 

mensen die nog niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Daarbij staat steeds voorop dat 

werk de beste zorg is en dat werkgevers aangesproken kunnen worden op maatschappelijk 

verantwoord ondernemen: ondernemen met je hart.  

De instroom in de WSW is vanaf 2015 niet meer mogelijk. Uitgangspunt is dat mensen met een 

arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan de slag gaan. Daar waar dit niet mogelijk is, kunnen 

nieuwe beschutte werkplekken bij Patijnenburg worden gerealiseerd. In 2017 zijn 5 nieuwe collega´s 

op deze basis bij ons aan de slag gegaan.  

In 2017 zijn 383 mensen geplaatst op een betaalde baan. Bij Patijnenburg waren in 2017 in totaal 310  

SW-ers aan het werk, waarvan 20% (62 personen) gedetacheerd en 6,1% (19 personen) begeleid 

werken. 

 

Het nieuwe Patijnenburg 
In 2017 hebben we vervolg gegeven aan de campagne uit 2016 waarin we Patijnenburg met een fris 

nieuw logo in de markt hebben geherpositioneerd. We hebben actief gecommuniceerd over wat we 

doen op social media, via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, via onze website en door artikelen in met 

name ondernemersbladen en lokale kranten. Ook hebben we een nieuw imago-onderzoek uitgevoerd 

naar de beeldvorming bij Westlanders over Patijnenburg. De uitkomsten hiervan nemen we mee in 

onze communicatie-activiteiten in 2018. 

 

Governance 
In 2016 heeft de gemeente Westland besloten de governance van Patijnenburg te wijzigen.  

Vanaf 17 januari 2017 is Patijnenburg overgegaan van een stichting in een BV met de gemeente 

Westland als enig aandeelhouder. De eigenaarsrol van de gemeente wordt geborgd door de 

aandeelhouder in de persoon van de wethouder Financiën, die onder andere de begroting en de 

jaarrekening moet goedkeuren en belangrijke besluiten vooraf krijgt voorgelegd. Er is een Raad van 

Commissarissen geïnstalleerd die toezicht houdt en adviseert. De Algemeen Directeur blijft 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf  en is verantwoordelijk voor 

strategie en beleid van de onderneming. 



 

  

 
6 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen: Kristien Janssen-Kaldewaij (profiel 

Arbeidsmarkt), Roel Blomsma (profiel Financiën en Bedrijfsvoering), Anoesjka Bakhtali-

Imambaks (profiel Sociaal Ondernemerschap) en Arnold Hordijk (voorzitter). 
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Organogram per 1 januari 2017 

 
 

 

Bedrijfsresultaat per balansdatum 

Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de uitgaven en de eigen gegenereerde inkomsten. Het 

resultaat wordt voor het grootste deel gefinancierd door het rijk. De gemeente Westland blijft 

verantwoordelijk voor het eventuele resttekort. In 2017 was er sprake van een exploitatieoverschot 

van € 816.800. Met ingang van 17 januari 2017 is Patijnenburg van rechtsvorm veranderd van 

stichting naar gemeentelijke bv. Dit heeft consequenties voor de opbouw van de 

bestemmingsreserves. Het vermogen van voor 17 januari valt onder statutaire reserve (beklemd 

vermogen). Er ligt een voorstel om het resultaat vanaf 17 januari  toe te voegen aan de algemene 

reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.  

 

 

a) Wettelijke en statutaire reserves   €    5.429.000    

b) Overige reserves     €        808.000    

      €     6.237.000    
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Met dit weerstandsvermogen zullen toekomstige schommelingen in het exploitatieresultaat gedeeltelijk 

worden opgevangen.      
 

  

 

Ontwikkelingen gedurende boekjaar 

Het gehele jaar is boven begroting gepresteerd. Hierin zien we een positieve afwijking ten opzichte 

van de begroting. Het begrote resultaat was - € 70.900 en het werkelijke resultaat is € 816.800.  

Deze afwijking is grotendeels te verklaren door hogere opbrengsten dan werden verwacht bij 

opstelling van de begroting (veroorzaakt door opbrengsten van Productie die aanzienlijk hoger zijn 

dan begroot, de bijstelling SW-subsidie van + € 147.000 en de opbrengsten Laag Inkomen Voordeel + 

€ 180.000). Er zijn enkele onvoorziene kosten in met name onderhoud en communicatie geweest. In 

2016 is een start gemaakt met tijdelijke uitbreiding van de formatie om in de pas te blijven lopen met 

de omzetgroei van zo’n 50% over de laatste 4 jaar en bij de uitbreiding van taken op grond van 

reïntegratie (bijvoorbeeld het Project Statushouders) en deze is in 2017 gecontinueerd.. 

 

 

Samenwerking met partners: 
 

Gemeente Westland 
Sinds de overgang van stichting naar BV is de rol van gemeente Westland uitgebreid. 

De gemeente Westland is voor Patijnenburg opdrachtgever van de re-integratietaak/SW-taak, 

toezichthouder/eigenaar, samenwerkingspartner (bijvoorbeeld bij MVO Westland) en financier. Zij zijn 

daarmee de belangrijkste partner voor Patijnenburg.  

 

MVO Westland 

In april 2015 is met het bedrijfsleven en de gemeente Westland het Actieplan MVO Westland 2020 

getekend. Hierin zijn concrete afspraken opgenomen met plaatsingsresultaten bij de leden van de drie 

werkgeverskoepels: VNO-NCW West, LTO Glaskracht en MKB Westland en de uitzendkoepel NBBU. 

Doelstellingen waar we met partners aan werken zijn: 

 een innovatieve en inclusieve arbeidsmarkt; 

 stimuleren van de groei van het aantal arbeidsplaatsen en match tussen vraag en aanbod; 

 verbeteren van de relatie met het bedrijfsleven;  

 verbeteren van de relatie bedrijfsleven-onderwijs; 

 stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Met MVO Westland zetten we vanuit actief partnerschip in op een bredere arbeidsmarktagenda die is 

gericht op de korte termijn (realiseren van plaatsingen) maar ook op de middellange termijn voor de 

oplossing van arbeidsmarktvraagstukken. Dat laatste doen we door het werken in zogenaamde 

brancheplatforms (Tuinbouw, Techniek en Transport). 

 

Regionale samenwerking  

Het Westland maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Haaglanden, evenals Den Haag, Delft, Rijswijk 

en Midden-Delfland. In 2017 is binnen het Regionale Werkbedrijf samengewerkt op de 

werkgeversbenadering en de realisatie van de garantiebanen. In 2017 is gewerkt met een leidraad 

voor de regionale samenwerking en een jaarplan waarin we 8 thema’s hebben geformuleerd waarop 
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we samenwerken. De sectorbenadering krijgt daarin een extra impuls evenals het regionale 

Ambassadeursnetwerk. Daarnaast houden we de toolbox actueel en investeren we in regionale 

communicatie over de werkgeversbenadering.  

 

Samenwerking partners dienstverlening 

Vanaf augustus 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met Toussaint voor de bedrijfscatering. 

Zij hebben het team van Patijnenburg overgenomen en verzorgen de interne lunch en de externe 

broodjesservice. Deze samenwerking ligt in lijn met de vorm van samenwerking zoals we die al 

kennen met de schoonmaakbedrijven zoals Fill Schoonmaakdiensten. In 2017 is schoonmaakbedrijf 

Vrolijk failliet gegaan en zijn we een nieuwe samenwerking met B2-Cleaning aangegaan.  

Met Werveling hebben we samengewerkt in het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook met andere 

partners staan we open voor samenwerking als dit de kwaliteit van de dienstverlening kan versterken, 

onze medewerkers betere kansen geeft en we efficiënter kunnen werken. 
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Samenwerking Ipse de Bruggen 
De dagbestedingsafdeling van organisatie Ipse de Bruggen heeft per 1 januari 2015 haar activiteiten 

ondergebracht in onze locatie. De samenwerking richt zich op het slim omgaan met bestaande 

huisvesting en afstemming over aansluiting van dagbesteding op de werkzaamheden van 

Patijnenburg. 

 

Samenwerking maatschappelijke organisaties 
Met GGZ Doel en Parnassia werken we in het Westland samen in het uitwisselen van werk.  

Daarnaast bespreken we mogelijke andere vormen van samenwerking. Ook zijn er overleggen gestart 

met Perspektief om te bezien wat we voor hun doelgroep kunnen betekenen. Met Vitis draaien we een 

pilot om een methodiek te ontwikkelen om vrijwilligerswerk meer te laten aansluiten op de reïntegratie. 

Tenslotte werken we nauw samen met Vitis, Vluchtelingenwerk, gemeente en bibliotheek in het traject 

voor statushouders. 

 

Ketensamenwerking 

Op initiatief van de gemeente Westland werken we samen in een project ketensamenwerking met 

Vitis, SociaalKernTeam en dienstverlening van de gemeente. Streven is de toegang tot de  

dienstverlening op het sociaal domein voor de inwoners van het Westland zo goed mogelijk op elkaar 

af te stemmen, en waar dit kan en nodig is, integraal aan te bieden.  

 

  



 

  

 
11 

Toekomstparagraaf 
 

Investeringen 

Investeringen in de toekomst zijn gericht op behoud van de bestaande bedrijfsvoering dan wel de 

doorontwikkeling van het bedrijf. In het meerjarenplan 2018-2021 hebben we de richting voor de 

komende 4 jaar beschreven. Daarin is opgenomen dat we nieuwe kansen gaan onderzoeken en bij 

een positieve businesscase ook implementeren. Daarnaast hebben we een 

MeerjarenInvesteringsPlan opgesteld.  

