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Voorwoord Jaarverslag 2018 
 

Vol trots kijk ik terug op de mooie resultaten die we in 2018 met elkaar hebben behaald en 

het vele werk dat alle medewerkers bij Patijnenburg hebben geleverd. Een aantal highlights: 

• Jubileumjaar: op 13 november 2018 hebben we onze officiële 65e verjaardag gevierd 
met alle medewerkers en oud-medewerkers en een klantenborrel. Maar daar bleef 
het niet bij! Want van 6 tot en met 16 november hebben we de Tijdmachine (100 jaar 
Sociale Werkvoorziening) en een tentoonstelling van ‘gezichten van Patijnenburg’ in 
winkelcentrum De Tuinen gehad. En natuurlijk was er het knalfeest met de geweldige 
band The Originals op 10 november.  
 

• Ons resultaat: we hebben een beter financieel resultaat behaald dan verwacht. 
Ondanks alles hebben we toch meer dan onze target gehaald van 225 plaatsingen, 
namelijk 249 plaatsingen. Een topprestatie van het team Re-integratie! Helaas is de 
hogere ambitie van re-integratie niet haalbaar gebleken door de vertraagde instroom 
van kandidaten, achterstand in begin van het jaar en moeilijk te vervullen vacatures 
onder meer door wisseling in het team. Voor de Productie & Dienstverlening was het 
ook een pittig jaar met heel veel werk en dat heeft veel van de flexibiliteit gevraagd. 
De teams buiten hebben goed gewerkt volgens het nieuwe beeldbestek van de 
gemeente Westland. Voor de Productie was het laatste kwartaal van 2018 lastig door 
het onverwachte bericht dat een grote klant haar productie gaat verplaatsen, maar we 
zijn heel actief bezig om nieuw werk binnen te halen. 

 

• Begin juli hebben we op feestelijke wijze de 1.389 zonnepanelen op het dak van de 
fabriek in gebruik genomen. Inmiddels hebben we hier al bijna 100.000 kWh en  
2.500 bomen mee bespaard. In de zomertijd hebben we zoveel energie opgewekt  
dat we geld terugkregen.  

 

• In 2018 hebben we ook andere grote investeringen gedaan; in een nieuwe 

zaagmachine met een bijna 3x zo hoge productie en we zijn gestart met de renovatie 

van de Metaalafdeling. Daarnaast doen we eerste aanpassingen op het Werkplein 

met het oog op privacy en veiligheid en investeren we in een nieuw camerasysteem. 

 

• Eind mei was de uitslag van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
bekend. We zijn heel blij met de hoge respons; 83% heeft de vragenlijst ingevuld! Het 
cijfer voor tevredenheid is 7,4 en daar zijn we blij mee. Op de meeste punten scoren 
wij hoger dan andere SW-bedrijven. Werkdruk scoort met stip op 1 en dit thema 
pakken we nu als MT en in de teams op. Ook in 2019 gaan we er verder aan werken 
om te zorgen dat iedereen met plezier en ontspannen kan werken. 
 

• In 2018 zijn we gestart met Lean. De eerste twee groepen van Productie & 
Dienstverlening en het MT zijn begonnen met de Yellow Belt en er is een groep die 
ook de Green Belt al heeft afgerond. Doel van Lean is het verhogen van de klant- en 
medewerkerstevredenheid, verbeteren van de kwaliteit, verminderen van verspilling 
en een kortere doorlooptijd. Overal in de Productie en bij Dienstverlening zijn 
collega’s enthousiast aan de slag met Dagstarts, Waste Walks en Value Stream 
Mappings (VSM’s).  
 

• Opleidingen: in 2018 hebben we weer veel gedaan aan opleiden en ontwikkelen. 
Veel medewerkers hebben de agressietrainingen gevolgd. De schoonmakers van B2-
Cleaning hebben de Basiscursus schoonmaken gevolgd. Veel SW-collega’s hebben 
met hun leidinggevende met mooie resultaten aan hun WPO-doelen gewerkt. In het 
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kader van kennisdelen hebben de HR-consulenten collega’s geïnspireerd met een 
workshop Verandermanagement. En er zijn weer heel wat SW-collega’s die de 
cursus Positief Denken en Communicatie hebben gevolgd.  
 

• De Werkacademie draait voor het derde jaar en krijgt steeds meer vorm als centrum 
voor training en lerend werken. Dit sluit aan op de nieuwe intakeprocedure die nu 
wordt uitgetest en op de nieuwe leerroutes die we rond kandidaatontwikkeling met 
werkgevers en scholen uitwerken. 
 

• Onder de vlag van MVO Westland hebben we weer een succesvol Valentijnsontbijt, 
twee masterclasses en de Week van het Werk georganiseerd. De afsluiter van de 
Week van het Werk, de Open Dag op 29 september, was met 800-1000 bezoekers 
een groot succes. 

 

• Vitaliteit: ook in 2018 hebben we aandacht besteed aan Vitaliteit. Door drukte en ons 
jubileum wel wat minder dan in 2017, maar de lentewandeling in de Wollebrand, 
onder leiding van onze collega’s van Dienstverlening, was erg geslaagd. In 2019 
gaan we er weer energie in stoppen en starten we met een Winterwandeling in het 
Staelduinse Bos. 

 
• Gezelligheid: ook dit jaar hebben we weer gezellige dingen met elkaar gedaan. Zo 

hebben we voor de zomervakantie met het Kaderpersoneel samen gekookt, 
gekoppeld aan onze kernwaarden. Het uitje van de Personeelsvereniging naar 
Bobbejaanland was weer een belevenis en ook de Kerstbingo was dit jaar weer een 
hit. 
 

• De samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) verliep in 2018 heel constructief. 
De tussentijdse verkiezingen hebben ertoe geleid dat we door kunnen in de huidige 
samenstelling. In 2018 heeft de OR veel adviezen/instemming gegeven. Voorbeelden 
zijn: veel protocollen omtrent agressie, scholing, inwerken, gedragsregels en 
maatregelen. Daarnaast zijn er ook veel adviezen afgegeven onder meer over de 
functiebeschrijving Arbo preventie-coördinator, het functiebouwwerk 2018 en de 
evaluatie van de Seniorenregeling. 
 

• De CAO voor de Kadermedewerkers verliep per 1 juli 2018 en daarom zijn we met de 
bonden in overleg gegaan over de punten die we willen veranderen of toevoegen. Na 
veel overleg konden we in december de handtekening zetten onder het nieuwe 
akkoord dat met terugwerkende kracht geldt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. 
 

• In 2018 hebben we voor het tweede jaar gewerkt binnen de nieuwe BV-structuur. We 
hebben gemerkt dat we van de Raad van Commissarissen als bedrijf veel steun 
krijgen. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente als onze 
belangrijkste partner en hebben de reguliere verantwoordingscyclus beter ingeregeld. 
Met de aandeelhouder (de gemeente) zijn we in gesprek over de risico’s die we als 
bedrijf lopen, hoe we die verdelen en welke reserves daarbij horen.  
 

• Dit jaar zijn er veel mensen weggegaan en ook veel nieuwe mensen bij Patijnenburg 
komen werken. Dat vraagt tijd, aandacht en inzet van de vaste mensen. Met name bij 
het team Re-integratie heeft dat door de vele wisselingen en onzekerheid over de 
toekomst spanning en werkdruk gegeven. Mede om die reden hebben we de 
vertrouwenspersoon een inventarisatie laten uitvoeren. In 2019 gaan we hier 
vervolgstappen op nemen. Ook bij P&D en de Staf zien we nieuwe gezichten. In 
totaal zijn er 30 mensen uit dienst gegaan en 26 in dienst gekomen in 2018.  

 

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 heeft Patijnenburg nieuwe kansen en verantwoordelijkheden geboden en 

daarop hebben we al veel nieuwe ontwikkelingen ingezet. 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 om het minimumloon te verdienen. Patijnenburg helpt hen om weer actief in 

de samenleving aan de slag te gaan. Daarmee is de doelgroep waar we ons op richten meer 

divers geworden. Met ons aanbod hebben we hierop flexibel ingespeeld. Via Werk-

Leertrajecten kunnen we hen werknemers- en vakvaardigheden bijbrengen.  

Via onze intensieve contacten met het bedrijfsleven (o.a. via MVO Westland) helpen we 

zoveel mogelijk mensen aan een (betaalde) baan. In eerste instantie bij 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 kunnen worden aangesproken 

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 2018 zijn 10 nieuwe collega´s op deze basis bij ons aan de slag gegaan.  

In 2018 zijn 249 mensen op een betaalde baan geplaatst. Bij Patijnenburg waren per 31 

december 2018 in totaal 302 SW-ers aan het werk, waarvan 19% (54 personen) 

gedetacheerd en 8% (22 personen) begeleid werken. 

 

Het nieuwe Patijnenburg 

In 2018 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 hebben we verwerkt in een nieuw 

communicatieplan. 

 

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 
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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, 

adviseert en de werkgeversrol invult. De Algemeen Directeur blijft verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en is verantwoordelijk voor strategie en beleid 

van de onderneming. 

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). 

 

Organogram per 1 januari 2017 

 
 

 

 



 

  

 
7 

 

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. In 2018 was er sprake 

van een exploitatietekort van € 56.354. Maken we hierbij een onderscheid tussen de 

resultaten van Re-integratie en SW & overig dan zien we dat Re-integratie uitkomt  

op - € 297.045 en SW & overig op € 240.691. 

 

Ontwikkelingen gedurende boekjaar 

We zien een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. Het begrote resultaat was  

- € 950.750 en het werkelijke resultaat is - € 56.354. Het verschil tussen begroting en 

realisatie ad € 894.396 laat zich verklaren door een lager subsidietekort, lagere kosten en 

hogere opbrengsten. De lagere kosten zijn met name toe te schrijven aan lagere 

personeelskosten op de re-integratietaak en het moeilijk vervullen van vacatures in het team 

door de vele wisselingen. Ook elders in het bedrijf zijn wisselingen geweest waardoor de 

personeelskosten lager zijn uitgekomen. 

 

 

Rijksbudget en taakstelling: 
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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, eigenaar, samenwerkingspartner (bijvoorbeeld in MVO Westland) en financier. Zij zijn 

daarmee de belangrijkste partner voor Patijnenburg.  

 

MVO Westland 

MVO Westland zet zich voor en met werkgevers in om mensen die aan de zijlijn van de 

arbeidsmarkt staan aan de slag te laten gaan. Wij ondersteunen werkgevers met maatwerk 

dienstverlening bij deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO 

Westland fungeert als een platform dat zich inzet voor een duurzame sociaaleconomische 

ontwikkeling in het Westland. Daarbij werken we in een publiek-private samenwerking met 

bedrijfsleven en gemeente aan een gezonde arbeidsmarkt. De opzet van MVO-Westland 

herijken we na 5 jaar (we zijn 2012 gestart). 

 

Ketensamenwerking 

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

ketensamenwerking met Vitis Welzijn, SociaalKernTeam en cluster 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. In 2018 hebben we een stevige basis gelegd voor onze 

samenwerking, hebben we elkaar goed leren kennen via netwerkbijeenkomsten voor onze 

professionals, hebben we het casusoverleg uitgebreid, zijn de directeuren met elkaar 

meegelopen en hebben we onze ambitie geformuleerd in een animatie. 

