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1. Algemeen 
 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag over 2018 van BWRI Werkbedrijf. Het jaar dat vele 
hoogtepunten kende zoals de verdere transformatie naar ontwikkelbedrijf voor alle doelgroepen van 
de Participatiewet maar helaas ook een aantal dieptepunten. Het jaar werd gedomineerd door de 
uitputtende onderhandelingen met FNV inzake PostNL hetgeen eind 2018 uiteindelijk in een schikking 
met FNV heeft geresulteerd.  
 
BWRI Werkbedrijf heeft op financieel gebied een positief jaar gedraaid ten opzichte van de prognoses.  
Het totale exploitatie tekort is op ruim 1,1 miljoen euro uitgekomen. Dit is bijna 400.000 euro lager 
dan begroot en nagenoeg gelijk aan het tekort van 2017.  
 
In 2018 zijn we verder gegaan met het saneren van verlieslijdende werksoorten of hebben we de 
bedrijfsvoering gesaneerd. We zagen ook een versobering van werkzaamheden binnen het gehele 
werkbedrijf omdat we ingezet hebben op continuïteit en een efficiënte bedrijfsvoering. Door kritisch 
te kijken naar de werksoorten, is het aantal opdrachtgevers verminderd en hebben we de 
werkzaamheden bij een aantal bestaande opdrachtgevers verder uitgebouwd. We bieden hierdoor 
minder soorten werk aan. We blijven zoeken naar mogelijkheden om werksoorten buiten het 
werkbedrijf, bij de opdrachtgever te organiseren.  
 
Het is ook het jaar waarin BWRI Werkbedrijf een afdeling is geworden van de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. Dit betekende afstemming zoeken met ondersteunende afdelingen van de 
gemeente die voorheen onderdeel van het Werkbedrijf waren. Als productiebedrijf met ruim 350 
medewerkers is het Werkbedrijf een bijzondere afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en was 
het in 2018 wederzijds zoeken naar de juiste ondersteuning en samenwerking.  
 
Hoewel de Wet sociale werkvoorziening al een paar jaar geleden is opgegaan in de Participatiewet, 
bestaat het grootste deel van ons personeelsbestand nog altijd uit medewerkers met een indicatie 
sociale werkvoorziening. Zij behouden hun recht op hun inkomen tot aan hun pensioen. Dat is 
financieel een hele uitdaging gezien het feit dat de rijkssubsidie voor deze doelgroep afneemt tot 
2020. Onder de huidige Participatiewet stromen er geen nieuwe SW-medewerkers meer in; zij 
stromen alleen nog uit, bijvoorbeeld vanwege pensionering, verhuizing of WIA. 
De nieuwe instroom in het Werkbedrijf bestaat uit de brede groep die onder de Participatiewet valt.  
 
In het vierde kwartaal van 2018 is gestart met een strategische analyse van BWRI Werkbedrijf. We zijn 
gestart met een aantal strategische sessies. Het doel was om in kaart te brengen wat de uitdagingen 
zijn waar het werkbedrijf de komende jaren voor komt te staan en wat er nodig is om er een 
toekomstig bestendig bedrijf van te maken. De input van deze sessies zijn een eerste aanzet voor de 
strategie visie op het Werkbedrijf voor de komende jaren.  
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2. Financiële paragraaf  
 
2.1. Algemeen  
Het financieel resultaat van een SW bedrijf bestaat op hoofdlijnen uit twee deelresultaten: het 
subsidieresultaat en het operationeel resultaat. Het subsidieresultaat is het resultaat van enerzijds de 
loonkosten voor SW medewerkers die een SW bedrijf betaalt en anderzijds de rijksbijdrage. 
Het operationeel resultaat is het resultaat van de netto toegevoegde waarde (productie of ontvangen 
inleenvergoeding bij een detachering) van de SW medewerkers minus de bedrijfskosten zoals 
loonkosten van regulier personeel en huisvesting. Omdat de inkomsten per SW medewerker (met 
name als gevolg van zijn beperkte loonwaarde) lager zijn dan de kosten (inclusief loonkosten SW) 
wordt er een bijdrage betaalt vanuit het rijk, een dalende rijksbijdrage heeft dus invloed op het 
subsidieresultaat en uiteindelijke financieel resultaat van het SW bedrijf. Omdat de loonkosten voor 
SW medewerkers nauwelijks stuurbaar zijn moet deze daling in de praktijk worden gecompenseerd 
door het optimaliseren van het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat vormt ten opzichte 
van de loonkosten SW (die deel uitmaken van het subsidieresultaat) een beperkt onderdeel van het 
financieel resultaat. 
 