 

Personele bezetting 
De uitstroom uit de SW was in 2017 ruim drie keer zo hoog als het verwachte aantal. Dit werd vooral 

veroorzaakt door uitstroom anders dan pensionering. In verband met de uitbreiding van taken voor het 

reïntegratieteam (bijvoorbeeld met het Project Statushouders) en de grote omzetgroei van de 

afgelopen jaren in de Productie is de formatie uitgebreid in 2016 en deze ontwikkeling heeft zich in 

2017 voorgezet. De vaste schil wordt behouden en de flexibele schil wordt uitgebreid.  

 

Ontwikkelingen in de omzet 

Ondanks de daling van subsidies zijn we in 2017 toch uitgekomen met onze budgetten. De eerdere 

bezuinigingen op de organisatie hebben geleid tot een stabiele bedrijfsvoering die financieel in 

evenwicht is ten aanzien van taakgebieden en omzetverwachtingen. De orderportefeuille is gezond en 

groeiend. Dit vraagt gegeven de beschikbare infrastructuur om creativiteit van de Productie.  

We blijven aanvullende opdrachten in het kader van reïntegratie uitvoeren voor begeleiding naar werk 

met extra mensen uit de uitkering en statushouders. Ook voor UWV voeren we op basis van 

mantelcontracten dienstverlening uit voor de Wajong-groep.  

 

Informatiebeveiliging 
Patijnenburg heeft Loyall ICT Group ingehuurd in 2017 voor het opstellen en toetsen van 

informatiebeveiligingsbeleid (inclusief de check op ICT security) en bewustwording binnen de 

organisatie (met name workshops voor medewerkers over bewustwording van privacy en het omgaan 

datalekken). Dit traject is erop gericht te voldoen aan de Baseline informatiebeveiliging en de AVG die 

in mei 2018 van kracht wordt. 

 

Ontwikkelingen op middellange termijn 
In 2017 hebben we een meerjarenplan 2018-2021 opgesteld. Hoofdlijn in dit plan is dat we hét werk- 

en reïntegratiebedrijf voor Westland blijven en actief willen inspelen op onze omgeving. Zo blijven we 

ons verder ontwikkelen in aansluiting op de opdracht van de gemeente Westland, de vraag van 

ondernemers en de nieuwe kansen in producten, diensten en doelgroepen die we kunnen verzilveren. 

Uitgangspunt hierbij is niet zozeer de groei van ons bedrijf, maar dat alle doelgroepen die dat nodig 

hebben kunnen (blijven) werken en zich ontwikkelen. Wij zijn daarbij professioneel partner voor de 

bedrijven die invulling geven aan de inclusieve arbeidsmarkt. Meer dan nu zullen we ons inzetten voor 

een brede mix van doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben en betaald werk kunnen verrichten.  
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2. Jaarverslag Raad van Commissarissen 
 

Inleiding 
De Raad van Commissarissen (RvC) is per 17 januari 2017 gestart, de datum dat de omzetting van 

Stichting naar B.V. is uitgevoerd. Het eerste jaar was voor alle betrokken partijen wennen aan de 

nieuwe governance. De bestuurder die met een RvC gaat werken, de RvC die nieuw is in haar rol en 

de gemeente als aandeelhouder enerzijds en opdrachtgever voor reïntegratie anderzijds en tevens 

opdrachtgever is voor uitvoerend werk. Met name het opzetten van een meerjarenplan, nodig voor 

een goede besturing van de vennootschap en de begroting 2018, gaf in de afstemming met de 

gemeente de nodige gewenning alsmede afstemming van proces en procedures. 

 

Strategie 
De RvC heeft de directie gestimuleerd om een strategisch meerjarenplan op te stellen, zodat voor alle 

betrokkenen duidelijk is wat de omgevingsontwikkelingen zijn en welke doelstellingen Patijnenburg op 

middellange termijn stelt en hoe deze zijn te bereiken. In het proces dat door de directie voortvarend is 

opgepakt, heeft de RvC als adviserend klankbord gefunctioneerd en heeft de RvC goedkeuring 

gegeven aan het meerjarenplan. Ook voor de RvC, in haar toezichthoudende rol, geldt dat het proces 

tussen de gemeente Westland in haar opdrachtgeversrol en directie van Patijnenburg, beter met 

elkaar afgestemd moet worden om tot een door de gemeente gedragen meerjarenplan te komen.  

 

Rapportage en resultaten 

Elk kwartaal bespreekt de RvC de kwartaalrapportage. De rapportage biedt, na enkele aanpassingen 

op verzoek van de RvC, goed inzicht in de prestaties en resultaten van Patijnenburg. In 2017 heeft 

Patijnenburg op nagenoeg alle gebieden beter gepresteerd dan begroot. Dit geldt niet alleen voor de 

financiële resultaten maar ook voor de begeleiding van mensen naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

 

Risicobeheersing en controle systemen 
Reeds in een van de eerste vergaderingen heeft de RvC de onder leiding van de directie opgestelde 

risicoanalyse besproken. Het opstellen van een meerjarenplan om goed te kunnen sturen, is hier een 

gevolg van. Op verzoek van de RvC vindt een verdiepende analyse plaats op kans en impact van de 

diverse risico’s. De directie is naar het oordeel van de RvC adequaat bezig met risicobeheersing. De 

bevindingen van de accountant bij de interim-controle en de daaruit voortvloeiende adviezen worden 

door de directie goed opgepakt. De RvC heeft geen indicaties dat de controle niet naar behoren 

functioneert en dat Patijnenburg zich niet goed houdt aan wet- en regelgeving. 

 

Verhouding aandeelhouder 

In het verslagjaar is 3 maal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gehouden. In de 

eerste vergadering zijn het directiereglement en het reglement RvC vastgesteld. In de junivergadering 

is de jaarrekening over 2016 vastgesteld. In de vergadering van december is nog geen goedkeuring 

gegeven aan begroting en jaarplan 2018 en het meerjarenplan 2018-2021, omdat de gemeente in 

haar rol van opdrachtgever nog geen overeenstemming met de directie van Patijnenburg had bereikt 

over de te realiseren doelstellingen en het daarvoor beschikbare bedrag voor de reintegratie. In 

januari 2018 is de begroting alsnog vastgesteld. De procedures voor de begroting 2019 worden in 

overleg tussen de gemeente en de directie van Patijnenburg geëvalueerd zodat de 

meerjarenbegroting en begroting 2019 tijdig in 2018 kunnen worden vastgesteld.  
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De relatie tussen het ambtelijk apparaat en de directie van Patijnenburg is een punt van aandacht 

voor de RvC. Een enkele maal heeft informeel overleg plaats gevonden tussen de voorzitter van de 

RvC en de aandeelhouder. 

 

Functioneren RvC 

De RvC is nieuw van samenstelling omdat de RvC nieuw is begonnen. De diverse beleidsterreinen 

worden met de deskundigheden en ervaringen van de 4 leden goed afgedekt. De diversiteit van de 

RvC is goed: 2 mannen en 2 vrouwen die complementair zijn in hun competenties. Alle RvC leden 

hebben de 6 reguliere vergaderingen van RvC met de directie bijgewoond. De RvC is onafhankelijk en 

er zijn geen tegenstrijdige belangen. Er is voor gekozen om na een jaar een gemeenschappelijke 

opleiding over taak en rol van de RvC te volgen. Deze masterclass heeft in januari 2018 plaats 

gevonden. De zelfevaluatie van de RvC zal in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Dan zal ook 

gesproken worden over het rooster van aftreden. 

 

Overige onderwerpen 

De RvC heeft in het verslagjaar 1 maal met de OR gesproken. De RvC heeft geconstateerd dat de 

relatie tussen OR en bestuurder open, transparant en opbouwend is.  

 

De RvC is positief over de maatschappelijke betrokkenheid van de directie van Patijnenburg. Dit uit 

zich niet alleen in een goede betrokkenheid op de doelgroep, maar ook in een actieve participatie in 

MVO Westland en de insteek om te investeren in zonnepanelen waardoor ook de bedrijfsvoering zo 

duurzaam mogelijk wordt. 

 

De RvC heeft met instemming kennis genomen van het financieel resultaat van € 816.800,- en stemt 

in met het voorstel van de directie het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

De RvC dankt directie en medewerkers voor de inzet in 2017 en het realiseren van de goede 

resultaten en waardeert de goede en constructieve samenwerking met de directie. 

 

Naaldwijk, 18 maart 2018 

 

RvC Patijnenburg 

Arnold Hordijk (voorzitter)  

Roel Blomsma 

Anoesjka Imambaks – Bakhtali 

Kristien Janssen - Kaldawaij 
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3. Jaarverslag Staf 
 

Vanaf 2017 is Patijnenburg een gemeentelijke BV. In 2017 is ingezet op de positionering van 

Patijnenburg als breed participatiebedrijf voor alle mensen die via de Participatiewet ondersteund 

worden in en naar betaald werk. De Stafafdeling is actief ingezet om ondersteuning te bieden voor 

zowel de inregeling van de BV-structuur als voor de brede positionering van ons bedrijf. Dit betekent 

dat de Stafafdeling, daar waar noodzakelijk, bedrijfsprocessen heeft geoptimaliseerd, aangepast en/of 

vernieuwd.  

Met betrekking tot de invoering van de nieuwe Patijnenburg huisstijl heeft de stafafdeling deze nieuwe 

huisstijl doorgevoerd in alle interne en externe bedrijfsuitingen op personeels- en 

bedrijfsvoeringniveau. 

Ten aanzien van de personele ondersteuning heeft de Stafafdeling een belangrijke bijdrage geleverd 

aan prettige arbeidsomstandigheden zodat dat medewerkers op een professionele, stimulerende en 

plezierige wijze hun werk kunnen doen. 

De stafafdeling volgt de wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat wijzigingen daarin tijdig en op de 

juiste wijze worden geïmplementeerd. 