 

Regionale samenwerking  

Het Westland maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Haaglanden en het WSP 

Haaglanden, evenals Den Haag, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland. In 2018 is gewerkt met 

een leidraad voor de regionale samenwerking en een jaarplan waarin we 8 thema’s hebben 

geformuleerd waarop 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. Als SW-bedrijven 

in Haaglanden werken we nauw samen in het uitwisselen van werk en het afstemmen over 

ontwikkelingen op het gebied van productie en re-integratie. 

 

Samenwerking partners dienstverlening 

Vanaf augustus 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met Toussaint Bedrijfscatering 

BV 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 
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de vorm van samenwerking zoals we die al kennen met de schoonmaakbedrijven zoals Fill 

Schoonmaakdiensten BV. In 2018 zijn we een nieuwe samenwerking met B2-Cleaning 

aangegaan. Wij staan ook open om met andere partners een vorm van samenwerking aan te 

gaan als dit de kwaliteit van de dienstverlening kan versterken, onze medewerkers betere 

kansen geeft en we hierdoor efficiënter kunnen werken. 

 

Samenwerking Ipse de Bruggen 

De dagbestedingsafdeling van Ipse de Bruggen heeft per 1 januari 2015 haar activiteiten 

ondergebracht in onze locatie aan de Industriestraat in Naaldwijk. Deze 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/Delfland 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 Welzijn hebben we een methodiek ontwikkeld om vrijwilligerswerk meer 

te laten aansluiten op de re-integratie van kandidaten naar werk. Tenslotte werken we nauw 

samen met Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk, gemeente Westland en de bibliotheek in het 

traject voor statushouders. 

  



 

  

 
10 

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 en in 2018 ook een 

MeerjarenOnderhoudsplan.  

 

Personele bezetting 

De uitstroom uit de SW was in 2018 ruim drie keer zo hoog als het verwachte aantal. Dit 

werd vooral veroorzaakt door uitstroom anders dan pensionering (zoals traject richting WIA, 

overlijden, verhuizing). In verband met extra taken is de formatie van de Stafafdeling tijdelijk 

uitgebreid. Om de werkdruk acceptabel te houden gaan we vacatures eerder invullen en 

zetten we extra capaciteit in bij ziekte. We hebben tijdelijk een MT-adviseur ingehuurd voor 

strategische taken en advisering. 

 

Ontwikkelingen in de omzet 

De orderportefeuille is gezond, hoewel een grote klant in het najaar heeft aangegeven de 

productie te verplaatsen vanaf Q2 2019 wat in Q4 al heeft geleid tot een forse omzetdaling. 

Dit vraagt gelet op de beschikbare infrastructuur om creativiteit van de Productie en actieve 

acquisitie.  

 

Informatiebeveiliging 

Patijnenburg is AVG-proof. In 2017 hebben we ons Informatiebeveiligingsplan opgesteld en 

in 2018 hebben we verder gewerkt aan bewustwording, toetsing, register, 

verwerkersovereenkomsten. We hebben ArcusIT ingehuurd als Data Protection Officer. Dit 

traject is erop gericht te voldoen aan de Baseline informatiebeveiliging en de AVG die in mei 

2018 van kracht is geworden. 

 

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 het 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 
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arbeidsmarkt hebben en betaald werk kunnen verrichten. In 2019 actualiseren we het 

Meerjarenplan en de bijbehorende begroting. 

 

Risicoparagraaf 

Patijnenburg maakt jaarlijks een update van de risico-analyse obv het model dat in het PWC-

rapport is beschreven. Omdat in 2018 de discussie in de AvA liep tav risico’s en reserves is 

in 2018 geen update gemaakt. Dit zal weer in 2019 plaatsvinden. 

De belangrijkste risico’s van Patijnenburg betreffen: 

1. Subsidies, (externe omgeving, Participatiewet) 

● Lagere subsidies in verband met bezuinigingen rijksoverheid en gemeente  

● Werkelijke uitstroom WSW-ers wijkt af van het prognosemodel participatiebudget van het 

Rijk is opgenomen. 

● Subsidie gemeente Westland voor nieuwe plaatsingen beschut is niet toereikend voor de 

dekking van de kosten beschut werk, dit betreft vooral de begeleidingskosten. 

De rijkssubsidie neemt jaarlijks af, maar in 2018 is bij de meicirculaire een bedrag van 

€191.000 voor LPO ontvangen. De uitstroom SW was in 2018 rond de 2,5% (8 personen,6,7 

fte). De subsidie voor Nieuw Beschut is lager dan de kosten. 

2. Omzet (privaat, publiek) 

● Frictiekosten door wegvallen grote opdrachtgever(s). 

● Frictiekosten door afname langlopende contracten 

● Bezettingsverlies door lager aanbod klanten (leerwerk trajecten) dan is opgenomen in  

   contractafspraken met gemeente. 

In 2018 heeft onze op één na grootste klant aangegeven om financiële redenen de productie 

vanaf 2019 te gaan centreren in het buitenland en een andere locatie in Nederland waar zij 

al een productie-eenheid hadden. Vanaf het 4e kwartaal 2018 is daardoor de omzet ruim 

€200.000 lager gerealiseerd dan begroot.  

In de begroting 2019 is maar 70% van deze omzet begroot, omdat het lastig is voor het 

gehele bedrag aan omzet nieuwe klanten te werven. 

3. Huuropbrengsten onroerend goed 

Hierop zijn geen wijzigingen in 2018, omdat de grootste huurders gemeente Westland en 

Ipsen de Brugge een doorlopend huurcontract hebben. De huisvestingskosten zijn wel 

verhoogd door een voorziening voor achterstallig onderhoud. 
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4. Personeelskosten kader 

● Vertrek risico kader  

● Vergrijzing kader (gebruik maken seniorenregeling) 

In 2018 zijn er veel wisselingen geweest, ook onder de Kadermedewerkers. In totaal hebben 

in 2018 16 medewerkers het bedrijf verlaten en zijn er 15 nieuw ingestroomd. Dit vraagt extra 

inzet tav inwerken en tijdelijk een verlaagde productie. 

5. Personeelskosten doelgroep (externe omgeving, vastgesteld cao) 

● Leeftijdsopbouw personeelsbestand (vergrijzing in relatie tot de arbeidsbelasting; 

duurzame  

   inzetbaarheid). 

● De SW groep  wordt zwakker. Nieuw beschut heeft lagere productiewaarde. 

In 2018 zijn 8 SW-medewerkers uitgestroomd, waarvan 5 naar dagbesteding of afkeuring.  

6. Bedrijfskosten 

● Verhoging premie verzekering 

● Extra investeringen om te kunnen blijven voldoen aan (brand) veiligheidseisen,  

    milieuvoorschriften,  Arbo- voorschriften). 

● Inkoopprijzen wijken af van de begroting. 

In 2018 zijn de kosten van verzekeringen omhoog gegaan bij overgang van contracten. Ook 

zijn extra investeringen gedaan om aan de Arbo-eisen te voldoen en stijgen de prijzen van 

bv inhuur en materialen door de economisch gunstige situatie. 
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2. Jaarverslag Raad van Commissarissen  
 

Inleiding 
2018 is het tweede jaar van Patijnenburg in BV vorm. Patijnenburg is een belangrijke partij 

voor gemeente Westland voor de re-integratie. In 2018 zijn verkiezingen voor de 

gemeenteraden gehouden. In het Westland heeft dit geleid tot een ander college van B&W 

en tot wisseling van alle wethouders. Met het nieuwe college in de rol van aandeelhouder en 

opdrachtgever heeft overleg plaats gevonden met bestuurder en Raad van Commissarissen 

over de financiële reserves voor Patijnenburg in de komende jaren en wie in beginsel welke 

risico’s draagt. Dit alles in het licht van de opdracht van gemeente Westland die Patijnenburg 

heeft om zo veel mogelijk mensen naar passend werk te begeleiden. In 2019 wordt het 

overleg voortgezet en de verwachting is dat dit resulteert in een gemeenschappelijke visie op 

dit onderwerp. 

Strategie 

In 2018 zijn het Meerjarenplan en de Meerjarenbegroting opgesteld en afgestemd met de 

gemeente. De gemeente stemt hier mee in. Het Meerjarenplan is een belangrijk 

uitgangspunt voor het beleid en de plannen van Patijnenburg. De afstemming met de 

gemeente door de bestuurder was ook in 2018 een aandachtspunt voor de Raad van 

Commissarissen. Het nieuw gevormde college van B&W heeft het college werkprogramma 

opgesteld. De visie op re-integratie wordt in het voorjaar van 2019 opgesteld. Gemeente 

Westland en Patijnenburg hebben hier constructieve werkafspraken over gemaakt om, 

uitgaand van ieders verantwoordelijkheid, in goed overleg tot een goede visie op re-integratie 

te komen.  

Rapportage en resultaten 

De kwartaalrapportages bieden de Raad van Commissarissen goed inzicht in de prestaties 

en resultaten van het bedrijf. Patijnenburg heeft in 2018 beter gepresteerd dan begroot. Dit 

geldt op financieel gebied en voor het aantal plaatsingen. Het betere financiële resultaat 

wordt mede veroorzaakt door lagere personele kosten, met name bij Re-integratie. De Raad 

van Commissarissen moedigt de directie aan voldoende vakbekwame re-integratie 

medewerkers aan te trekken, om ook aan de intakekant adequate dienstverlening te kunnen 

leveren. De concurrentie in de markt voor re-integratie medewerkers is echter stevig. Er ligt 

voor de directie een forse uitdaging in het werkbedrijf door het verlies van een belangrijke 

klant. Directie en management anticiperen daar goed op. 

Risicobeheersing en controle systemen 

De Raad van Commissarissen heeft zich het afgelopen jaar laten informeren over het 

informatie beveiligingsplan. Hier wordt door directie en management veel aandacht aan 

besteed. Jaarlijks wordt de risico analyse besproken met de directie. De bevindingen van de 

accountant bij de interim controle en de daaruit voortvloeiende adviezen worden door de 

directie goed opgepakt. Waar nodig worden afspraken gemaakt over rapportage van de 
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voortgang van de actiepunten. De Raad van Commissarissen heeft geen indicaties dat de 

controle niet naar behoren functioneert en dat Patijnenburg zich niet goed houdt aan wet- en 

regelgeving. 

Verhouding aandeelhouder 

In 2018 is drie maal een AVA gehouden. In januari en december zijn de begrotingen van 

2018 en 2019 goedgekeurd. In juni is de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Er heeft 

informeel overleg met de aandeelhouder plaatsgevonden over het te voeren beleid 

betreffende risico’s en door Patijnenburg aan te houden reserves. Dit informeel overleg wordt 

in 2019 voortgezet en moet leiden tot formele besluitvorming over de door Patijnenburg aan 

te houden reserves. De Raad van Commissarissen heeft zich apart laten informeren over de 

werkwijze van de gemeente, zodat procedures en werkwijzen geen belemmering vormen 

voor goede besluitvorming. De informele Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA’s) en 

de informatie over de werkwijze van de gemeente hebben bijgedragen aan het goed 

begrijpen van elkaars zienswijzen en belangen. De verwachting en insteek van de Raad van 

Commissarissen is dat in 2019 een met de gemeente gedeelde visie op re-integratie en op 

aan te houden financiële reserves wordt bereikt.  