Uit de cijfers is te concluderen dat het tekort van het werkbedrijf steeds verder oploopt. De 
hoofdreden hiervan is de teruglopende subsidies op de SW doelgroep. Een andere oorzaak ligt in het 
teruglopende operationele resultaat. De netto toegevoegde waarde (ntw) van het werkbedrijf is 
opgebouwd uit de omzet van het werkbedrijf en de kosten die ervoor nodig zijn om deze omzet te 
behalen. Door een vermindering van het aantal medewerkers, verzwakking van de medewerkers en 
een vereenvoudiging van de werksoorten wordt er minder omzet behaald. Door uitstroom van SW 
medewerkers op sleutelposities en een toenemende vraag naar begeleiding op de werkvloer zullen de 
ambtelijke kosten toenemen. Waardoor het niet reëel is dat het operationeel resultaat zal toenemen.  
 
 
2.2 Detachering 
Op 31 december 2018 werden 58 SW medewerkers individueel gedetacheerd bij verschillende 
opdrachtgevers. Vanaf 2015 is het aantal medewerkers die gedetacheerd worden, stabiel gebleven. 
Dit hebben we niet verder uitgebouwd. En de verwachting is niet dat het in de toekomst nog verder 
uitgebouwd gaat worden. In 2013 en 2014 zijn de meeste SW medewerkers gescreend op hun 
competenties en potentie om buiten de beschutte omgeving van het werkbedrijf gedetacheerd te 
worden. De medewerkers die over voldoende potentie beschikten en de wens hadden om 
gedetacheerd te worden, zijn gedetacheerd. Het aantal SW medewerkers in individuele detachering 
zal in de komende jaren teruglopen door afnemende vitaliteit en inzetbaarheid. De verwachting is dat 
deze medewerkers in de komende jaren zullen worden teruggeplaatst in het beschutte bedrijf. 
De gedetacheerde medewerkers worden begeleid door een werkleider detacheringen. De werkleider 
detachering is verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers en de afstemming met de 
inleners.  
 

Jaar 2015 2016 2017 2018 

Omzet € 786.135 € 671.312 € 693.812 € 770.746 

        Omzet detachering 
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2.3 Resultaat 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 

Opbrengsten BWRI werkbedrijf Realisatie 

Opbrengsten werkbedrijf 4.728.330 

Opbrengsten detachering 710.112 

Overige opbrengsten 110.143 

Kosten van de omzet      -2.587.150 

NTW 2.961.434 

Algemene kosten werkbedrijf 
 

Afschrijvingen & Rente -101.746 

Huisvesting -391.288 

Machines, materieel & overige bedrijfskosten   -379.490 
 -872.524 

Totale kosten ambtelijk personeel 
 

Inhuur ambtelijk personeel HS -1.721.927 
 -1.721.927 

Resultaat bedrijfsvoering 366.983 

 
SW-subsidie SE's 2017 

 

HS (Midden-Groningen) 263,76 6.845.411 

Slochteren 55,11   1.435.313 

318,87   8.280.724 

 
Salarislasten WSW 

 

salarissen wsw -9.591.479 

Begeleid werken -31.009 

overige personeelskosten WSW   -344.189 
 -9.966.677 

LIV 155.265 

Incidentele Baten 143.738 

Overige Subsidies  

Subsidie tekort -1.386.950 

 
Nieuw Beschut 

 

Loonkostensubsidie 52.765 

Werkplek-begeleiding 0 

Plaatsingsbonus   24.000 
 76.765 

Salarislasten Nieuw Beschut  

Salarissen Nieuw Beschut -160.426 

overige personeelskosten NB   0 
 -160.426 

Subsidie resultaat Nieuw Beschut -83.661 
  

Totaal tekort -1.103.628 

 

2018 

Begroting Realisatie Afwijking 

3.441.000 4.250.444 809.444 

830.000 736.106 -93.894 

90.000 70.981 -19.019 

-1.111.000 -1.856.497 -745.497 

3.250.000 3.201.034 -48.966 

 
-95.000 

 
-77.186 

 
17.814 

-470.000 -395.575 74.425 

-400.000 -296.440 103.560 

-965.000 -769.201 195.799 

 
-1.863.400 

 
-1.863.400 

 
0 

-1.863.400 -1.863.400 0 

421.600 568.433 146.833 

 

 
6.317.112 

 

 
6.576.277 

 

 
259.165 

1.334.999 1.334.999 0 

7.652.111 7.911.276 259.165 

 

 
-9.630.200 

 

 
-9.479.478 

 