Specifieke aandachtpunten en activiteiten in 2017 zijn geweest: 

 De tussentijdse audit van de IiP-certificering (Investors in People). Deze vond plaats in april door 

de assessor van IiP Nederland. Geconcludeerd is dat Patijnenburg verbeteringen heeft 

doorgevoerd voor het SMART stellen van doelen, medezeggenschap, strategische communicatie 

en leren en ontwikkelen. Daarnaast zijn aandachtspunten benoemd waarmee Patijnenburg in de 

komende jaren voortvarend aan de slag gaat, waaronder: uitdragen van de kernwaarden en 

inzetten van resultaatmetingen bij ingezette instrumenten en/of processen.  

 Gezondheidsmanagement: hiertoe is een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) onder het 

kaderpersoneel uitgezet; de aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn zowel 

individueel als in teamverband opgepakt en hebben een belangrijke input geleverd om het werk 

voor medewerkers nog aantrekkelijker te maken. Naast dit PMO is bedrijf breed ingezet op 

Vitaliteit. Dit betekent dat het aanbod in de kantine gezonder is geworden en dat er activiteiten 

zijn opgezet om medewerkers te stimuleren om meer te bewegen. 

 Beoordeling en Ontwikkeling van medewerkers: daar waar nodig is gestuurd op juiste planning en 

uitvoering van het beoordelings- en ontwikkelproces voor medewerkers met een SW- en Nieuw 

Beschut-indicatie. Dit betekent dat vanuit het Arbeid Ontwikkelplan van elke medewerker naar 

voren komt welke ontwikkeling is gewenst of vereist, waarop wordt ingezet, met welke middelen 

en wanneer. In 2017 hebben alle medewerkers een B-AOP gekregen behalve de medewerkers 

die langdurig ziek waren of om andere redenen niet in staat waren om zelf in het proces van 

Beoordeling en Arbeid Ontwikkel Plan te participeren. 

 

Formatie 
Op 31 december 2017 was de formatie als volgt: 

 

Stafafdeling   18 personen, 12,47 fte 

Kaderpersoneel:  61 personen, 54,81 fte 

WSW personeel:  310 personen, 263,68 fte (inclusief begeleid werken) 

Nieuw Beschut personeel: 8 personen 
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Scholing 
 

WSW en Nieuw Beschut 
Door de borging van de juiste planning en uitvoeringsstappen in het beoordelingsproces voor WSW-

medewerkers zijn de Arbeid Ontwikkel Plannen voor deze medewerkers up-to-date en worden 

ontwikkel- en scholingswensen direct inzichtelijk. 

De inzet van scholing en ontwikkelinstrumenten voor deze groep medewerkers is in 2017 wederom 

toegenomen. 

Nu er meer medewerkers met een Nieuw Beschut-indicatie bij Patijnenburg werkzaam zijn zal voor 

deze groep een apart ontwikkeltraject worden uitgevoerd; het ‘Loopbaan Ontwikkel Programma’. 

De scholing voor het WSW-personeel is afgestemd op de competenties van Goed Werknemerschap 

waarop medewerkers worden beoordeeld en vindt merendeels plaats op de werkplek. Vanaf 2016 

wordt met bijzonder goede resultaten Werkplek Opleiden (WPO) ingezet. De medewerker ontwikkelt 

zijn/haar vaardigheden en groeit in zelfvertrouwen en eigenwaarde; de productieomzet stijgt 

aanzienlijk doordat medewerkers sneller, efficiënter en meer gemotiveerd aan het werk zijn. Hun 

werkresultaten zijn ook voor hen direct zichtbaar. Dat stimuleert en maakt mensen enthousiast voor 

hun werk.  

Scholing en aantallen WSW en Nieuw Beschut: 

 Werkplek Opleiden: 61 personen; 

 Communicatietraining: 16 personen; 

 Positief Denken: 8 personen. 

 

Specifiek voor medewerkers in de Dienstverlening is scholing ingezet die gericht is op het behoud en 

het verbeteren van vakvaardigheden en veilig werken: 

 Veilig werken langs de weg: 60 medewerkers; 

 VCA: 8 medewerkers; 

 BHV: 10 medewerkers. 

 

Kader 
Voor kaderpersoneel zijn individuele scholingsinstrumenten aangeboden die gerelateerd waren aan 

de uitkomsten van de beoordeling- c.q. functioneringsgesprekken. Hiertoe is scholing ingekocht in de 

vorm van training, opleiding of individuele coaching. 

Voor kadermedewerkers van Productie en Dienstverlening en de Stafafdeling is de training CIEP 

ingezet. Dit heeft geleid tot een gestructureerde en efficiënte taakuitoefening wat werkdruk verlagend 

heeft gewerkt. 

 

Tevens zijn 22 medewerkers via interne deskundigheidsbevordering geschoold in communicatie met 

personen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

8 personen hebben een training Gebarentaal gevolgd.  

Door de nieuwe ARBO-wetgeving is voor medewerkers in Productie- en Dienstverlening en in het 

Magazijn scholing ingezet over het werken met elektrische stapelaars en hoogwerkers en zijn de 

certificaten voor het besturen van een heftruck met een (herhaling)opleiding verlengd. 

De kadermedewerkers van Reïntegratie en Werkgeversdienstverlening zijn individueel én 

groepsgewijs geschoold in het participeren in een resultaatverantwoordelijk team. 
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Nieuw Beschut Werk 
In 2017 zijn frequent nieuwe aanmeldingen voor een werkplek met een Nieuw Beschut- indicatie door 

Patijnenburg opgepakt. Dit heeft geresulteerd in 5 gerealiseerde Nieuw Beschut-medewerkers.  

Dit brengt het totaal per 31-12-2017 op 8 personen.  

Uitstroom uit de Nieuw Beschut-regeling werd ingezet voor 1 persoon omdat de betreffende 

medewerker niet kon voldoen aan de eisen die het productiewerk vraagt. 

Bij de stafafdeling is een HR-consulent aangewezen als accounthouder voor Nieuw Beschut.  

Deze consulent werkt nauw en prettig samen met de accounthouder van de gemeente Westland.  

In gezamenlijk overleg dragen zij zorg voor een voortvarende en juiste invulling van de Nieuw 

Beschut-regelgeving en de plaatsing van medewerkers bij Patijnenburg. 

In 2018 zal Patijnenburg uitvoering gaan geven aan Nieuw Beschut-werk voor inwoners van de 

gemeente Rijswijk (met een Nieuw Beschut-indicatie); Hiertoe wordt begin 2018 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

 

Bedrijfsongevallen en agressiemeldingen 

In 2017 hebben 6 bedrijfsongevallen plaatsgevonden; in enkele gevallen is doorverwezen naar de 

huisarts. De bedrijfsongevallen hebben niet geleid tot uitval. 

De ongevallen zijn als ‘niet verwijtbaar’ aan Patijnenburg beoordeeld. 

In 2017 zijn er 2 meldingen geweest van agressie; 1 melding betrof een incident in de Dienstverlening. 

De andere melding betrof een incident met een Reïntegratiecliënt. 

In beide gevallen zijn correctiegesprekken gevoerd en afspraken opgesteld om het gedrag in de 

toekomst te kunnen voorkomen. 

 

Personele bezetting 
Via ARBO-dienstverlener Zorg van de Zaak wordt de bedrijfsarts ingezet. Zij is 1 ochtend per week 

aanwezig op locatie. Die ochtend is er spreekuur. Volgens een vaste procedure en neemt de 

bedrijfsarts deel in het Sociaal Medisch Team (SMT). 

Ter informatie hieronder de ziekteverzuimcijfers over 2017 en de vergelijking met 2016. 
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Ziekteverzuimcijfers  WSW medewerkers: 

2017: 11,0 %    

2016: 11,5 % 

 

Ziekteverzuimcijfers  Kaderpersoneel: 

2017: 7,3 %   

2016: 5,1 %  

 

Bij zowel WSW als bij kaderpersoneel wordt het ziekteverzuimpercentage met name beïnvloed door 

langdurig verzuim. 

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
Via bureau GIMD wordt de bedrijfsmaatschappelijk werkende ingezet. Deze is gemiddeld 4 uur  

per week op locatie aanwezig. Volgens een vaste procedure houdt de bedrijfsmaatschappelijk 

werkende spreekuur. Ook neemt zij deel in het SMT. 

In 2017 hebben 18 medewerkers gebruik gemaakt van bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW).  

14 van hen zijn binnen de gestelde termijn van 5 gesprekken begeleid; 4 personen zijn doorverwezen 

naar gespecialiseerde hulpverlening. BMW wordt merendeels preventief ingezet. 

In 2016 hebben 34 personen gebruik gemaakt van BMW. Overigens vertoont 2017 een aanzienlijke 

daling. 

 

Sociaal Kernteam 

Om WSW-medewerkers tijdig de gelegenheid te bieden om bepaalde problematieken in de 

privésituatie aan te pakken, bestaat vanaf 2016 een samenwerking met het Sociaal Kernteam (SKT) 

Westland. Een keer per maand houdt een SKT-medewerkende spreekuur op locatie bij Patijnenburg 

zodat, indien nodig, de juiste hulp kan worden ingezet. 

Deze samenwerking verloopt prettig en is effectief. Zowel SKT Westland als Patijnenburg wensen de 

samenwerking te continueren. 

 

Periodiek Medisch Onderzoek + Vitaliteit 
Patijnenburg biedt de medewerkers elke 2 jaar de gelegenheid om deel te nemen aan een Periodiek 

Medisch Onderzoek (PMO). Hier wordt ruimschoots gebruik van gemaakt: 80% van de medewerkers 

neemt deel aan het PMO. Het PMO biedt elke medewerker een persoonlijke gezondheidscheck 

inclusief eventuele aanbevelingen.  

 

Daarnaast is in 2017 een Psycho Sociaal Arbeid Onderzoek ingezet (PSA). Dit geeft inzicht in hoe 

medewerkers hun werk en de arbeidsomstandigheden ervaren. Vanuit het PSA werden veelal 

positieve zaken benoemd, waaronder autonomie, werk dat ‘ertoe doet’, ruimte voor innovatie. De 

verbeterpunten zijn individueel of in teamverband opgepakt. 