Functioneren Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen raakt goed op elkaar ingespeeld en maakt goed gebruik van 

de in de raad aanwezige diversiteit. Er heeft geen wijziging in de samenstelling van de Raad 

plaatsgevonden. In 2018 heeft de Raad van Commissarissen samen met de Raad van 

Commissarissen van SociaalKernTeam en die van Vitis Welzijn een masterclass gevolgd 

over de rol en de invulling van Raden van Commissarissen. Dit is een nuttige opleiding 

geweest. Omdat deze gehouden is na een jaar in functie zijn, was de effectiviteit van de 

masterclass goed. In het voorjaar van 2018 heeft de Raad van Commissarissen haar eigen 

functioneren kritisch besproken en een rooster van aftreden opgesteld. Het voornemen van 

de Raad van Commissarissen is om in 2019 een opleiding te volgen rond commissaris zijn in 

het publieke domein. De Raad van Commissarissen heeft in 2018 5 maal vergaderd. Bij de 

vergadering van februari waren 2 leden afwezig en bij de vergadering van juni 1 lid. Het 

tijdstip van vergaderen wordt in 2019 aangepast, zodat tijdige aanwezigheid van alle leden 

beter kan worden geborgd. Door middel van presentaties van managers is de Raad van 

Commissarissen geïnformeerd over het beleid van Patijnenburg rond sociaal ondernemen en 

het beveiligingsplan rond ICT. De jaarrekening is met de accountant besproken. De RvC 

heeft kennis genomen van het financiële resultaat over 2018 en stemt in met het resultaat 

van -/- €56.354.  

 

Overige onderwerpen 

Het jaarlijks overleg met de OR moet nog in het voorjaar van 2019 plaats vinden. De RvC is 

positief over de maatschappelijke betrokkenheid van de directie van Patijnenburg. De 

investering in nieuwe zonnepanelen is daar een uiting van, alsmede het overleg met 

betrokkenen hoe MVO Westland een nieuwe impuls kan krijgen.  
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Verder heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen van de volgende nevenfuncties 

van de directie en daar ook de nieuwe nevenfunctie ook goedkeuring verleend: 

 lid Raad van Commissarissen Woonpartners Midden-Holland (sinds juli 2013); 

 voorzitter Raad van Toezicht MEE Rotterdam-Rijnmond (sinds 1 januari 2014); 

 lid Raad van Commissarissen Kleurrijk wonen (sinds mei 2017); 

 voorzitter stichting Greenport Food & Flower Xperience (sinds juli 2018). 

 

De Raad van Commissarissen dankt directie en medewerkers voor de inzet in 2018 en het 

realiseren van goede resultaten en waardeert de goede en constructieve samenwerking met 

de directie. 

 

Personalia RvC leden: 

 Roel Blomsma 
 

Geboortejaar 1981 

Benoemd 17 januari 2017, aftredend in 2019 en herbenoembaar 

Achtergrond: CFO Scarabee Aviation Group 

Relevante nevenfunctie: Strategisch adviseur Lindeloof BV 

 

 Arnold Hordijk 
 

Geboortejaar 1952 

Benoemd 17 januari 2017, aftredend in 2021, niet herbenoembaar 

Achtergrond: tot 2011 Commercieel Directeur Royal FloraHolland 

Relevante nevenfuncties: Voorzitter RvC Royal Brinkman, voorzitter RvC Moolenaar B.V. 

Voorzitter RvT RHP, Voorzitter Orchidee Nederland.  

 

 Anoesjka Imambaks 
 

Geboortejaar 1983 

Benoemd: 17 januari 2017, aftredend in 2022, niet herbenoembaar 

Achtergrond: Executive Director Venture Café Rotterdam 

Relevante nevenfuncties: Lid RvT Internationaal Filmfestival Rotterdam en Founder Maid at 

Home 

 

 Kristien Janssen – Kaldewaij 

 

Geboortejaar 1974 

Benoemd 17 januari 2017, aftredend in 2020 en herbenoembaar 

Achtergrond: Commercieel Directeur Benelux bij Selecta Netherlands B.V. 
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3. Jaarverslag Stafafdeling 
  

De Stafafdeling initieert en ondersteunt de reguliere processen rond bedrijfsvoering 

waardoor arbeidsparticipatie van medewerkers wordt bevorderd. De Stafafdeling bewaakt 

hiertoe de financiële kaders, volgt de wet- en regelgeving en draagt zorg voor 

arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers veilig en met veel plezier hun werk kunnen 

doen.  

 

Specifieke aandachtpunten en activiteiten in 2018  

 Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): elke 2 jaar wordt een MTO ingezet 

om te meten in hoeverre alle medewerkers van Patijnenburg tevreden zijn over hun 

werk, ontwikkelmogelijkheden en arbeidsomstandigheden. Dit onderzoek is uitgevoerd 

in samenwerking met een extern bureau. Door een efficiënte voorbereiding en een 

uitgekiende logistieke planning is de respons op het MTO bijzonder hoog: 83 % van de 

medewerkers heeft de vragenlijsten van het MTO ingevuld. Vanuit branchevergelijking 

blijkt dit de hoogste score te zijn in sociale werkvoorziening. De gemiddelde score van 

alle medewerkers is uitgekomen op een 7,4. Dit is gelijk aan de gemiddelde score in 

2015. Deze score ligt hoger dan het landelijk gemiddelde voor de SW-benchmark 2017 

(SBCM); het landelijke gemiddelde is 7,1.  

 

 Functiebouwwerk Kaderpersoneel: in 2018 is onderzocht in hoeverre het 

functiebouwwerk van de Stafafdeling en het functiebouwwerk van de afdeling Productie 

& Dienstverlening (P&D) toereikend is voor de toekomstige opdrachten. Binnen de 

Stafafdeling bleken de bestaande functiebeschrijvingen (uit 2015) toereikend voor 

toekomstige taken. De formatie is echter aangepast aan de toegenomen omvang van 

taken. In samenwerking met de Afdelingsmanager en Productiemanagers van de 

afdeling Productie & Dienstverlening is geconstateerd dat het functiebouwwerk van deze 

afdeling (2012) toereikend is. Geconstateerd is tevens dat meewerkend voormannen 

naast de begeleiding in de Productie veel taken dienen te verrichten ten behoeve van 

scholing en ontwikkeling van WSW en Nieuw Beschut collega’s. Besloten is daarom om 

de reeds bestaande functie van afdelingsassistent (binnen de afdeling Re-integratie) 

tevens toe te passen binnen de afdeling Productie & Dienstverlening. Zodoende is er 

een mogelijkheid voor meewerkend voormannen in P&D ontstaan om door te groeien 

naar de functie Afdelingsassistent met de daarbij behorende salarisschaalverhoging. 

Het functiebouwwerk van de afdeling Re-integratie zal in 2019 worden getoetst. 

In zowel de Stafafdeling als in de afdeling P&D is formatie uitbreiding ingezet en/of 

tijdelijke extra inzet van personeel. Taken zijn in beide bedrijfsonderdelen aanzienlijk 

toegenomen en de werkdruk bleek dusdanig hoog waardoor het risico op overbelasting 

van medewerkers substantieel bleek te zijn. 
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 AVG: De Stafafdeling heeft in 2018 de richtlijnen en regelgeving rond de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingeregeld in zowel beleid als in 

uitvoeringszaken. Een algemeen beleid is opgesteld, medewerkers zijn geïnstrueerd 

en geschoold en procedures en protocollen zijn aangepast. Patijnenburg voldoet 

hiermee aan de regelgeving.  

 

 CAO Kaderpersoneel: in 2018 is in nauw overleg met de vakbonden een nieuwe 

CAO voor kaderpersoneel tot stand gekomen. De CAO kent een looptijd van 1 jaar. 

 

 Protocollen en personeelshandboek: in 2018 zijn alle protocollen rond de 

bedrijfsvoering gecontroleerd op validiteit en actualiteit. Waar nodig zijn 

aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het protocollen- en personeelshandboek up-

to-date. 

 

                            

 

Formatie 

 
Op 31 december 2018 was de formatie als volgt: 

 

WSW personeel 

Totaal 280 medewerkers (237 fte), werkzaam bij:.  

 Productie en Magazijn: 165 personen = 58,9 % 

 Dienstverlening: 61 personen = 21,8 % 

 Detachering (groep en Individueel): 54 personen = 19,3 % 

 

 Begeleid Werken (WSW) : 22 medewerkers; 20 fte 

_____________________________________________ 

TOTAAL WSW-personeel: 302 medewerkers; 257 fte 
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Kaderpersoneel 

Kaderpersoneel: 62 medewerkers; 52,6 fte 

 

Nieuw Beschut personeel 

17 personen (16 + 1 buitengemeente); 14,6 fte 

 

Totaal betaald personeelsbestand: 358 personen 

 

Scholing 

 

WSW en Nieuw Beschut 

De scholing van WSW- en Nieuw Beschut collega’s is gerelateerd aan het B-AOP van 

medewerkers: de Beoordeling en het Arbeid Ontwikkel Plan.  

Elke medewerker bespreekt aan de hand van de beoordeling welke ontwikkelpunten 

gewenst en/of noodzakelijk zijn. Indien daartoe een training of andere scholing noodzakelijk 

is dan wordt deze ingezet. Uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn de competenties die 

behoren bij het Beoordelings- en Ontwikkelinstrument ‘Goed Werknemerschap’. Deze 

competenties zijn: Inzet en motivatie, Regels nakomen/Betrouwbaarheid, 

Resultaatgerichtheid, Flexibiliteit, Samenwerking/Respect, Leerbereidheid, Zelfstandigheid, 

Productiviteit. Uiteraard wordt ook het loopbaanperspectief van medewerkers meegenomen 

bij het bepalen van ontwikkeldoelstellingen. Voor de doelgroep Nieuw Beschut Werken is in 

2017 een Loopbaan Ontwikkel Programma (LOP) ontwikkeld. Dit Programma is, net als voor 

de WSW collega’s, afgestemd op de Goed Werknemerschap-competenties én op de 

ambities en loopbaanwensen van de medewerkers.  

 

Tijdens de uitvoering van het programma bleek het noodzakelijk om aanpassingen te doen in 

het programma. Tevens bleek het gewenst om voor deze (merendeels jonge) medewerkers 

separate bijeenkomst en themabijeenkomsten te organiseren rondom de thema’s van Goed 

Werknemerschap. Deze themabijeenkomsten zijn opgezet en uitgevoerd. 

 

Voor alle medewerkers in Productie & Dienstverlening wordt Werkplek Opleiden (WPO) 

ingezet. Werkplek Opleiden leidt tot zichtbare resultaten. 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 voor hen ook direct zichtbaar. Dat stimuleert en maakt mensen 

enthousiast voor hun werk. WPO individueel heeft zich in 2018 gericht op het ontwikkelen 

van werknemersvaardigheden zoals aanpassen aan veranderende omstandigheden, 

samenwerken en overleggen, concentreren op het werk en inzicht krijgen in je eigen 

productieniveau. WPO groepsgewijs bij dienstverlening heeft de focus gelegd op het 

benoemen van verbeterpunten op het terrein van communicatie, planning en efficiency en 

het aanpakken daarvan.  
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Aantallen: 

 Werkplek Opleiden individueel:    44 medewerkers (daarvan zijn er 

30 gericht op het ontwikkelen van individuele verbeterpunten en zijn er 14 gericht op 

het bijhouden van productie-aantallen) 

 WPO groepsgewijs:      65 medewerkers 

 Communicatie:      11 medewerkers 

 Vakvaardigheden/veilig werken langs de weg:  60 medewerkers Dienstverlening 

 Omgaan met agressie en intimidatie:   60 medewerkers Dienstverlening 

 
Naast deze groepsgewijze scholing is individuele scholing ingezet indien noodzakelijk voor 

het uitvoeren van de functie; bijvoorbeeld het behalen (of verlengen) heftruckcertificaat en 

het werken met elektrische stapelaars (magazijnpersoneel) 

 

Kader 

In 2018 is het Protocol Scholing opgenomen dat scholing wordt ingezet ter ondersteuning 

van de medewerker in de lerende organisatie. Uitgewerkt is dat scholing een wederkerig 

proces is en de medewerker hierin een belangrijke eigen verantwoordelijkheid en regie heeft. 

In het scholingsprotocol zijn tevens de mogelijkheden voor scholing en vitaliteit verruimd. 

Voor kaderpersoneel zijn individuele scholingsinstrumenten ingezet die gerelateerd waren 

aan de uitkomsten van de beoordeling- en functioneringsgesprekken. Hiertoe is scholing 

ingekocht in de vorm van training, opleiding of individuele coaching. 

In 2018 is een start gemaakt met scholing in Lean. 22 Medewerkers van P&D hebben de 

Lean Yellow belt behaald en een deel van deze medewerkers heeft de vervolgopleiding Lean 

Green belt afgerond (9 personen). Er is een begeleidingsteam samengesteld voor de brede 

implementatie van Lean in het bedrijf. Scholing in Lean wordt in 2019 vervolgd; alle 

kaderleden zullen de Lean Yellow Belt opleiding volgen. 

 

Het generieke scholingsaanbod voor de Individuele Benadering (IVB) is ingezet voor alle 

nieuwe medewerkers. IVB staat voor een wijze van begeleiden van mensen die gebaseerd is 

op wederkerigheid, gericht op talenten en eigen regie en verantwoordelijkheid van elk mens. 

Elk kaderlid van Patijnenburg is hierin geschoold. Voor alle kadermedewerkers is in 2018 

een herhaling/opfris workshop ingezet. 10 medewerkers hebben de Individuele coaching 

afgerond waarbij IVB centraal staat. Nieuwe kadermedewerkers hebben deelgenomen aan 

een 2-daagse workshop over autisme.  

In 2018 is voor alle kadermedewerkers (60 personen) een Agressietraining ingezet. 

Medewerkers met direct begeleidingscontact hebben een 2-daags programma gevolgd. Alle 

overige medewerkers volgden een 1-daags programma. Door scholing van het voltallige 

personeel is bereikt dat er eenduidigheid is in acceptatiegrenzen en 

handelingsmogelijkheden. De agressietrainingen worden 1 x per 2 jaar ingezet en/of 

herhaald. 
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Nieuw Beschut Werk 

In 2018 zijn in totaal 10 Nieuw beschut werkplekken ingevuld. In totaal bestond de Nieuw 

beschut populatie per 31 december 2018 uit 17 personen. Op verzoek van gemeente 

Rijswijk is voor 1 inwoner van deze gemeente een Nieuw Beschut werkplek gerealiseerd bij 

Patijnenburg. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de voorwaarden 

en afspraken zijn opgenomen waaronder eventuele toekomstige inwoners van gemeente 

Rijswijk via een Nieuw Beschut regeling gebruik kunnen maken van een werkplek bij/via 

Patijnenburg. Vanuit 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 een regulier overleg dragen zij zorg voor een voortvarende en 

juiste invulling van de Nieuw Beschut-regelgeving en de plaatsing van medewerkers bij 

Patijnenburg. 

 

 

In onderstaand overzicht staan de aantallen Nieuw beschut werk vanaf 2016. 

 
 

 

 

2016    5 plekken x 31 uur = 155 uur. Gerealiseerd 92 uur. 

    Aanmeldingen beschut werk was nog enigszins onbekend. 

2017/2018  16 plekken x 31 uur = 496 uur. Gerealiseerd 410 uur. 

   Gemiddelde omvang arbeidsovereenkomst bedraag 27,4 uren. 

Eind 2018 is een evaluatie opgesteld over het Nieuw beschut werken in de periode 2016 tot 

en met 2018. Deze evaluatie is de basis voor doorontwikkeling van het Nieuwe Beschut 
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werken en zal in goed overleg met team beleid van gemeente Westland en met 

ketenpartners worden opgepakt. 

Bedrijfsongevallen en agressiemeldingen 

In 2018 hebben 9 bedrijfsongevallen plaatsgevonden; in enkele gevallen is doorverwezen 

naar de huisarts. De bedrijfsongevallen deden zich voor in de Productie, in de 

Dienstverlening en in het Magazijn, de ongevallen hebben niet geleid tot uitval. De 

ongevallen zijn als ‘niet verwijtbaar’ aan Patijnenburg beoordeeld. In 2018 zijn er 7 

meldingen geweest van agressie; 1 melding betrof een incident in de Dienstverlening; 2 

meldingen deden zich voor op een productie afdeling. Deze meldingen zijn te relateren aan 

psychische problematiek van betrokkenen. In deze gevallen zijn correctiegesprekken 

gevoerd en afspraken opgesteld om het gedrag in de toekomst te kunnen voorkomen.  

3 meldingen deden zich voor op de Werkacademie en 1 op het Werkplein. In deze laatste 

situaties ging het om verbaal geweld en intimiderend gedrag van re-integratiekandidaten. In 

deze gevallen zijn eveneens correctiegesprekken gevoerd. In enkele gevallen betrokken 

persoon door de beveiliging verwijderd en is rapport opgemaakt voor de opdrachtgever 

(gemeente) 

 

Verzuim 

 
Via Arbo-dienstverlener Zorg van de Zaak wordt een bedrijfsarts ingezet. Zij is 1 ochtend per 

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

de bedrijfsarts, samen met bedrijfsmaatschappelijk werk, deel in het Sociaal Medisch Team 

(SMT). 

 

In onderstaand overzicht zijn de verzuimcijfers over 2018 (en ter vergelijk met 2017) 

opgenomen: 
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Verzuimpercentages Patijnenburg  

 

 

 

Verzuimpercentages onderverdeeld 
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Bij zowel WSW als bij kaderpersoneel wordt het ziekteverzuimpercentage met name 

beïnvloed door langdurig verzuim. Daarnaast is de trend zichtbaar dat het kortdurend en 

middellang verzuim iets stijgt bij de WSW-medewerkers. Na onderzoek met de bedrijfsarts is 

geconstateerd dat dit met name aan de orde is bij oudere werknemers; met de leeftijd nemen 

beperkingen toe en/of ondervinden medewerkers hiervan eerder hinder met frequentere en 

iets langere uitval tot gevolgd. 
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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 2018 hebben 22 medewerkers gebruik gemaakt van bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW).  

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

doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening en/of externe begeleiding in de 

thuissituatie. De ondersteuningsvraag van de medewerkers was met name te relateren aan 

persoonlijke omstandigheden die vervolgens van invloed waren in het functioneren. Inzet van 

BMW vindt merendeels preventief plaats(14 personen) waardoor uitval uit het werk is 

voorkomen. De overige 8 personen waren verzuimend bij de inzet van BMW. 

 

Sociaal Kernteam en inzet Vitis Welzijn 

Om 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. Daarnaast wordt via Vitis Welzijn gebruik gemaakt 

van een vrijwilliger die een medewerker, op verzoek, vrijwillig ondersteunt in het verkrijgen 

van inzicht in de financiële situatie. Via Vitis Welzijn nemen medewerkers deel in de 

buurtrestaurants Bij Mekaar; als klant én als vrijwilliger. 

 

Vitaliteit 

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

stimuleren gezond(er) te leven. Ook in 2018 is hieraan aandacht besteed door en 

verantwoord aanbod in de kantine en zijn er wandelingen georganiseerd om medewerkers te 

stimuleren om (meer) te bewegen. 

 

Arbo 

In 2018 is de professionalisering van Arbo geoptimaliseerd. Dit is gebeurd door de 

consistente inzet van een externe veiligheidsdeskundige, ter ondersteuning van de leden van 

de Arbocommissie. Daarnaast zijn alle medewerkers in het primaire begeleidingsproces 

geschoold als preventiemedewerker en hebben aanvullende training/instructie gehad die 

gericht is op ergonomie. 

 
In 2018 heeft de Arbocommissie de volgende zaken uitgevoerd of laten uitvoeren: 

 Vaccinaties DTP en Hepatitis voor alle medewerkers in Dienstverlening (en waar 

relevant eveneens in Productie & Dienstverlening) 

 Scholing van alle meewerkend voormannen voor taken als preventiemedewerker 
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 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. 

 Scholing van alle medewerkers P&D in het toepassen van ergonomische richtlijnen 

 Inzet herhaling BHV en EHBO; uitvoering ontruimingsoefeningen. 

 Periodieke follow up van het Plan van Aanpak van de RI&E 

 Professionalisering van de registraties van keuringen in het kader van 

machineveiligheid. 

 

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;  

 lagere kosten;  

 lager subsidietekort. 

 

De hogere opbrengsten zitten met name in het groenbedrijf en beheer leefomgeving. De 

lagere kosten hebben met name betrekking op het niet (tijdig) invullen van de openstaande 

vacatures bij Re-integratie. Lager subsidietekort heeft onder meer te maken met de 

verhoging als gevolg van de meicirculaire 2018 en dat de Laag Inkomen Voordeel (LIV) ruim 

hoger is dan de begroting. 

Ook in 2018 heeft accountantskantoor Ruitenburg de opdracht van Patijnenburg aanvaard 

om de accountantscontrole uit te voeren en zij hebben zowel de jaarrekening 2017 als de 

interim controle 2018 uitgevoerd. 

 

Facilitaire Zaken 
 
Onderhoud 

 In 2018 is een Meerjarenonderhoudsplan vastgesteld zodat structuur in en planning van 

het onderhoud van het gebouw is geborgd. 

 De uitvoering van onderhoud is in 2018 voortvarend opgepakt. Op diverse 

productieafdelingen, in het Magazijn en algemene ruimtes wordt, waar nodig, verlichting 

vervangen en vindt schilderwerk plaats. 

  Door de kwaliteitsmeting opnieuw in te richten is het kwaliteitsniveau van de  

 interne schoonmaak verbeterd.  

 

Machines & Productie 

De ondersteuning vanuit de Technische Dienst voor afdelingen en Magazijn is ook in 2018 

voortgezet. Tevens is de uitvoering en registratie van machinekeuringen door de Technische 

Dienst opgepakt. 
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Energie 

In 2018 zijn1.389 zonnepanelen geplaatst. De gemiddelde besparing zit nu op 30% 

De LED verlichting in de Productie heeft in een verdere reductie van het verbruik 

geresulteerd.  

 

ICT 

Door de AVG zijn, waar noodzakelijk, aanpassingen ingezet en extra veiligheidscontroles 

uitgevoerd, rond informatiebeveiliging. Er zijn vernieuwingen doorgevoerd zowel in de hard- 

als software om de stabiliteit en performance te vergroten. De voorbereidingen zijn gestart 

voor de selectie van een nieuw ERP-systeem.  

 

Wettelijke keuringen 

In 2018 zijn alle keuringen van laagspanning installaties volgens de NEN 3140 in eigen 

beheer uitgevoerd. Het betreft alle apparatuur die is aangesloten op netstroom. 

Aansluitend hierop zijn ook de machines beoordeeld op de ‘mechanische’ veiligheid. Dit is in 

rapportages vastgelegd en geborgd. Eventuele noodzakelijke maatregelen ter verbetering of 

herstel zijn direct getroffen. 