 

In 2017 is een werkgroep actief met Vitaliteit aan de slag gegaan om medewerkers te stimuleren 

gezond(er) te leven. Het aanbod in de kantine is verruimd met een gezond aanbod en er worden 

regelmatig activiteiten georganiseerd om medewerkers te stimuleren om (meer) te bewegen.   

 

Arbo 
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De nieuwe arbo-wetgeving die per 1 juli 2017 van kracht werd, heeft de arbo-commissie ertoe 

aangezet om na te gaan welke maatregelen noodzakelijk waren om aan de nieuwe wetgeving te 

voldoen. Dit betrof: de inregeling van de mogelijkheid voor medewerkers om een second opinion van 

een bedrijfsarts te vragen én de inregeling van preventiemedewerkers en een Preventiecoördinator. 

Beide aspecten van de  nieuwe wet zijn ingezet en geborgd.  

 

In 2017 is een RI&E uitgevoerd door een extern bureau. De verbeterpunten zijn opgenomen in het 

Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak is in het bedrijf met alle arbo-betrokkenen besproken en met 

instemming van de OR zijn maatregelen en termijnen vermeld zodat verbeteringen daadwerkelijk 

worden opgevolgd. Uit de RI&E kwamen geen urgente zaken naar voren. 

 

In 2017 heeft de arbo-commissie de volgende zaken uitgevoerd of laten uitvoeren: 

 de inrichting prikkelarme werkplekken op Productieafdelingen, in samenwerking met de  

HR-consulent en de productieleiders; 

 het opstellen van instructiekaarten voor de machineveiligheid en deze vertaald in diverse talen;  

 het uitvoeren van onderzoek naar agressie-incidenten en agressiebeleving bij medewerkers 

werkzaam op het Werkplein. In samenwerking met hoofd Facilitair en een extern bureau worden 

de resultaten in 2018 verder uitgewerkt in protocollen, werkprocessen en trainingen; 

 inventarisatie welke medewerkers in de Dienstverlening kunnen deelnemen aan een 

vaccinatieprogramma. Dit programma wordt begin 2018 uitgevoerd; 

 inventarisatie welke trainingen, aanvullend, mogelijk zijn om de veiligheid op de werkvloer te 

vergroten/te borgen. Diverse opleidingen zijn ingezet voor magazijnmedewerkers, meewerkend 

voormannen en productieleiders. 

 

Financiën  
Het hele jaar is boven begroting gepresteerd. Hierin zien we een positieve afwijking ten opzichte van 

de begroting. Deze is grotendeels te verklaren door : 

 hogere opbrengsten;  

 bijstelling van het subsidiebedrag (september circulaire) van bijna € 150.000; 

 ontvangen Laag Inkomens Voordeel (LIV). Vanaf 2017 ontvangt iedere werkgever een financieel 

voordeel voor werknemers die 100% tot 120% van het minimum loon verdienen. Er is een bedrag 

van € 180.000 alsnog te ontvangen gelden opgenomen. De verwachting is dat deze LIV gelden 

eind 2018 worden uitgekeerd. 

 

In 2017 heeft accountantskantoor Ruitenburg de opdracht van Patijnenburg aanvaard om de 

accountantscontrole uit te voeren en zij hebben zowel de jaarrekening 2016 als de interimcontrole 

2017 uitgevoerd.  

De (her)beschrijving van financiële werkprocessen is in 2017 opgepakt. Mede door de inzet van extra 

formatie is hier ruimte voor gecreëerd. 

In 2017 is overgegaan op een digitaal facturatiesysteem. Dit heeft er toe geleid dat het 

betalingsproces inzichtelijker en efficiënter wordt uitgevoerd. 

 

Informatiebeveiliging 
In 2017 hebben we geanticipeerd op nieuwe wetgeving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) om ervoor te zorgen dat Patijnenburg ‘AVG-proof’ is, dan wel wordt. 
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Hiervoor is de ondersteuning ingezet van bureau LoyalICT. De ICT is gecheckt. Daarnaast is in kaart 

gebracht welke werkprocessen persoonsgegevens be-/verwerken dienen te worden (her-) ingericht 

vanwege informatiebeveiliging. Dit is opgenomen in een informatiebeveiligingsplan voor het hele 

bedrijf. Daarnaast zijn er bewustwordingsbijeenkomsten voor alle kadermedewerkers georganiseerd. 

In overleg met het ondersteunende bureau is een format voor een verwerkersovereenkomst 

opgesteld. Het afsluiten en borgen van de verwerkersovereenkomsten is in de organisatie opgepakt. 

 

Facilitaire Zaken 
 

Onderhoud 

 Eind 2017 is afgesproken om meer structuur in het onderhoud te krijgen en verder vooruit te 

kijken. Begin 2e kwartaal 2018 zal een meerjarig onderhoudsplan worden vastgesteld. Hierin 

zullen alle facetten (in en rond het gebouw) worden meegenomen. 

 De vloer in de Productie is in 2017 vervangen door een kunststofvariant die geluiddempend en 

antislip is. Gaandeweg zijn er gebruikers issues ontstaan. Hierop zijn acties uitgezet.  

 Op diverse plaatsen zijn aanpassingen gedaan en is heringericht. Een voorbeeld is de nieuwe 

werkruimte bij Verpakken met stilteplekken. 

 

Arbo 
Voor arbo zijn diverse acties gestart zoals het aanbrengen van een wand bij de opslag boven de 

afdeling Verpakken waardoor er geen goederen kunnen vallen. Daarnaast is de glaswand bij de 

afdeling Verpakken vervangen door veiligheidsglas. 

Ook zijn er (extra) beschermkappen aangebracht bij diverse machines.  

 

Machines & Productie 
Door de aanstelling van een medewerker Technische Dienst werd het in 2017 mogelijk om (nog) meer 

ondersteunend te zijn voor Productieafdelingen. Zo zijn er door de Technische Dienst diverse 

aanpassingen en ‘specials’ gemaakt die het productieproces versoepelen. 

 

Energie 

Na eerdere oriëntatie is er een offerte- en haalbaarheidstraject opgezet voor het plaatsen van 

zonnepanelen. In 2018 vindt de besluitvorming hierover plaats. 

 

ICT 
Medio 2017 is er na evaluatie een nieuw ICT (vervangings-)plan opgesteld omdat er in de toekomst 

steeds vaker compatibiliteitsproblemen zouden ontstaan. Het plan is opgedeeld in twee delen 

waarvan de eerste fase in 2017 valt. De uitvoering is eind december 2017 gestart. De impact hiervan 

is groot. 

Door de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging zijn veel aanpassingen gedaan aan het ICT-

netwerk waaronder aan de servers en de firewall. 

 

Wettelijke keuringen 
Er is een begin gemaakt met het in eigen beheer keuren van laagspanning installaties volgens de 

NEN 3140. Feitelijk betreft dit alle apparatuur die is aangesloten op netstroom. 
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Aansluitend hierop worden ook de machines beoordeeld op de ‘mechanische’ veiligheid. Dit wordt in 

rapportages vastgelegd en geborgd. Eventuele noodzakelijke maatregelen ter verbetering of herstel 

zijn direct getroffen. 

Door de inzet van de medewerker Technische Dienst is het mogelijk geworden om veel 

werkzaamheden hieromtrent zelf uit te voeren wat minimaal een besparing van 20 procent heeft 

opgeleverd. 

 

Verhuur 
Sinds medio 2017 is kantoorruimte beschikbaar door het vertrek van gemeentepersoneel naar het 

nieuwe gemeentehuis. Gemeente Westland heeft de intentie uitgesproken om tot 1 juli 2018 gebruik 

te blijven maken van de kantoorruimtes. Zodra duidelijk is dat hiervan geen gebruik meer zal worden 

gemaakt, kan worden overgegaan tot het te huur aanbieden van kantoorruimtes aan derden.  

 

Veiligheid personeel 
In de tweede helft van 2017 zijn er sessies belegd met de medewerkers van het Werkplein over 

agressie en veiligheid. Met de verkregen informatie zijn aanpassingen gedaan in het agressieprotocol. 

Hierop volgend zullen er mogelijk ook fysieke aanpassingen nodig zijn. Inmiddels zijn de te 

ondernemen acties vastgelegd in een plan van aanpak.   

 

Contracten 

Een deel van de contracten is tegen het licht gehouden en waar nodig zijn efficiëntieaanpassingen 

gedaan. Voorbeelden hiervan zijn: 

 met Renewi (van Vliet Contrans) is een nieuw voordeliger 5 jaar contract afgesloten met en 

kostenbesparing van circa 10 procent- en praktischer leveringsvoorwaarden; 

 per 1-1-2018 zal een nieuw contract ingaan met T-Mobile wat een besparing oplevert van bijna 

15 procent; 

 opzeggen contract NEN keuringen en ladders trappen. Zelfstandig uitvoeren Nen-normen; 

 minder externe inhuur door efficiëntere inzet van de Technische Dienst. 

 

Communicatie 
In 2017 hebben we vervolg gegeven aan de campagne uit 2016 waarin we Patijnenburg met een fris 

nieuw logo in de markt hebben geherpositioneerd. Daarbij is de pay-off 'Patijnenburg: mens - 

werk - match!' verder in de markt gezet. Deze vormt namelijk dé kernboodschap waar bij ons 

bedrijf om gaat. Naast het logo en de levendige en zakelijke uitstraling van de nieuwe 

huisstijl draait het bij onze allround dienstverlening om mensen matchen met werk. We 

hebben onze dienstverlening actief gecommuniceerd naar de belangrijkste doelgroepen, te 

weten onze belangrijkste klanten, het Westlandse bedrijfsleven en stakeholders. Daarnaast 

hebben wij ons gericht op de Westlandse samenleving. Dat gebeurde via commercials op 

WOS Radio en TV, op social media, via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, via onze website en 

door artikelen in met name ondernemersbladen en lokale kranten. Ook hebben we 

recentelijk een nieuw imago-onderzoek uitgevoerd naar de beeldvorming bij Westlanders 

over Patijnenburg. De uitkomst hiervan nemen we mee in onze communicatieactiviteiten in 

2018. 
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4. Jaarverslag Vertrouwenspersonen 
 

Interne vertrouwenspersoon voor SW-personeel in 2017 
Vanaf februari 2017 verricht Marjet Eggers, naast haar werkzaamheden op de Stafafdeling, ook 

werkzaamheden als Vertrouwenspersoon voor het SW-personeel. Voor het vertrouwenswerk legt zij 

verantwoording af aan de directie.  