 

Verhuur 

De gemeente Westland maakt gebruik van kantoorruimtes; overleg over de benodigde 

ruimtes en continuering van verhuur vindt regulier overleg plaats. Het Patijnenburg pand aan 

de Industriestraat ( het ‘Groengebouw’ is ook in 2018 verhuurd aan IPSE de Bruggen als 

locatie voor arbeidsmatige dagbesteding voor hun cliënten  

 

Communicatie 
 
In 2018 hebben wij 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 social media, via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, via onze website en door 

artikelen in met name ondernemersbladen en lokale kranten. Een aantal communicatieve 

hightlights in 2018: 

 

 Het grote aantal plaatsingen dat tot dan toe is gerealiseerd; 
 

 Onze deelname aan WestlandonStage en de meeloopdagen bij Patijnenburg; 
 

 De oproep in het voorjaar naar de politiek om te komen tot een Actieplan 

Arbeidsmarktbeleid; 
 

https://www.ad.nl/westland/383-mensen-aan-het-werk-dankzij-patijnenburg~af6d9d05/
https://www.patijnenburg.nl/nl/patijnenburg-weer-goed-vertegenwoordigd-bij-westland-on-stage
https://www.patijnenburg.nl/nl/patijnenburg-doet-oproep-voor-actieplan-arbeidsmarktbeleid
https://www.patijnenburg.nl/nl/patijnenburg-doet-oproep-voor-actieplan-arbeidsmarktbeleid


 

  

 
27 

 De plaatsing van 1.389 zonnepanelen op het dak bij Patijnenburg. Kijk hier voor een 

impressie; 
 

 De viering van het Jubileumjaar: op 13 november 2018 hebben we onze officiële 65e 

verjaardag gevierd met alle medewerkers en oud-medewerkers en een klantenborrel. 

Een van de grote communicatieve acties was de Tijdmachine (100 jaar Sociale 

Werkvoorziening) en een tentoonstelling van ‘gezichten van Patijnenburg’ in 

winkelcentrum De Tuinen van 6 tot en met 16 november. En natuurlijk was er het 

jubileumfeest voor de medewerkers; 

 

 De Open Dag op 29 september die als afsluiter van de Week van het Werk bij 

Patijnenburg is gehouden, met maar liefst 800-1000 bezoekers!  

 

 

                           

 

 De eerste echte animatie een Vlog van het werk van de accountmanagers bij 

Patijnenburg, speciaal gericht op onze zakelijke doelgroepen. 
 

Tot slot zijn de resultaten van het imago naar de beeldvorming bij Westlanders over 

Patijnenburg gepubliceerd. De uitkomsten hiervan hebben wij meegenomen in onze 

communicatieactiviteiten in 2018/2019. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w78Ku7Fe_Y4
https://www.youtube.com/watch?v=-j7iLPgpFOA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XSc-sYbREiI
https://www.youtube.com/watch?v=pJ8RXtla72o
https://www.youtube.com/watch?v=WH4POORxkZM&feature=youtu.be
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4. Vertrouwenspersonen 
 

Interne vertrouwenspersoon voor WSW- en Nieuw Beschutpersoneel  

Op de Stafafdeling is Marjet Eggers de vertrouwenspersoon werkzaam voor het WSW- en 

Nieuw Beschutpersoneel. Voor het vertrouwenswerk legt deze verantwoording af aan de 

directie. De vertrouwenspersoon kan worden benaderd door personen die te maken hebben 

met ongewenste omgangsvormen en zaken rond integriteit. In 2018 hebben 5 medewerkers 

zich bij de vertrouwenspersoon gemeld. De meldingen kwamen tweemaal telefonisch 

binnen. Twee andere meldingen kwamen via de leidinggevende bij de vertrouwenspersoon 

terecht. De andere melding was via een mondelinge afspraak. Bij 4 van de 5 meldingen was 

er geen sprake van ongewenst gedrag, maar van problematiek waarbij men hulp nodig had 

om deze op te lossen. De meldingen hadden betrekking op de werkplek, privésituatie of de 

samenwerking met collega’s. De vertrouwenspersoon had gesprekken met de betrokkene. 

Waar nodig heeft deze, in overleg met betrokkene, overleg gehad met de leidinggevende, 

P&O consulent of een begeleider in de thuissituatie. Medewerkers kunnen de 

vertrouwenspersoon bereiken via een mobiel telefoonnummer, of via het mailadres, speciaal 

voor het vertrouwenswerk. Ook kunnen ze de vertrouwenspersoon aanspreken op de 

werkvloer. Op de beeldkrant en op posters kunnen medewerkers het telefoonnummer en 

mailadres terugvinden. Ook via de leidinggevende en P&O consulenten kunnen 

medewerkers bij haar terechtkomen. De vertrouwenspersoon heeft gesprekken gehad met 

bedrijfsmaatschappelijk werk, de externe vertrouwenspersoon (voor het kader) en de 

directie. Met vertrouwenspersonen van andere SW-bedrijven heeft er tweemaal intervisie 

overleg plaatsgevonden.  

 

In het VPO-netwerk van de gemeente Den Haag, Haeghe Groep en VPO’s van onder 

andere Patijnenburg B.V. / gemeente Westland zijn de volgende zaken in vergaderingen en 

trainingen besproken: 

 herhaling theorie en praktijk vertrouwenswerk ongewenste gedrag en integriteit; 

 informatie van The Hague Pride (LHBT-netwerk); 

 mediation; 

 morele oordeelsvorming; 

 het spel SOK (Speel Open Kaart). 

 

Er zijn geen klachten geweest waarbij een adviescommissie voor ingesteld moest worden. 

 

Vertrouwenspersoon (extern) voor kaderpersoneel 
De externe vertrouwenspersoon voor het kaderpersoneel van Patijnenburg is aangesteld per 1 juni 

2017. 

 In 2018 zijn er meldingen geweest bij de externe vertrouwenspersoon van ervaren 

grensoverschrijdend gedrag zoals bedoeld in de Arbowetgeving (pesten, seksistische 

gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie). 
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 Het betrof vier meldingen rond ervaren pestgedrag en intimiderend gedrag  

 Met deze melders is verschillende keren gesproken 

 Ook hebben in 2018 twee klankbordgesprekken plaatsgevonden. Aan deze 

gesprekken is geen officiële melding verbonden. Medewerkers zochten vooral 

een veilig ‘luisterend oor’. 

 In een klankbordgesprek willen mensen soms hun verhaal (vertrouwelijk) kwijt 

en zien zij de (externe) vertrouwenspersoon als beste keus. In zo’n gesprek 

bespreken mensen wat hen dwarszit en gaan samen met de 

vertrouwenspersoon na wat een goede volgende stap kan zijn (zoals contact 

met de leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk).  

 Er is in 2018 bij de externe vertrouwenspersoon geen officiële klacht 

ingediend rond ongewenst gedrag of een integriteitskwestie gemeld. 

 In 2018 zijn er (afstemmings-)gesprekken geweest met de directeur, de 

interne vertrouwenspersoon, de bedrijfsmaatschappelijk werker, de 

bedrijfsarts, de manager Staf, HR-consulenten. 

 In 2018 is er in opdracht van de directeur, een inventarisatie uitgevoerd door 

de vertrouwenspersoon naar signalen bij het team Re-integratie & 

Werkgeversdienstverlening. De vertrouwenspersoon kreeg 4 meldingen, in 

alle gevallen ging het om signalen op één afdeling. Daarnaast waren ook bij 

anderen (directeur, bedrijfsarts, HR) vergelijkbare signalen binnengekomen. 

De organisatie besloot daarom eind oktober 2018 een inventarisatie te laten 

uitvoeren om meer zicht te krijgen op de situatie zodat gerichte 

vervolgstappen zouden kunnen worden genomen. De signalen zijn 

onderzocht en geobjectiveerd door de externe vertrouwenspersoon van 

Patijnenburg en een andere (niet aan Patijnenburg verbonden) externe 

vertrouwenspersoon. De inventarisatie is in december 2018 afgerond. 

Medewerkers gaven naar aanleiding van deze inventarisatie onder meer aan 

de vertrouwenspersonen terug dat zij zich gehoord en serieus genomen 

voelden door de organisatie. Door de directeur zijn op basis van deze 

inventarisatie vervolgstappen gezet. 

 Na afronding van de inventarisatie hebben in december nog enkele 

klankbordgesprekken plaatsgevonden. 
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5. Jaarverslag ondernemingsraad  
 

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.  

 

2018 

De ondernemingsraad (OR) van Patijnenburg heeft in 2018 diverse onderwerpen behandeld 

waarvan een paar best pittig waren, maar waarbij we als OR er tot bepaalde adviezen en 

instemmingen zijn gekomen. 

 

Dit jaar hebben we een tussentijdse verkiezing gehouden omdat er twee plekken vrij 

kwamen. Er waren meerdere kandidaten voor het plek van de WSW, zodat voor deze groep 

verkiezingen werden uitgeschreven. Remco Broekhuizen was zeer verheugd dat hij de 

verkiezing heeft gewonnen zodat hij nu van gast lid officieel lid is geworden van de OR. Henk 

van Ruijven had geen tegenkandidaat, zodat hij direct officieel lid werd van de OR 

 

Dit jaar heeft de HRM-afdeling de vele protocollen doorgenomen en weer up-to-date 

gemaakt. Wij hebben daar als OR aan meegewerkt door mee te denken wat meer bij deze 

tijd past en wat moest worden aangepast. 

 

Ook hebben we het MTO-onderzoek regelmatig besproken met de directie. 

 

Daarnaast hebben we de functie van Arbo preventie medewerker besproken en deze 

functionaris zou dit jaar ook bijna worden aangesteld. Gezien de geringe uren die zo’n 

functie met zich meebrengt hebben we met de directie besloten om deze expertise in te 

vullen op inhuurbasis. 

 

Hieronder volgt een overzicht van alle onderwerpen die zijn behandeld: 
  
Advies  

 Functiebouwwerk 

 Ongevraagd (1) advies ingediend. 
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De OR heeft op de volgende onderwerpen instemming gegeven in 2018:  

 Agressie protocol 

 Scholings protocol 

 Arbo preventie coördinator 

 Senioren regeling  

 Inwerkprotocol Kader 

 Regeling melden vermoeden misstand 

 Protocol Ziekteverzuim 

 Verlof 2019 
 

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 heeft dit jaar wat meer info naar de achterban gedeeld via de beeldkrant. En een keer 

een traktatie (ijsje) uitgedeeld en met Kerst een presentje uitgedeeld bij het kerstpakket.  

  
In 2019 hebben wij diverse punten op de planning staan: 

 deskundigheidsbevordering uitbreiden; 

 communicatie naar achterban verbeteren door aanschuiven bij werkoverleg; 

 evaluatie. 

Wij willen iedereen bedanken die in het afgelopen jaar heeft meegedacht met diverse OR- 

onderwerpen. Zonder deze ondersteuning is het voor de OR erg lastig om haar taken goed 

uit te voeren. 
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6. Jaarverslag Re-integratie en Werkgeversdienstverlening 2018 
 

Patijnenburg voert in opdracht van de gemeente Westland de begeleiding naar werk uit voor 
mensen uit de doelgroep Participatiewet, draagt bij aan het beperken van de instroom in de 
uitkering en bevordert de uitstroom uit de uitkering. 