De onderwerpen waar de Vertrouwenspersoon zich mee bezighoudt zijn tweeledig; het gaat namelijk 

over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Bij het CAOP heeft de vertrouwenspersoon een 

opleiding gevolgd voor het vertrouwenswerk.  

 

In 2017 hebben zich 5 medewerkers van verschillende afdelingen bij de Vertrouwenspersoon gemeld: 

- 1 van de PMC-metaal; 

- 1 van de PMC-assemblage; 

- 1 van de PMC-verpakken; 

- 1 van de Groenafdeling 

- 1 van de Grijsafdeling 

 

De meldingen kwamen driemaal telefonisch binnen en éénmaal werd zij aangesproken in het 

Werkbedrijf. Een andere melding kwam via de leidinggevende bij haar terecht. Twee meldingen 

hadden betrekking op seksuele intimidatie. Bij drie meldingen was er geen sprake van ongewenst 

gedrag, maar van problematiek waarbij men hulp nodig had om deze op te lossen. Een aantal 

meldingen had betrekking op de werkplek, het werk of de samenwerking met collega’s. 

Met betrokkene had de Vertrouwenspersoon telefonisch overleg of gesprekken. Waar nodig heeft zij, 

in overleg met betrokkene, overleg gehad met de leidinggevende, P&O consulent of een begeleider in 

de thuissituatie.  

Medewerkers kunnen de vertrouwenspersoon bereiken op een mobiel telefoonnummer of via het 

mailadres, speciaal voor het vertrouwenswerk. Ook kunnen ze haar aanspreken als zij op de 

werkvloer aanwezig is. De medewerkers kunnen het telefoonnummer en mailadres op Patijnenburg 

TV en op posters terugvinden. Ook via de leidinggevende en P&O consulenten kunnen medewerkers 

bij haar terechtkomen.  

In het werkoverleg van alle afdelingen heeft zij zich voorgesteld en uitgelegd in welke gevallen 

medewerkers een melding kunnen doen bij een Vertrouwenspersoon.  

In het afgelopen jaar heeft zij gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts, Bedrijfsmaatschappelijk werk 

en de directie. Met vertrouwenspersonen van andere SW-bedrijven heeft zij overleg en intervisie. Er 

zijn geen klachten geweest waarbij een adviescommissie voor moest worden ingesteld.  
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Externe Vertrouwenspersoon kaderpersoneel 2017 
De externe Vertrouwenspersoon voor het kaderpersoneel van Patijnenburg (Marijke Haringsma) is 

aangesteld per 1 juni 2017. 

 

 Er zijn tussen 1 juni en 31 december 2017 géén officiële meldingen geweest bij de externe 

vertrouwenspersoon van grensoverschrijdend gedrag zoals bedoeld in de arbo-wetgeving 

(pesten, seksistische gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie). 

 Er is in 2017 bij de externe vertrouwenspersoon geen officiële klacht ingediend over ongewenst 

gedrag. Ook is er geen integriteitskwestie gemeld. 

 Er heeft in 2017 één klankbordgesprek plaatsgevonden. Aan dit gesprek is geen melding 

verbonden. De medewerker zocht een veilig ‘luisterend oor’ om een en ander ‘op een rijtje  te 

zetten’ en kon daarna weer verder. 

 In een klankbordgesprek willen mensen soms hun verhaal (vertrouwelijk) kwijt en zien zij de 

(externe) vertrouwenspersoon als beste keus. In een dergelijk gesprek bespreken mensen wat 

hen dwarszit en gaan zij samen met de vertrouwenspersoon na wat een goede volgende stap 

kan zijn (bijvoorbeeld contact met de leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werk).  

 In 2017 zijn er (afstemmings)gesprekken geweest met de interne Vertrouwenspersoon en de 

manager Staf. 

 Het is prettig dat er in 2017 geen meldingen zijn geweest over ongewenst gedrag op de 

werkvloer. Dat wil (helaas) niet zeggen dat het niet heeft plaatsgevonden. Onderzoek wijst uit dat 

in meerdere organisaties ongewenst gedrag wel wordt ervaren (soms wordt benoemd in 

bijvoorbeeld een medewerkersmonitor) maar niet terechtkomt bij de vertrouwenspersoon. Het 

vermoeden is dat dit samenhangt met de relatieve onbekendheid van medewerkers met de 

functie van de Vertrouwenspersoon. Ik doe daarom, mede met het oog op bewustwording van 

leidinggevenden en medewerkers, het voorstel in 2018 aandacht te besteden aan de verbetering 

van de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen. Dit kan door voorlichting en aandacht voor de 

functie en de betekenis van het werk in bijvoorbeeld de interne nieuwsbrief en Patijnenburg TV.  
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5. Jaarverslag Ondernemingsraad 
 

Terugkijkend op 2017 bij Patijnenburg hebben we een hoop stof tot discussie gehad over pittige 

onderwerpen, maar daar zijn we als OR goed uitgekomen en dat heeft dikwijls geleid tot zekere 

adviezen en instemmingen. 

In 2017 is de OR met frisse energie begonnen aan haar OR-taken, maar zij heeft zeker ook hobbels 

moeten nemen door diverse agendapunten die van groot belang bleken. Zo zijn enkele leden zoals 

Fiel de Munck en Diana van Leeuwen om verschillende redenen uit de OR gestapt. Daarvoor zijn  

Gert Jan Kuijvenhoven en 2 gastleden Henk van Ruijven en Remco Broekhuizen aan de OR 

toegevoegd. 

 

Onze visie 
De ondernemingsraad is een betrouwbare partner voor medewerkers en de organisatie. Zij zorgt 

ervoor dat er een ontwikkelklimaat is waarbij medewerkers zich veilig en gesteund voelen met oog en 

respect voor belangen van alle medewerkers. De ondernemingsraad voert haar taak met kennis en 

kunde uit. Zij is zichtbaar en vernieuwend en kan haar stijl van werken aanpassen aan datgene wat de 

organisatie, overheid en de CAO vraagt. 

 

Onze missie 
De ondernemingsraad kijkt voortdurend naar de balans tussen collectief belang van de medewerkers 

en het organisatiebelang. Zij helpt mee om de continuïteit van Patijnenburg te waarborgen. 

De ondernemingsraad gaat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie. 

 

Hieronder een weergave van alle onderwerpen die zijn behandeld. 

 

Advies 
De OR heeft over de volgende onderwerpen advies gegeven in 2017: 

 Structuurwijziging Dienstverlening; 

 Fietsenstalling; 

 Meerjarenplan 2018-2021. 

 

Instemming 
 De OR heeft op de volgende onderwerpen instemming gegeven in 2017: 

 jaarlijks verlof; 

 protocol huishoudelijk reglement;  

 protocol ziekteverzuim; 

 plan van aanpak Ri&E. 

 

In de 2017 heeft de OR twee maal overleg gehad met de Raad van Commissarissen.  

De eerste ontmoeting was een kennismakingsgesprek en hebben we ons aan elkaar voorgesteld. 

De tweede keer hebben we meer inhoudelijk gesproken en afsproken om dit één maal per jaar te 

doen.  
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Samenstelling OR 

Voorzitter   : Rob Streur 

Vicevoorzitter   : Gerard v.d. Schee 

Arbo-coördinator  : Leon Vrij  

Secretaris   : Trudy van Vliet 

Financiën   : Jan Veenker, Leon Vrij 

Overige OR leden  : Sewmangel Lalé, Gert-Jan Kuijvenhoven, Henk van Ruijven 

  en Remco Broekhuizen (gast-OR leden) 

 

Vergaderingen 

Afgelopen jaar heeft de OR 24 keer formeel vergaderd, waarvan 12 keer in vooroverleg en 12 keer 

overleg met de directie. Daarnaast is er 12 keer een ‘Benen-op-Tafel overleg’ geweest tussen drie 

afgevaardigden uit de OR en de directie.  

  

Contact met de achterban 

De OR is in 2017 nog steeds zoekende geweest naar goede communicatie met de achterban. Na een 

hectisch jaar met veel ad-hoc aanvragen die veel tijd en onderzoek hebben gevraagd van de OR, is er 

minder tijd besteed aan goede communicatie met de achterban. De OR hoopt dit het komende jaar te 

kunnen verbeteren.  

 

Vanuit het afgelopen jaar hebben wij verschillende punten op de planning staan voor 2018: 

 deskundigheidsbevordering 

 communicatie 

 evaluatie 

 ontwikkelingen in het bedrijf 

 

Het is van belang dat de gastleden officiële leden worden. In 2018 is de OR van plan om een 

tussentijdse verkiezing te houden. 
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6. Jaarverslag Reintegratie en Werkgeversdienstverlening 
 

Patijnenburg voert als opdrachtnemer de reïntegratiedienstverlening uit voor mensen die vallen onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeente Westland. De belangrijkste onderdelen van deze opdracht 

zijn: 

 ondersteuning doelgroep Participatiewet, gericht op uitstoom naar regulier werk; 

 activiteiten werkgeversdienstverlening, MVO Westland en regionale samenwerking;  

 project Meetellen en Meedoen voor Statushouders. 

 

Focus op Werk 
De gemeente Westland heeft de ambitie: iedereen die kan werken gaat werken (eventueel werken 

naar vermogen). In dit kader is eind 2015 het ‘zittend uitkeringsbestand’ gescreend op kandidaten met 

arbeidspotentieel. In het programma  ‘Focus op Werk’  (2016 – 2018), wordt deze groep kandidaten  

naast de nieuwe instroom van kandidaten, ondersteund bij het vinden van betaald werk.  

Het programma ‘Focus op Werk’ is in 2017 verder ontwikkeld en geborgd in de uitvoering van de 

reïntegratie en werkgeversdienstverlening. 

 

 
 

 

Doelstellingen Reintegratie en Werkgeversdienstverlening 

 

 290 (taakstelling) kandidaten (werkzoekenden) terugleiden naar de arbeidsmarkt waarvan 60% 

van de kandidaten uit de uitkering. 

 150 Statushouders in een traject. 

 

Nog voor het einde van 2017 zijn deze resultaten bereikt. De vraag naar personeel in 2017 is 

gestegen. Het aanbod van werkzoekenden sluit echter steeds moeilijker aan op de gestelde eisen. 

Het is een complexe opdracht om vraag en aanbod te matchen en zoveel mogelijk mensen te laten 

profiteren van een aantrekkende economie. We zijn er dan ook trots op dit jaar een record aantal 

matches te hebben gerealiseerd. 
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Belangrijke succesfactor voor onze aanpak is dat kandidaten snel worden geplaatst op een werkplek 

waar het principe van lerend werken wordt toegepast. Een investering die ook goede resultaten geeft 

voor onze ‘nieuwe’ Westlanders. Kort na huisvesting wordt de statushouder begeleid naar een 

werkplek, waar taal, arbeidsverhoudingen en werken worden gecombineerd. Met een aantrekkende 

economie en vraag naar arbeidskrachten, zien we dat deze groep ook sneller zijn weg vindt naar de 

arbeidsmarkt. 

 

Ons netwerk van ondernemers die verenigd zijn in MVO Westland is een belangrijke basis voor 

succes. Ondernemers die met ons meedenken en kansen bieden voor onze kandidaten. 

 

Aantal plaatsingen op een betaald werkplek  in 2017 
 

Naar doelgroep 

 

 2016 2017 

Gemeentelijke doelgroep 

(Participatie-uitkering; VSO/Pro; 

VSV; Nugger) 

 

316 
 

 374  

UWV doelgroep 

(Wajong ; WW; sw detachering ; 

regionaal) 

 

20 9 

Totaal 336 383 

 

 

Naar soort plaatsing 

 

 2016 2017 

Regulier 271 338 

Banenafspraak 61 40 

Beschut Werk 4 5 

Totaal 336 383 

 

Eind 2017 stond de teller voor statushouders op 198 trajecten. In 2017 hebben we 100 trajecten 

afgesloten (62 naar werk of school). De overige trajecten zijn afgesloten om diverse redenen nog niet 

in staat om te starten met een re-integratietraject naar werk. Beperkte psychische/fysieke 

belastbaarheid is hiervan de belangrijkste oorzaak. In 2017 zijn er 126 nieuwe statushouders gestart. 
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Werkacademie 
In de Werkacademie heeft Patijnenburg de activiteiten van het reïntegratieprogramma zoals 

Werkzoeker, empowerment assessment en sollicitatietraining en taal gebundeld en in samenhang 

gebracht met het component werk; de Werkacademie. 

 

In de Werkacademie wordt werken en leren gecombineerd en integraal aangeboden (lerend werken).  

De Werkacademie maakt gebruik van de productieomgeving van Patijnenburg om het lerend werken 
vorm te geven. Door het verrichten van werkzaamheden (met behoud van uitkering), krijgen 
kandidaten (werkzoekenden) aansluiting met de ‘wereld van werk’.  
Dit wordt bereikt door het verkrijgen van een werkritme, beroeps- en werknemersvaardigheden en het 

in brede zin functioneren in een werkomgeving. Parellel hieraan volgt de kandidaat gemiddeld 8 uur 

per week diverse trainingen zoals: 

 

 sollicitatietraining (zoals het CV vervaardigen, netwerken en gesprek oefenen); 

 sociale- en/of beroepsvaardigheden; 

 kennis van de werking van de arbeidsmarkt in het Westland anno 2017; 

 assessment; 

 Werkzoeker (gerichte vacature-uitwisseling); 

 Nederlandse taal; 

 (job)coaching. 

 

Door het aanbieden van de Werkacademie aan iedere nieuwe kandidaat (Werk Inzicht en Werk-

Leertraject) wordt enerzijds zichtbaar wat de talenten, competenties en kwaliteiten zijn en anderzijds 

wat de échte belemmeringen zijn. 

 

Werk-Leertrajecten 
Kandidaten die nog niet arbeidsfit zijn, krijgen werk in combinatie met training ('first place, then train') 

aangeboden via zogenaamde Werk-Leertrajecten voor het (her)krijgen van een arbeidsritme en 

werknemers- en beroepsvaardigheden. De interventies gericht op het stimuleren van het zoekgedrag 

(Werkzoeker) vergroten duidelijk de kans op het vinden van werk. Ook wordt sterk ingezet op het 

reduceren van het leren omgaan met belemmeringen volgens het principe ‘first place, then train’  

 

Voor het inrichten van deze Werk-Leertrajecten wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van 

Patijnenburg, maar ook van de partners van MVO Westland. In deze fase worden ook korte 

vaktrainingen aangeboden zoals VCA, schoonmaak en Heftruckchauffeur. 
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Baanafspraken 

Patijnenburg verzorgt daarnaast de begeleiding van kandidaten met een arbeidshandicap. Dit is een 

nieuwe doelgroep waar de gemeente sinds de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor 

is.   

We maken kandidaten ‘werkfit’, creëren bij werkgevers passende functies en voeren 

loonwaardemetingen uit. Als een kandidaat is geplaatst, ondersteunen we de medewerker en de 

werkgever door de inzet van een jobcoach. 

Sluitende aanpak schoolverlaters Speciaal Onderwijs 

Samen met de scholen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs is er een 

sluitende aanpak vormgegeven. In het laatste schooljaar wordt met de scholen samengewerkt bij het 

vinden van stageplekken of creëren van passende werkplekken. Waar nodig worden de instrumenten 

als loonkostensubsidie en jobcoaching ingezet. Op deze wijze realiseren we een sluitende aanpak 

voor deze kwetsbare groep schoolverlaters. Toeleiding en bemiddeling van deze kandidaten vraagt 

om zeer intensieve ondersteuning. 

 

Regionale samenwerking 
De ambitie van het samenwerkingsverband Haaglanden is gericht op de thema’s waarin de 

samenwerkende partijen de toegevoegde waarde zien voor de deelnemende organisaties en de 

betrokken actoren van de Arbeidsmarkt Regio Haaglanden. De ambitie was in 2017 gericht op:  

 integrale eenduidige werkgeversbenadering in de AMR Haaglanden; 

 efficiënt gebruik en ontwikkeling van elkaars kennis, kunde en middelen; 

 effectief bij elkaar brengen van vraag en aanbod uit de gehele regio.  
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In de regio hebben we samengewerkt op de volgende thema’s: 

1. Marktbenadering 

a. Sectorale Werkgeversbenadering 

b. Eenduidige communicatie naar werkgevers 

c. Inzet van ambassadeurs 

2. Gebruik van systemen en processen 

  a. toolbox 

 b. brede etalage (‘Hallo werk’) 

c. monitoring en bijsturing 

3.     Personeel met juiste kennis en toegang tot deskundigheid 

 a. initiëren communicatie naar medewerkers 

 b. Vakmanschap: Delen van kennis en deskundigheid 

 

in 2017 zijn er hernieuwde afspraken gemaakt om de samenwerking tussen alle partijen soepel te 

laten verlopen. Halverwege 2017 zijn we met dit nieuwe samenwerkingsmodel gestart. 

Speerpunt is de sectorale werkgeversbenadering. In 2017 is een start gemaakt met de sectoren 

Bouw/Techniek en Transport, Logistiek en Groothandel. Patijnenburg neemt deel aan beide 

sectorgroepen. Voor de sector Transport, Logistiek en Groothandel heeft Patijnenburg de  Regionale 

sectortrekker geleverd. Deze vernieuwende aanpak wordt in 2018 geëvalueerd.  

 

 

Activiteiten onder MVO Westland 
 

Banenmarkt 
De Banenmarkt, die MVO Westland donderdag (23 februari 2017) organiseerde met 10 werkgevers 

en honderden vacatures, mag met recht een succes worden genoemd. Met 260 bezoekers, bijna  

70 matches en 11 plaatsingen is het doel van de Banenmarkt, om Westlandse werkzoekenden en 

werkgevers aan elkaar te koppelen, ruimschoots geslaagd!  

De vertegenwoordigers van de 10 deelnemende bedrijven, te weten ABR, AB Zuid Holland, Best 

Fresh Group, EG Personeelsdiensten, GJ Personeelsdiensten, Nature’s Pride, Rexnord, Solutions, 

Van Koppen & Van Eijk en reageerden na afloop van de Banenmarkt zeer enthousiast:  

“Wij kregen volop de tijd om de aanwezige werkzoekenden te interesseren voor ons bedrijf en 

vacatures. Dat heeft bij ons geresulteerd in zo’n 23 vervolggesprekken met kandidaten waar wij mee 

door willen praten”, aldus Marko Huijgen van Rexnord.  

Naast de bedrijven was ook het Sectorinstituut Transport en Logistiek aanwezig om voorlichting te 

geven over de mogelijkheden in de transportsector waar een groot tekort is aan 

Vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om 80% van de opleidingskosten 

(rijbewijs C) gesubsidieerd te krijgen.  