Iedereen die een aanvraag indient voor een uitkering op grond van de Participatiewet 

stroomt direct door naar Patijnenburg met als doel om zoveel mogelijk mensen, met en 

zonder arbeidsbeperking, door middel van regulier betaald werk naar vermogen te laten 

participeren op de arbeidsmarkt . 

Binnen de doelgroep van de Participatiewet onderscheidt de gemeente diverse groepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt die een specifieke aanpak vragen om tot het gewenste 
resultaat te komen: 

 jongeren tot 27 jaar; 

 werkloos werkzoekende vanaf 27 jaar; 

 in het Westland gevestigde statushouders; 

 mensen met een arbeidsbeperking. 

In onze aanpak staan de mogelijkheden en kansen van mensen centraal. Het uiteindelijke 
doel is duurzame uitstroom uit de uitkering naar een reguliere arbeidsplaats. Voor jongeren 
ligt het accent als eerste op het verkrijgen van een startkwalificatie (indien mogelijk) om te 
komen tot een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.  
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Plaatsingen op betaald werk 

Voor 2018 heeft Patijnenburg een taakstelling van 225 plaatsingen op werk. Van deze 

taakstelling wordt het volgende verwacht: 

 60% plaatsingen die leiden tot uitstroom uit de uitkering 

 60% duurzame plaatsingen (langer dan 6 maanden) 

 
Plaatsingen op werk   

   

 Taakstelling Realisatie 

Regulier 129 152 

Banenafspraak 30 48 

Statushouders 50 49 

Totaal 209 249 

   

Beschut Werken 16 17* 

*) stand eind 2018   

 

 

De ambitie van Patijnenburg daar bovenop voor zichzelf had geformuleerd door extra inzet 

van middelen uit onze reserves is helaas niet gerealiseerd. Reden daarvoor is de vertraagde 

instroom van kandidaten, een te hoge verwachting van de zwaarte van de doelgroep en het 

niet tijdig kunnen vervullen van vacatures in het eigen team.  

 

Volledig uit de uitkering 

54 % van het aantal mensen dat is geplaatst op betaald werk is hiermee volledig uit de 
uitkering. 

Duurzame plaatsing 

89% van de plaatsingen op werk in de periode januari tot en met juli 2018 zijn duurzaam 
(langer dan 6 maanden).  

Afgelopen jaar hebben we door de goed lopende economie en de krapte op de arbeidsmarkt 
gezien dat de mismatch tussen de kandidaat en de vraag van de werkgevers is toegenomen. 
Tegelijkertijd zien we dat werkgevers vaker bereid zijn om mensen kansen uit de doelgroep 
te geven en hierin te investeren. Hierdoor hebben we kansen kunnen verzilveren voor 
mensen met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Werkacademie 

In de Werkacademie heeft Patijnenburg de activiteiten van het re-integratieprogramma 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 2018;  

 assessment;  

 Werkzoeker (gerichte vacature-uitwisseling);  

 Nederlandse taal;  

 (job)coaching.  

Door het aanbieden van de Werkacademie aan iedere nieuwe kandidaat wordt enerzijds 

zichtbaar wat de talenten, competenties en kwaliteiten zijn en anderzijds wat de échte 

belemmeringen zijn.  

Onderwijs en arbeidsmarkt 

Patijnenburg gelooft in het ontwikkelen en investeren van mensen. Met de economisch groei 

geloven we dat dit het moment is om de kansen op vast werk en een betere uitgangspositie 

op de arbeidsmarkt te hebben bij verlies van een baan. Het organiseren en mogelijk maken 

van deze kansen vraagt om samenwerking met onderwijs en werkgevers. Regionale 

samenwerking is belangrijk om voldoende volume aan kandidaten en deelnemende 

werkgevers te hebben. In 2018 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om in 

samenwerking met werkgevers en onderwijs leertrajecten (praktijkleren) te maken voor de 

‘kansberoepen’ voor onze kandidaten (MBO 1 – 2 niveau). Productie & Dienstverlening en 
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de Werkacademie van Patijnenburg kunnen een schakel vormen naar de verschillende 

leerroutes. 

In 2019 zullen deze plannen verder worden omgezet in een vernieuwde re-integratie aanpak 

waarbij de kandidaatontwikkeling een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. 

Sluitende aanpak schoolverlaters VSO/PRO en Entree onderwijs 

Samen met de scholen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs 

(PRO) 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 instrumenten als loonkostensubsidie en jobcoaching 

ingezet. Zo realiseren we een sluitende aanpak voor deze kwetsbare groep schoolverlaters. 

Toeleiding en bemiddeling van deze kandidaten vraagt om zeer intensieve ondersteuning.  

 

Jongeren in de Lift 

Samen met het Praktijkonderwijs is een netwerkbijeenkomst met werkgevers en leerlingen 

van het 3e en 4e jaar van het praktijkonderwijs georganiseerd. De leerlingen zijn voorafgaand 

aan deze bijeenkomst goed voorbereid. Ze hebben nagedacht over wat ze willen bereiken en 

geleerd zich te presenteren. In een ontspannen informele sfeer krijgen de leerlingen de 

gelegenheid om werkgevers te ontmoeten en concrete afspraken te maken voor een verdere 

kennismaking en stageplek. Patijnenburg heeft betrokken werkgevers uit haar MVO 

Westland-netwerk uitgedaagd om mee te denken over kansen voor deze jongeren. Dit kan 

zijn in hun eigen bedrijf of bij organisaties uit hun netwerk. Bij de netwerkbijeenkomst waren 

elf lokale en betrokken ondernemers aanwezig en zijn diverse goede matches gemaakt. 

 

LeerWerk Makelaar 

De LeerWerk Makelaar wordt in overleg met de afdeling Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van 

de gemeente ingezet voor jongeren die terug naar school willen/moeten omdat ze hun 

startkwalificatie nog moeten halen. LeerWerk Makelaar bemiddelt deze jongeren naar een 

BBL-plek en biedt intensieve begeleiding om te zorgen dat deze jongeren hun opleiding ook 

afmaken. 

 

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 en die jaarlijks groeit. 

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. Het aantal kandidaten dat ondersteuning 

nodig heeft van een jobcoach is hoger dan verwacht. 

 



 

  

 
36 

Project Meetellen en Meedoen 

In 2016 is Patijnenburg gestart met de uitvoering van het project Meetellen en Meedoen. In 

deze aanpak worden nieuwe Westlanders via werk, opleiding en inburgering zo snel mogelijk 

geïntegreerd. Taal is een belangrijke extra component voor re-integratie maar ook aansluiten 

bij opleiding en werkervaring in het land van herkomst is van belang om zo snel mogelijk een 

duurzaam perspectief in de Westlandse samenleving te realiseren. Patijnenburg werkt in dit 

project samen met het bedrijfsleven, Vluchtelingenwerk, Vitis Welzijn en het Taalhuis. 

Gezien de achtergrond van deze groep vraagt dit om intensieve trajecten en maatwerk.  

 

                        

Parallel aan zijn/haar re-integratietraject volgt de kandidaat zijn inburgeringstraject (50/50%). 

Na de een uitgebreide intake wordt een plan van aanpak opgesteld. Het merendeel van de 

kandidaten start op de Werkacademie, waar zij werkervaring opdoen en kennismaken met 

de Nederlandse werkcultuur. De kandidaat kan laten zien welke werknemersvaardigheden 

hij/zij in huis heeft en kan deze verder ontwikkelen. In deze fase wordt extra aandacht 

besteed aan het leren van de taal op de werkvloer. In 2018 hebben wij extra andere 

taallessen ingezet gericht op spreektaal op de werkvloer. Met extra taallessen gericht op 

spreken en luisteren wordt in de praktijk geoefend met de Nederlandse taal. Op de werkvloer 

is er ruimte om het geleerde ook direct toe te passen. Een taalmaatje op de werkvloer 

stimuleert en helpt de kandidaten om het geleerde in de praktijk te brengen. 

Deze fase word vervolgd met een werkleerplek bij een reguliere werkgever en uiteindelijk 

een betaalde baan. In deze fase is een jobcoach essentieel om de werkgever en de 

kandidaat te ondersteunen en de plaatsing en integratie op de werkvloer succesvol te laten 

verlopen. 

 

GGZ trajecten 

In 2018 is een regionaal project gestart waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de 

regionale GGZ-instellingen en lokale werkbedrijven zoals Patijnenburg. Binnen dit project 

heeft GGZ Delfland 3 IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) gestart, waarbij de 
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begeleiding naar werk door GGZ wordt uitgevoerd en Patijnenburg zijn netwerk inzet voor 

het creëren van (leer-)werkplekken. 

Patijnenburg begeleidt in de caseload mensen met een CMD-achtergrond (Common Mental 

Disorder). Door de inzet van periodieke casuïstiek bespreking met inbreng van GGZ wordt 

gewerkt aan overdracht van kennis en deskundigheid naar de consulenten bij Patijnenburg. 

Coördinatie van en monitoring op dit project wordt uitgevoerd door een regionale 

projectleider. 

 

Uitvoeren werkgeversbenadering 

Patijnenburg werkt samen met het werkgeversnetwerk om zoveel mogelijk kandidaten te 

bemiddelen naar een werkleerplek of betaald werk. Accountmanagers acquireren vacatures 

en maken die in overleg met de werkgever passend voor kandidaten met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. Werkgevers worden geadviseerd hoe zij hun organisatie kunnen 

aanpassen om meer mensen van doelgroep in te zetten. Samen met werkgevers wordt 

geïnvesteerd in het opleiden van kandidaten zodat zij aan de functie-eisen voldoen. Hierbij 

wordt onder meer gebruik gemaakt van instrumenten en subsidies uit de regionale toolbox. 

Ook na plaatsing maakt de accountmanager afspraken met de werkgever over de gewenste 

ondersteuning in de eerste periode van plaatsing van een kandidaat of de inzet van een 

jobcoach. In 2018 heeft de nadruk meer gelegen op kandidaatontwikkeling en matching, 

omdat de doelgroep zwakker wordt. Dit vraagt veel meer om actieve jobhunting en nazorg na 

plaatsing. 

 

Regionale samenwerking Werkgeversdienstverlening 

De ambitie van het samenwerkingsverband WSP Haaglanden is gericht op de thema’s 

waarin de samenwerkende partijen toegevoegde waarde zien voor de deelnemende 

organisaties en de betrokken actoren van de Arbeidsmarkt Regio Haaglanden. Daarbij gaat 

het om: 

 integrale eenduidige werkgeversbenadering in de Arbeidsmarkt Regio Haaglanden; 

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

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

 

 Marktbenadering  

 Sectorale Werkgeversbenadering 

 Eenduidige communicatie naar werkgevers 
 

 Inzet van ambassadeurs  

 

 
 Gebruik van systemen en processen 

 toolbox 

 brede etalage (‘HalloWerk’)  

 monitoring en bijsturing 

 

 Personeel met juiste kennis en toegang tot deskundigheid  

 interne communicatie 

 Vakmanschap: Delen van kennis en deskundigheid  

 

Uit de evaluatie van de sectorbenadering in 2018 is gebleken dat het werkt om met regionale 

projectleiders en branchespecialisten in regionale sectorteams de vraag van werkgevers en 

het aanbod van werkzoekenden bij elkaar te brengen. Zo zijn er ook extra plaatsingen 

gerealiseerd. In 2019 wordt deze aanpak verder uitgerold voor de sector Overheid en 

Onderwijs en Zorg, Welzijn en Schoonmaak.  