Door de diversiteit aan werkgevers bood de banenmarkt voor elk wat wils. Er werden vacatures 

aangeboden op verschillende niveaus en in verschillende de sectoren. Om sneller vacatures te vinden 

in de juiste branche had MVO Westland er voor gekozen om de werkgevers herkenbaar te maken met 

kleuren voor de volgende branches: tuinbouw/hovenier, transport/logistiek/magazijn, 

zorg/schoonmaak, productie en zakelijke dienstverlening. 
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Week van het Werk 

In de laatste week van september 2017 hebben MVO Westland en WOS Media er voor gezorgd dat 

heel het Westland bezig was met werk.  

Van 26 september t/m 2 oktober waren er dagelijks evenementen rondom werk, opleiding en de 

arbeidsmarkt. Daarnaast stond werk centraal bij de populaire radio- en tv-programma’s van de WOS. 

Daarbij kwamen alle aspecten van werk aan bod die voor werkgevers, werknemers en 

werkzoekenden interessant zijn. De ‘Week van het Werk’ vond plaats op initiatief van MVO Westland 

dat in samenwerking met werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt.  

 

Het programma bestond uit diverse bijeenkomsten en activiteiten die werkgevers, werknemers en 

werkzoekenden uitdaagden om aan de slag te gaan en elkaar te ontmoeten. Zo konden 

werkzoekenden elke ochtend binnenlopen bij het radioprogramma  ‘Het Ochtendmagazine’ en daar 

live een open sollicitatie doen, waar werkgevers op konden reageren. Dagelijks sprak een van de 

partners in dit radioprogramma mee als side-kick.  

Ook organiseerde het WW-café een banenmarkt voor werkzoekenden en gaf MVO Westland de 

training ‘Buitengewoon’ voor werkgevers. Deze training helpt hen om mensen met een 

arbeidsbeperking goed te kunnen begeleiden op de werkplek.  

Andere activiteiten waren een bijeenkomst in samenwerking met VNO-NCW rondom statushouders en 

de ‘Dag van de Westlandse techniek’ van SOB Westland. De WOS maakte elke dag een tv-uitzending 

waarin de hoogtepunten van die dag in beeld kwamen. De kalender van alle activiteiten is te vinden 

op www.wos.nl/weekvanhetwerk. 

http://www.wos.nl/weekvanhetwerk
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Brancheplatforms MVO Westland  
Omdat de arbeidsmarkt verandert en vraag en aanbod uit elkaar lopen, worden in het Westland de 

krachten gebundeld voor een gezonde Westlandse arbeidsmarkt. Na inventarisatie en verkennende 

gesprekken met diverse partijen vindt er onder meer een samenwerking plaats tussen MVO 

Westland/Patijnenburg, bedrijven, opleiders en (landelijke) brancheorganisaties.  

 

We zijn gestart met 3 brancheplatforms: Tuinbouw, Techniek en Transport.  

 

In de brancheplatforms van MVO Westland werken Westlandse werkgevers en publieke partijen als 

gemeente, brancheorganisaties en opleidingen met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid om 

arbeidsmarktvraagstukken van nu en in de toekomst te vervullen. Patijnenburg neemt de rol van 

aanjager van deze platforms op zich door te adviseren, kennis over te dragen, congressen en 

bijeenkomsten te organiseren en de communicatie te verzorgen.  

In de brancheplatforms komen deskundigen en koplopers uit de desbetreffende Westlandse branche 

samen. Tijdens deze interactieve sessies bespreken zij de trends en ontwikkelingen binnen de sector. 

Belangrijkste uitkomst is dat de platformleden samenwerken noodzakelijk vinden voor een gezonde 

Westlandse arbeidsmarkt, omdat de vraag momenteel hoger is dan het aanbod. 

De landelijke trend op de arbeidsmarkt is een van vergrijzing, maar tegelijkertijd is de vraag vanuit 

bedrijven naar goed en gekwalificeerd personeel groeiend. Daarnaast zetten leden zich op alle 

manieren in om de instroom in de sector te bevorderen en te benadrukken. Er worden 

vervolgbijeenkomsten van het brancheplatforms georganiseerd om meer mogelijkheden te 

onderzoeken en verdere ideeën uit te werken. Voor de brancheplatforms is het essentieel dat 

werkgevers in de sector met elkaar en met publieke partijen in gesprek zijn. Het bundelen van deze 
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krachten draagt bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, een gezonde arbeidsmarkt, het 

vergroten van de werkgelegenheid en het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de 

tussentijds lopen er al projecten als Talentendag voor chauffeurs die we met de partners uit het 

brancheplatform organiseren. 

 

 
Boven: Overzicht van het vergaderschema in 2017 van de afzonderlijke brancheplatforms 

 

MVO- symposium: ‘Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2027?’ 
Op 2 november organiseerde MVO Westland ’ een symposium onder de titel: ‘Het personeel van 

morgen; hoe wérkt het in 2027?. Deze happening vond plaats op dé locatie waar innovatie, studenten 

en bedrijfsleven elkaar vinden; het kersvers geopende World Horti Center. Van meet af aan was er 

grote belangstelling. Zo waren meer dan 100 MVO-partners en andere geïnteresseerden aanwezig. 

Doel van het symposium was bekendheid geven aan de ontwikkelingen en dynamiek op de 

(Westlandse) arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor aansluiting van vraag en aanbod. Hiermee wil 

MVO Westland aandacht genereren bij werkgevers voor de onderliggende problematiek in de (nabije) 

toekomst. Daarnaast wil MVO Westland bedrijven betrekken bij het bedenken van oplossingen.  

Gastheer Jeroen Toet nam de aanwezigen mee in deze actuele vraagstukken met behulp van diverse 

experts. Als eerste nam arbeidsmarktvisionair Robin Brouwer de mensen mee in ‘De arbeidsmarkt in 

2027: wat is er voor nodig om onze idealen te realiseren’.  

Onder de titel ‘Innovatie in de tuinbouw zorgt voor innovatie op de arbeidsmarkt’ vertelde Martien 

Penning van Hillenraad over de nieuwste ontwikkelingen.  

Aansluitend ging de nieuwe  directeur van MBO Westland Atie de Gier spreken over ‘Hoe leiden wij 

het personeel van morgen op’.  In een vraaggesprek met Inge Vermeulen (directeur Patijnenburg/ 

bestuurder MVO Westland) werd gesproken over aansluiting MVO Westland op deze ontwikkelingen. 

Tenslotte was het woord aan een vertegenwoordigster van Rataplan die inging op het fenomeen de 

‘Social firm; nieuw ondernemerschap in de praktijk’. Het geheel werd afgesloten met een borrel en 

rondleiding door het WHC. 
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7. Jaarverslag Productie & Dienstverlening 
 

Binnen Patijnenburg heeft Productie & Dienstverlening (P&D) als primaire taak passend werk vinden 

voor de doelgroep. Onder passend werk verstaan we werk dat veilig kan worden verricht, werk dat 

een uitdaging biedt aan de mensen, waar aanspraak wordt gedaan op het verder ontwikkelen van de 

individuele kwaliteiten waardoor de medewerkers verder kunnen groeien, zich gelukkiger voelen, 

meedoen en meetellen.  

We zijn er goed in geslaagd voldoende bij de medewerkers passende opdrachten binnen te halen. 

Tevens hebben we ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers waardoor zij 

prettig hebben gewerkt en de commerciële klanten zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de 

Productie. Voor P&D is 2017 in deze opzichten een succesvol jaar. 

 

Voor P&D is 2017 daarnaast financieel ook zeer succesvol geweest. De enorme omzetstijging in het 

Productiebedrijf van 2016 ten opzichte van de omzet van 2015 van 35% is weliswaar in 2017 ten 

opzichte van 2016 afgenomen naar 5%, maar ten opzichte van de begroting van 2017 is de 

gerealiseerde omzet met 13% toegenomen. Kortom mooie groeicijfers. Beheer Leefomgeving laat 

eveneens een sterke groei zien. Als gevolg van verschuiving van werkzaamheden naar Weverling laat 

het Groenbedrijf de begrote omzetdaling zien.  

 

In voorgaande jaarverslagen werd het bedrijfsonderdeel facilitair ook meegenomen. Als gevolg van 

het gegeven dat de mensen in catering en schoonmaak in samenwerking met lokale partners 

ondergebracht zijn bij B2 Cleaning, Toussaint en Fill Schoonmaakdiensten laten we nadere analyse 

van dit bedrijfsonderdeel hier verder buiten beschouwing. Het aantal mensen dat hierin werkzaam is 

vanuit Patijnenburg is in overeenstemming met de beschikbare opdrachten afgenomen.  

 

Het succes van Patijnenburg is voor een deel afhankelijk van de successen van onze klanten. Bijna 

alle klanten liften mee op de economische groei en dat heeft direct invloed op het uitbesteden van 

werk.  
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Gerealiseerde omzet werkbedrijf 

 2016 2017 verschil 

Productiebedrijf €   3.027.000 €   3.165.600 5% 

Beheer Leefomgeving €      609.300 €      695.500 14% 

Groenbedrijf €      851.000 €      672.300 -21% 

 

In 2017 nemen zowel de omzet als het aantal medewerkers in het werkbedrijf ten opzichte van 2016 

iets toe. Afgelopen jaar is het aantal medewerkers in het de Productie met 2%  

toegenomen en in de Dienstverlening is het aantal fte in totaliteit zo goed als gelijk gebleven.  

 

Onderstaande cijfers geven het omgerekend aantal fulltime medewerkers weer vanuit alle 

doelgroepen. 
 

Gemiddeld aantal fte per bedrijfsonderdeel 

 2016 2017 verschil 

Productiebedrijf 164,6 168,7 2% 

Beheer Leefomgeving 29,0 27,9 -4% 

Groenbedrijf 33,6 34,6 3% 

Totaal 227,2 231,2   

 

Het aantal mensen in de Productie groeit omdat steeds meer mensen afhankelijk worden van 

eenvoudig werk in de nabijheid van passende begeleiding. Binnen dit kader zijn mensen in staat om 

(een deel) van de loonwaarde terug te verdienen. 