 

Ketensamenwerking 
Patijnenburg is deelnemer aan het project ketensamenwerking van de gemeente Westland. 

Dit project geeft een impuls aan de samenwerking tussen de gemeente, Vitis Welzijn, 

Sociaal Kernteam en Patijnenburg. Dit project beoogt de samenwerking tussen professionals 

binnen het Sociaal Domein te versterken en de diensten op elkaar af te stemmen zodat 

zoveel mogelijk integrale dienstverlening aan inwoners van het Westland kan worden 

geboden. Werkconsulenten hebben deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten en 

verbindingsoverleggen. De professionals leren elkaar beter kennen en te vinden. We zien 
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steeds meer concrete samenwerking ontstaan tussen de professionals van de afzonderlijke 

organisaties. 

Van activering naar werk 

Stapsgewijs naar de arbeidsmarkt 

Soms is deelnemen aan een re-integratietraject nog net een stap te ver voor een kandidaat 

en moet er nog een stapje daarvoor worden gemaakt om succesvol te kunnen instromen op 

de arbeidsmarkt. In het gezamenlijke project van Patijnenburg en Vitis Welzijn hebben we 

door het ontwikkelen van een methodische aanpak een soepele overgang van 

maatschappelijke participatie naar arbeidsparticipatie weten te realiseren. In deze trajecten 

worden de specifieke deskundigheden en instrumenten van beide organisaties 

gecombineerd ingezet. Voor de kandidaat levert dit een optimum aan maatwerk op. Voor de 

professionals en de organisaties heeft dit een flinke boost gegeven aan de 

ketensamenwerking. 

 

 

Participatiewetbanen 

Een deel van de re-integratiekandidaten met arbeidspotentieel en een participatie-uitkering 

matcht (nog) niet op de vraag vanuit de reguliere arbeidsmarkt. Door het bieden van een 

betaalde participatiebaan binnen Patijnenburg bieden we een kandidaat de mogelijkheid tot 

het opdoen van relevante werkervaring en persoonlijke groei. Een persoonlijke groei die leidt 

tot meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij de kandidaat. Met deze bagage heeft een 

kandidaat meer kans om zich te handhaven op de reguliere arbeidsmarkt.  

Daarmee zijn Participatiewetbanen voor een kandidaat een tussenstap naar de reguliere 

arbeidsmarkt. 

In 2018 zijn binnen Patijnenburg de volgende pilots uitgevoerd via de uitzendconsructie: 

• Milieuplein 
• Agrolux 
• Montage 
• McDonald’s route 

 
Deze pilots zijn geëvalueerd. Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 voorwaarden waar het werk aan moet voldoen (aansluiting op de reguliere 
arbeidsmarkt); 

 inrichting aansturing van de werkzaamheden meer marktconform; 
 heldere rol verdeling re-integratie en Werkbedrijf; 
 het in- en uitstroomprogramma. 

 
In 2019 zal het definitieve concept van de participatiebaan verder worden geïmplementeerd. 
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Suits4All 

April 2018 is de afdeling Re-integratie overgestapt van softwarepakket Compas naar 

Suits4All als ondersteuning van het primaire proces. Hiermee beogen we efficiëntere 

werkprocessen te realiseren, het voorkomen van dubbel registreren en uitwisseling van 

privacygevoelige gegevens per e mail. We willen bereiken dat er aansluiting is tussen de 

managementinformatie van Patijnenburg en de gemeente en dat de frontoffice beschikt over 

een actueel dossier.  

De implementatie van Suits4All heeft in 2018 veel energie gekost. De inrichting van de 

nieuwe applicatie, zodat deze het werkproces van onder meer de werkconsulenten 

ondersteunt, vraagt veel aandacht en is eind 2018 nog niet afgerond.  

MVO Westland 
MVO Westland fungeert als platform dat zich inzet voor een duurzame sociaaleconomische 

ontwikkeling in het Westland. Daarbij werken we in een publiek-private samenwerking met 

bedrijfsleven, brancheorganisaties en gemeente aan een gezonde arbeidsmarkt. In 2018 

hebben we samen met de gemeente en ondernemerskoepels gesproken over een nieuw 

model voor samenwerking en bevordering van de inclusieve arbeidsmarkt. Wij ondersteunen 

werkgevers met maatwerk dienstverlening bij deze vorm van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Na 5 jaar zijn wij op zoek gegaan naar nieuw elan om op door te gaan. 

Hiervoor hebben we 3 sessies en een koplopersbijeenkomst georganiseerd. De uitwerking 

hiervan krijgt in 2019 definitief vorm. 

 

Valentijnsonbijt 14-02-2018 

Onder de vlag van MVO Westland is er op 14 februari weer een succesvol Valentijnsontbijt 

georganiseerd, onder de titel: ‘Statushouders lust of last voor de arbeidsmarkt?’ De bijna 75 

deelnemers kwamen onder meer uit het bedrijfsleven. Daarnaast waren burgemeester Van 

Ardenne, diverse wethouders en raadsleden, uitzendbureaus en opleiders aanwezig. 

Bovendien waren er interessante uitkomsten. Met de Mentimeter konden de deelnemers met 

hun eigen gsm meestemmen over diverse stellingen over dit onderwerp. Opvallende 

uitkomsten uit deze enquête waren dat bijna driekwart van de aanwezige Westlandse 

werkgevers aangeeft om nu en in de behoefte te hebben aan nieuw personeel. De helft van 

deze groep geeft aan dat zij al met statushouders werkt. Op de vraag of statushouders 

geschikt zijn om in de personeelsbehoefte te voorzien denkt 50 procent van wel en kan een 

derde het nu niet inschatten. Daarnaast konden de deelnemers meedoen aan een workshop 

over interculturele communicatie. Er kon worden genetwerkt en natuurlijk werd er genoten 

van een smakelijk ontbijt.  
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MVO-partners in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden  

Patijnenburg is gevraagd om voor de Dag van de Duizend Voorbeelden van VNO-NCW een 

aantal werkgevers aan te dragen die zich onderscheiden ten aanzien van de inclusieve 

arbeidsmarkt. Tijdens deze feestelijke inspiratiedag bij Koppert Cress zijn 7 MVO-

partnerbedrijven in het zonnetje gezet, te weten: Agrolux, gemeente Westland, GFT 

Solutions, Nature’s Pride, Rabobank Westland, Rexnord FlatTop en WK Heyl, Patijnenburg 

werd zelf overigens nog door gastheer Mohamed el Mokaddem geroemd als ‘hét beste 

sociaal Werkbedrijf en samenwerkingspartner (in ieder geval in het Westland)’.  

 

“De waarde van werk voor onze samenleving is van groot belang. Verschillende sectoren 

spelen hierin een centrale rol. Werk verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, krimp of 

vergrijzing. Daarnaast, heeft werk een socialiserende functie. Om inhoud te geven aan een 

grotere arbeidsdeelname, is het van groot belang dat iedereen in aanraking komt met werk 

en zelf de kans krijgt hun talenten te ontwikkelen. Het uitgangspunt is om mens en 

maatschappij de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontplooien”, aldus de organisatie van 

de Dag van de Duizend Voorbeelden.  

 

Daarnaast werd tijdens de Week van het Werk er de ontbijtsessie/ Boostcamp 
‘Samenwerking versterken’ door trainer Jan Vrencken. 

http://www.mvowestland.nl/mvo-nieuws/20181015-ontbijtsessie-boostcamp-mvo-westland-samenwerking-versterken-op-14-november
https://www.youtube.com/watch?v=C9LKq18X_uE&feature=youtu.be
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Week van het Werk 
In de laatste week van september 2018 zorgden MVO Westland, WOS Media en diverse 

werkgevers er weer voor dat heel het Westland bezig was met werk. Dagelijks waren er 

diverse evenementen rondom werk, opleiding en de arbeidsmarkt die zijn uitgezonden bij de 

radio- en tv-programma's van de WOS. Op dinsdag 25 september bestond het programma 

bij Patijnenburg/MVO Westland uit allerhande bijeenkomsten en activiteiten die 

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

Westlanders op dinsdagochtend 25 september bij MVO Westland binnen lopen om een CV 

te laten checken en een foto te laten maken door een ‘echte’ fotograaf voor het CV of 

LinkedIn-profiel. ’s Middags waren er diverse workshops om werkzoekenden te 

ondersteunen bij het vinden van werk. Onder de titels: ‘Ik word toch niet aangenomen. 

Logisch toch?’, 'Netwerken is niet zo moeilijk’ en ‘Waar vind je werk in het Westland’ werd 

duidelijk gemaakt wat ervoor nodig is om juist dié ene baan te scoren! Daarnaast werd voor 

werkgevers een inspirerende sessie georganiseerd waarin hun ‘Doen-vermogen’ centraal 

staat. Het geheel werd afgesloten met een matchingsborrel, waarin werkzoekenden en 

werkgevers in een informele setting met elkaar in contact werden gebracht. De Week van het 

Werk is een jaarlijks terugkerend evenement in het Westland waarbij het thema werk van alle 

kanten wordt belicht, voor werkzoekenden en werkgevers. De 5 partners Optiflor, DON 

opleidingen, Nature’s Pride, GJ Personeelsdiensten en Patijnenburg droegen vanuit hun 

expertise actief bij aan de 'Week van het Werk’. De WOS maakte elke dag een tv-uitzending 

waarin de highlights van die dag in beeld kwamen. De enthousiaste verhalen en het werken 

bij Patijnenburg zijn hier te bekijken. Ook konden geïnteresseerden dagelijks de 

berichtgeving volgen via de uitzendingen op radio en TV van de WOS. 

 

 

https://www.wos.nl/week-van-het-werk/tvgemist/item?EM5IAeFii2TiHJi9FNVPsg==
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Positieve publiciteit in AD Westland 

De missie van Patijnenburg blijft dat werken mensen gelukkig maakt. Wilfried ter Laak, die 

sinds 2016 met een aantal collega’s is gedetacheerd bij Toussaint Bedrijfscatering is daar 

een sprekend voorbeeld van, zoals te lezen is in het artikel in AD Westland. 

 

                           

 

Samenwerking MVO Westland met HortiHeroes  

Medio juni zijn MVO Westland en HortiHeroes een vorm van samenwerking aangegaan. 

Daarbij worden de talenten uit de HortiHeroes Academy en hun vernieuwende concepten in 

contact gebracht met de MVO-bedrijven om bij te kunnen bijdragen aan een duurzamere 

sector en samenleving. Daarbij worden de 16 jonge helden en de MVO bedrijven bij elkaar 

gebracht om samen te brainstormen en elkaar te inspireren m.b.t. de impact van de nieuwe 

innovatieve ideeën die deze intrapreneurs hebben ontwikkeld.  
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Westlandse aanpak statushouders geprezen voor de SER 

Wij zijn er trots op dat onze Westlandse aanpak van statushouders geprezen wordt in SER-

rapport! Het betreft de combi van werk, taal en (vak)opleiding én lange adem. 