 

We zien het aantal mensen uit de ‘oude’ WSW-doelgroep elk jaar dalen en het aantal mensen uit 

andere doelgroepen toenemen:  

 

Verdeling doelgroepen per bedrijfsonderdeel in fte (jaargemiddelde) 

 WSW BW Reïntegratie UZB Totaal 

Productiebedrijf 135,6 3,1 15,0 15,0 168,7 

Beheer Leefomgeving 27,9       27,9 

Groenbedrijf 29,7 1,9   3,0 34,6 

      

WSW = Wet Sociale Werkvoorziening     

BW = Beschut Werken (Participatiewet)     

Reïntegratie = Werkevervaringsplek als onderdeel van Reïntegratietraject  

UZB =  Inhuur van WWB-ers via een 

uitzendbureau    
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Beschut werk is een van de instrumenten die de gemeente kan inzetten voor haar inwoners die tot de 

doelgroep van de Participatiewet behoren. Bij Beschut Werk gaat het 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. Patijnenburg biedt deze werkplek met bijbehorende aanpassingen en begeleiding.  

Eind 2017 had Patijnenburg 8 personen geplaatst op een Beschutte Werkplek (6,7 fte op basis van 31 

uur/week). 

 

 
 

 

De omzet (NTW) is het afgelopen jaar meer gegroeid dan het personeelsbestand. Dat heeft 

voornamelijk te maken met het aannemen van werk met meer toegevoegde waarde. Het afgelopen 

jaar hebben we te maken gehad met een overschot aan werk waardoor minder interessant werk kon 

worden uitbesteed of afgestoten. Dit werk is vaak iets complexer en vraagt meer van de 

medewerkers. Dit wordt als zeer positief ervaren en de mensen op de werkvloer worden meer 

uitgedaagd. Verder wordt het opleiden op de werkplek (WPO) in de productie toegepast. Een WPO-

traject zorgt voor ontwikkeling van de medewerker en is vaak gekoppeld aan het bereiken van een 

hogere productiviteit of inzetbaarheid. Alleen voor de afdeling Groenbedrijf zien we dat de omzet 

afneemt. Dit heeft als oorzaak dat er door meer mensen is gewerkt aan dezelfde hoeveelheid werk.  
In 2018 is hier meer aandacht voor en zal de omzet weer naar minimaal het oude niveau terug 

moeten. 
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Netto toegevoegd waarde per fte 

 2016 2017 verschil 

Productiebedrijf €        12.925 €        13.334 3% 

Beheer Leefomgeving €        21.010 €        24.946 19% 

Groenbedrijf €        25.281 €        21.287 -16% 

 

Productiebedrijf 

In het productiebedrijf is in 2017 wederom een groei gerealiseerd, dit jaar komt de groei uit op 5%.  

De goede contacten van de productieleiding met de klanten heeft de orderinstroom doen toenemen. 

Nadruk op marktconforme prijsstelling heeft vervolgens geleid tot betere marges en daarmee hogere 

omzet. De leverbetrouwbaarheid en kwaliteit in Productie zijn gehandhaafd waardoor de 

klanttevredenheid hoog is gebleven. 

 

Het Productiebedrijf is verdeeld in drie product-markt-combinaties (PMC’s). Per PMC zijn de grootste 

klanten benoemd. Deze 15 kanten realiseren in totaal ca. 93% van de omzet van het Productiebedrijf. 

 

De PMC Assemblage kende vooral een groei dankzij uitbreiding bij een aantal bestaande klanten. 

 

 De PMC Metaal is vooral gericht op het zagen en samenstellen van aluminium profielen. Zowel de 

markt van zonnepanelen als de bouw van nieuwe kassen is afgelopen jaar wederom groeiende 

geweest. De grootste groei zit in de kassenbouw. Het afgelopen jaar is gebleken dat de groei beperkt 

wordt door de zaagcapaciteit en hebben de machines een bezetting van meer dan 100% gerealiseerd.  

 

Voor komend jaar ligt hier dus ons aandachtspunt. Voor de start van het seizoen van 2018 moeten we 

een oplossing hebben voor de toenemende vraag in het (hoog)seizoen, richting de zomerperiode. 

Tevens willen we eind 2018 de pieken in het kassenbouw hoogseizoen gaan opvangen door in de 

wintermaanden voorraad te produceren. 
 

Het marktsegment van de PMC Verpakken is ten opzichte van vorig jaar niet veel gewijzigd.  

Het aantal spelers (SW-bedrijven) op de markt is nog steeds groot. Wel is in toenemende mate sprake 

van samenwerking tussen spelers op de markt. Tevens wordt door de PMC Verpakken daar waar 

mogelijk werk overgenomen van de andere PMC's. Voor de doelgroepen die afhankelijk zijn van 

eenvoudiger verpakkingswerk is voldoende werkaanbod. Het meerwerk proberen we in samenwerking 

met de andere spelers in te vullen. Ook hebben we ons ingezet op het werven van nieuwe klanten en 

beter betalend werk voor de doelgroepen. 

 

Er is veel belangstelling vanuit de markt vanuit verschillende sectoren. Voor de toekomst liggen hier 

nog genoeg kansen om het werk verder uit te bouwen. Productie en Dienstverlening blijven zich 

inzetten om werk te bieden aan de breder wordende doelgroep. Het aantal mensen in de WSW neemt 

af en binnen de productie is genoeg werk voor mensen uit andere doelgroepen. Als mensen na het 

volgen van een reïntegratietraject nog geen baan hebben gevonden biedt Patijnenburg de 

mogelijkheid om aan het werk te gaan in de Productie of Dienstverlening. Dit zijn altijd tijdelijke 

werkplekken waarin de medewerker ‘in het zicht’ blijft van de jobcoaches en gemotiveerd worden om 

door te stromen naar een reguliere baan. 
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Met deze inzet kunnen we de afspraken nakomen die met klanten zijn gemaakt en het komt de 

doorstroming vanuit de reïntegratie ten goede. Het zorgt verder voor werkgelegenheid in het 

Westland. Met als effect dat, met dit werk, de mensen uit de uitkering zijn. Dit is voor de mensen zelf 

maar ook voor de gemeente heel belangrijk. 

 

 
 

Uit voorgaand overzicht blijkt dat in 2017 het percentage ‘geen werk’ nog iets is afgenomen.  

Veel verbetering is hier niet meer te verwachten. Onder vulwerk wordt verstaan werk dat op een 

afdeling wordt verricht als gevolg van het tijdelijk, seizoensmatig niet hebben van ‘normale’ 

opdrachten.  

De definitie ‘vulwerk’ wordt gegeven aan een opdracht als de opbrengst per uur lager ligt dan 

gebruikelijk is voor de opdrachten op die afdeling. Dit betreft over het algemeen relatief eenvoudige 

werkzaamheden. 

 

Dienstverlening 

De Dienstverlening laat ook een groei zien van omzet in Beheer Leefomgeving. De afname van het 

uitvoerende personeel wordt verklaard doordat werkzaamheden worden verricht door externe 

medewerkers (bijvoorbeeld het McDonalds Plus Team). De uitvoering van het werk binnen het 

bedrijfsonderdeel is efficiënt en de inzet van de medewerkers is hoog. We zien ook dat bepaalde 

werkzaamheden binnen het bedrijfsonderdeel Groenbedrijf te zwaar en complex zijn voor de huidige 

groep mensen, waardoor we met meer mensen, ten opzichte van vorig jaar, hebben gewerkt om 

dezelfde omzet te realiseren. Komend jaar wordt kritisch gekeken naar deze ontwikkeling en zal met 

WerkplekOpleiden (WPO) en de invulling van beeldbestekken de mate van geschiktheid van het werk 

beter afgestemd worden op mogelijkheden van de collega’s. Hierdoor zal het resultaat per fte weer 

toenemen. 
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Gewerkte uren per fte 

 2016 2017 verschil 

Productiebedrijf  €          1.338   €          1.362  2% 

Beheer Leefomgeving  €          1.393   €          1.581  13% 

Groenbedrijf  €          1.344   €          1.283  -5% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal uren per fte binnen het Productiebedrijf ten opzichte van 

vorig jaar redelijk gelijk zijn gebleven. Binnen Dienstverlening zien we vervolgens dat werkuren zijn 

verschoven van het Groenbedrijf naar Beheer Leefomgeving. Hierdoor wordt het aantal uur per fte in 

Beheer Leefomgeving hoger. Ook is in 2017 ten opzichte van 2016 het ziekteverzuim in het 

Groenbedrijf toegenomen. Deze aspecten verlagen het aantal gewerkte uren per fte binnen het 

Groenbedrijf en verhogen het aantal gewerkte uren per fte binnen Beheer Leefomgeving.  

 

Resultaat 

Het efficiënt inzetten van medewerkers op voor hen passend werk levert mooie resultaten op voor de 

onderdelen van de P&D. Het aantal beschikbare uren per medewerker is redelijk gelijk gebleven. De 

omzet en het resultaat per persoon is toegenomen voor de bedrijfsonderdelen Productiebedrijf en 

Beheer Leefomgeving. Voor 2018 staat herstel van het resultaat van het bedrijfsonderdeel 

Groenbedrijf hoog op de agenda. Alle medewerkers van de afdeling Productie en Dienstverlening 

sluiten het jaar zeer tevreden af. 

 

Resultaat per FTE 

 2016 2017 verschil 

Productiebedrijf  €          3.006   €          3.828  27% 

Beheer Leefomgeving  €        13.524   €        15.782  17% 

Groenbedrijf  €        14.604   €        10.696  -27% 

 

Noot: bovenstaande resultaten zijn zonder aftrek van de overkoepelende overheadkosten van 

Patijnenburg. 

 