 

 

 

Voortgang Brancheplatforms 

In 2018 zijn de 3 actieve brancheplatforms, te weten Transport, Tuinbouw en Techniek weer 

bijeengekomen. Ze zijn in verschillende tempo’s druk bezig met het ontwikkelen van 

gedachten en uitvoeren gezamenlijke activiteiten waardoor de match van vraag en aanbod op 

de Westlandse arbeidsmarkt beter kan worden vormgegeven. Dit onder andere door het 

aanhalen van de banden tussen het (beroeps-)onderwijs en het bedrijfsleven en het opzetten 

van imago bevorderende activiteiten. Zoals het gezamenlijk optrekken bij diverse 

evenementen als de GreenTech en talentendagen en de inzet van social media. Een 

overkoepelend thema voor alle genoemde brancheplatforms blijft daarbij de instroom van 

geschikte kandidaten, en met name de jongeren, alsmede het daarmee samenhangende 

imagoprobleem. Daar is in diverse sessie met de actoren over gesproken en, waar mogelijk, 

in gezamenlijkheid gerichte actie op ondernomen. 
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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 mensen uitdaagt, 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. Ook hebben we ruim aandacht besteed 

aan de ontwikkeling van de medewerkers waardoor zij prettig hebben gewerkt en de 

commerciële klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de Productie. Voor P&D is 2018 in 

deze opzichten een succesvol jaar. 

 

Voor P&D is 2018 daarnaast financieel ook een goed jaar geweest. Uit tabel 1 blijkt dat we 

de enorme omzetstijging uit 2017 hebben weten vast te houden in het Productiebedrijf. Dit 

ondanks dat we in Q4 van 2018 de groei hebben zien afnemen. In deze periode hebben we 

bijna € 200K voor een grote armaturen klant minder geproduceerd dan in dezelfde periode 

van 2017. Binnen Dienstverlening is de omzet als gevolg van extra opdrachten vanuit de 

gemeente (starten met project Milieustraat, project wilgenknotten en uitbreiding groenbestek) 

weer sterk toegenomen, waardoor een totale omzetstijging in 2018 ten opzichte van 2017 

van 15,7% gerealiseerd is. 

 

                                  
 

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 aan Patijnenburg.  
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Tabel 1: Gerealiseerde omzet werkbedrijf 

 2017 2018 verschil 

Productiebedrijf €   3.165.600 €   3.193.913 0,9% 

Beheer Leefomgeving €      695.500 €   1.116.670 60,6% 

Groenbedrijf €      672.300 €      934.243 39,0% 

 

In 2018 neemt de omzet significant toe. Uit tabel 2 blijkt dat het aantal medewerkers in 

Productie & Dienstverlening in 2018 ten opzichte van 2017 iets toeneemt. Tevens blijkt dat 

afgelopen jaar het totaal aantal medewerkers in Productie & Dienstverlening met 5,6% is 

toegenomen. In de Productie is dit met 0,7 %, binnen Beheer Leefomgeving met 26,4% (7 fte 

op het project Milieustraat en 1 fte op het tijdelijke project McDonald’s route) en in het 

Groenbedrijf is het aantal medewerkers met 14,1% toegenomen. Deze mensen zijn ingezet 

om de extra opdrachten aan gemeenteprojecten (bijvoorbeeld wilgenknotten) uit te voeren.  

 

Onderstaande cijfers geven het omgerekend aantal fulltime medewerkers weer vanuit alle 
doelgroepen. 

 

Tabel 2: Gemiddeld aantal fte per bedrijfsonderdeel 

 2017 2018 verschil 

Productiebedrijf 173,6 174,9 0,7% 

Beheer Leefomgeving 29,9 37,8 26,4% 

Groenbedrijf 27,0 30,8 14,1% 

Totaal 230,5 243,5 5,6  

 

Uit tabel 3 blijkt dat het aantal mensen in de Productie in 2018 licht is toegenomen, ondanks 

de afname van het aantal WSW-medewerkers. De toename is het gevolg van instroom 

Nieuw Beschut en het aantal Participatiewetbanen dat binnen Productie is gecreëerd. De 

inzet van de Participatiewetbanen heeft ertoe geleid dat we het werk met meer betaalde 

krachten hebben uitgevoerd. Door deze verschuiving heeft Patijnenburg een positieve 

bijdrage geleverd aan het maatschappelijk rendement. Vorig jaar waren meer mensen actief 

op de Werkleertrajecten op de Werkacademie waardoor zij minder werk hebben ingezet voor 

hun ontwikkeltraject. Door vertraagde instroom is deze meer dan gehalveerd. 
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We zien het aantal mensen uit de ‘oude’ WSW-doelgroep elk jaar dalen en het aantal 

mensen uit andere doelgroepen toenemen:  

 

Tabel 3: Verdeling doelgroepen per bedrijfsonderdeel in fte (jaargemiddelde) 

 WSW NB Re-integratie 

UZB/P-

wet Totaal 

Productiebedrijf 131,9 6,0 9,2 27,8 174,9 

Beheer Leefomgeving 28,8     9,0  37,8 

Groenbedrijf 28,0 2,8   0 30,8 

      

WSW = Wet Sociale Werkvoorziening     

NB = Nieuw Beschut      

Re-integratie = Werkleertrajecten als onderdeel van Re-integratietraject  

UZB/P-wet= Inhuur van WWB-ers via 

een uitzendbureau en 

Participatiewetbanen    

 

Nieuw Beschut is een van de instrumenten die de gemeente kan inzetten voor haar inwoners 

die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Bij Nieuw Beschut 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 2018 had Patijnenburg cumulatief sinds 2016 17 

personen (1 vanuit buitengemeente) geplaatst op een Nieuw Beschutte Werkplek, in totaal 

14,5 fte, waarvan 8,5 in 2018. 

 
Uit tabel 3 blijkt dat 27,8 fte UZB/P-wet in 2018 binnen Patijnenburg hebben gewerkt. Deze 

medewerkers zijn werkzaam geweest in Assemblage van armaturen en op de flexibele 

productie-unit, respectievelijk met 13,3 en 14,4 fte. Op de flexibele productie-unit is dus 

totaal over het jaar gemiddeld door 14,4 fte aan Participatiewetbanen gerealiseerd. Hiermee 

hebben we in 2018 de mindere aanwas van de Werkacademie (over 2017 gemiddeld 17,2 

fte en over 2018 gemiddeld 9,0 fte) op kunnen vangen.  

 
Uit tabel 4 blijkt dat de omzet (NTW) het afgelopen jaar eveneens is gegroeid. Per 1 januari 

2018 zijn we binnen Beheer Leefomgeving gestart met het project Milieustraat en is een 

aantal losse (tijdelijke) projecten in het Groenbedrijf in omvang toegenomen. De NTW binnen 

het Groenbedrijf heeft zich in 2018 ook weer hersteld. 
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Binnen Patijnenburg is in 2018 vanuit onze maatschappelijk betrokken rol ingezet op het 

inzetten van Participatiewetbanen binnen het Productiebedrijf om de vertraagde instroom op 

de Werkacademie te compenseren en heeft het mogelijk gemaakt om aan de toegenomen 

behoefte aan mankracht te voldoen.  

 

                         
 

Tabel 4: Netto toegevoegd waarde per fte 

 

 2017 2018 verschil 

Productiebedrijf €        11.993 €        12.287 2,5% 

Beheer Leefomgeving €        22.819 €        29.244 28,2% 

Groenbedrijf €        24.126 €        29.511 22,3% 

 

Zo blijkt uit tabel 5 dat het aantal gewerkte uren per fte in dienstverlening is toegenomen. De 

verklaring hiervoor ligt in de verandering in planning (integratie Beheer Leefomgeving en 

Groenbedrijf) en anders omgaan met onwerkbare dagen (bijvoorbeeld inzetten van 

zomerrooster). Uit tabel 5 blijkt tevens dat het aantal uren per fte binnen het Productiebedrijf 

ten opzichte van vorig jaar gelijk is gebleven. Het aantal gewerkte uren binnen Productie ligt 

lager dan binnen Dienstverlening, mede als gevolg van een hoger ziekteverzuim binnen 

Productiebedrijf.  

 

Tabel 5: Gewerkte uren per fte 

 

 2017 2018 verschil 

Productiebedrijf  €          1.251   €          1.251  0,0% 

Beheer Leefomgeving  €          1.379   €          1.495  8,5% 

Groenbedrijf  €          1.262   €          1.406  11,4% 
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De afdeling P&D blijft zich inzetten om werk te bieden aan de breder wordende doelgroep. 

Het aantal mensen in de WSW neemt af en in de Productie is genoeg werk voor mensen uit 

andere doelgroepen. Als mensen na het volgen van een re-integratie-traject nog geen baan 

hebben gevonden, biedt Patijnenburg de mogelijkheid om aan het werk te gaan in de P&D. 

Deze Participatiewetbanen 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. 

 

Met deze inzet kunnen we de afspraken nakomen die met klanten zijn gemaakt en het komt 

de doorstroming vanuit de re-integratie 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. 

 

Productiebedrijf 

n het Productiebedrijf is in 2018 de omzet vastgehouden, waarmee dit jaar de groei uitkomt 

op 0,9%. De goede contacten van de productieleiding met de klanten heeft de orderinstroom 

kunnen doen vasthouden. Nadruk op marktconforme prijsstelling leidt er wel toe dat dit echt 

meer van de productieleiding vraagt. De leverbetrouwbaarheid en kwaliteit in Productie 

blijven belangrijke prestatie-indicatoren voor de mate klanttevredenheid, wat in 2018 een 

aandachtspunt is geweest en wat in 2019 nog meer aandacht zal krijgen.  

 

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

grootste klanten benoemd. Deze circa 20 klanten realiseren in totaal ca. 95% van de omzet 

van het Productiebedrijf. 

De PMC Assemblage heeft in Q4 te maken gekregen met het wegvallen van een groot deel 

van de opdrachten van een grote armaturen-klant, waardoor de omzetstijging uit Q1 en Q2 

meer dan teniet is gegaan. 
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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 

gegroeid. De grootste groei zit bij de solar-klanten. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in 

uitbreiding van de zaagcapaciteit om aan de vraag van de kassenbouw te kunnen voldoen. 

Deze investering is medio 2018 gerealiseerd.  

 
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, wat leidt tot onderling werk 

uitbesteden op basis van kerncompetenties van de verschillende SW-bedrijven. Ook 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 nog voldoende 

werkaanbod.  

 

De omzetstijging en de vertraagde instroom hebben we vervolgens binnen Patijnenburg 

opgevangen door het opzetten van een flexibele productie-unit waar we met 

Participatiewetbanen gewerkt hebben aan de opdrachten. Hier hebben we opdrachten laten 

assembleren die qua capaciteit niet op de standaard PMC-afdeling of op de Werkacademie 

konden worden uitgevoerd.  

 

Voor 2019 wordt geen verdere groei in omzet begroot. De nadruk komt in 2019 te liggen op 

consolideren van omzet met voldoende en bijpassend werk voor elke afdeling van P&D 

alsook het versterken van klant- en medewerkerstevredenheid.  

 

Dienstverlening 

De Dienstverlening laat een sterke groei zien van omzet in Beheer Leefomgeving. De 

toename van het aantal medewerkers wordt verklaard door het starten met het project 

Milieustraat. De uitvoering van het werk binnen het bedrijfsonderdeel is efficiënt en de inzet 

van de medewerkers is hoog. We zien ook dat overgang van frequentie-bestek naar 

beeldbestek als gevolg van de integratie van het Groenbedrijf en Beheer Leefomgeving heeft 

geleid tot verschuiving van uren tussen de bedrijfsonderdelen en dat de netto toegevoegde 

waarde van de twee onderdelen meer gelijk is komen te liggen.  

 

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 afzonderlijke 

bedrijfsonderdelen. De medewerkers van de afdeling P&D sluiten het jaar tevreden af. 