 
150.722 

-30.000 -28.308 1.692 

-350.000 -268.680 81.320 

-10.010.200 -9.776.466 233.734 

300.000 124.399 -175.601 

0 36.667 36.667 

0 14.197 14.197 

-2.058.089 -1.689.927 368.162 

 

 
187.050 

 

 
131.508 

 

 
-55.542 

144.500 135.278 -9.222 

60.000 45.500 -14.500 

391.550 312.286 -79.264 

-274.146 -333.400 -59.254 

-20.000 0 20.000 

-294.146 -333.400 -39.254 

97.404 -21.114 -118.518 
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Toelichting op het resultaat 2018:  
 

Het resultaat van 2018 is ca. 400 duizend euro hoger dan begroot was.  
Dit zit voornamelijk in het subsidieresultaat; de subsidie is 260 duizend euro hoger geworden dan 
begroot was en de salarislasten van de SW medewerkers is 230 duizend euro lager dan begroot.  Het 
subsidieresultaat van Nieuw Beschut is daarentegen  ruim 100 duizend euro negatief.  
Het operationele resultaat is 150 duizend euro hoger dan begroot, vooral vanwege lagere overige 
bedrijfskosten ten opzichte van de begroting van 2018. 
 

 
 
2.4 Omzetcijfers opdrachtgevers BWRI Werkbedrijf  
 
Vanaf 2015 is de omzet verhoogd bij de gemeentelijke onderdelen. De schoonmaakafdeling van het 
werkbedrijf is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen. In 2018 is de 
Gemeente Midden-Groningen de grootste opdrachtgever van de afdeling schoonmaak. Ook voeren 
we steeds meer werkzaamheden uit voor IBOR en zijn we binnen de “nieuwe” gemeente op zoek naar 
meer opdrachten voor het werkbedrijf. De gemeente kan voorzien in werk wat goed aansluit bij onze 
doelgroep en zorgt voor continuïteit van de werkzaamheden. Ook met de gemeente zetten we in op 
partnership en zien de gemeente hierin als opdrachtgever. 
 
In onderstaande tabel staat weergegeven wie de opdrachtgevers van BWRI Werkbedrijf waren in 2018 
en de omzet ontwikkeling vanaf 2016. Essity blijft de grootste opdrachtgever van BWRI.  
 
 

2018   2017   2016   

Essity € 1.686.844 Essity € 1.607.603 Essity € 1.608.123 

PostNL € 1.159.291 PostNL € 1.339.035 PostNL € 992.651 

IBOR/groen € 1.004.455 IBOR/groen € 1.216.332 IBOR groen € 656.027 

Gemeente M-G € 461.590 Lefier € 264.748 Gemeente HS € 346.385 

Lefier € 223.178 Gemeente HS € 324.900 Lefier € 261.911 

Team sport en 
bewegen 

€ 90.979 AP € 104.903 AP € 124.314 

AP € 80.687 Gemeente SL € 95.072 
Gemeente 
Haren 

€ 103.199 

Sight 
Landscaping bv 

€ 57.307 De Kalkwijck € 56.134 Gemeente SL € 93.071 

Sigro v.o.f. € 31.404 Sigro v.o.f. € 40.167 Hooghoudt € 61.803 

Topbrands € 25.990 Winteb bv € 23.874 Sigro v.o.f. € 40.241 
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3. Bedrijfsvoering Wsw   
 
Binnen de bedrijfsvoering van het werkbedrijf is de aandacht in 2018 onder andere gegaan naar de 
sanering van afdelingen, het aanbod van het werk, prijsafspraken en samenwerking met externen.  
 
3.1. Sanering 
In 2018 zijn we verder gegaan met het saneren van verlieslijdende werksoorten of hebben de 
bedrijfsvoering gesaneerd. Dit heeft op verschillende manieren plaatsgevonden. Bij een aantal 
afdelingen hadden we te maken met leegloop. Dit zijn uren waarop medewerkers niet productief zijn 
maar waar wel een vergoeding tegenover staat. Te weinig werk en te veel medewerkers. Of aantallen 
medewerkers die afgestemd waren op piekmomenten van de opdrachtgever.  
 
3.2. Aanbod werk, verhogen productiviteit per medewerker 
In overleg met opdrachtgevers hebben we geprobeerd het aanbod van werk beter te spreiden. Een 
efficiënte bedrijfsvoering is gebaat bij een continue aanbod van werk. Bovendien is gebleken dat 
regelmaat en voorspelbaarheid belangrijk is voor het goed en stabiel kunnen functioneren van onze 
medewerkers. BWRI Werkbedrijf heeft ingezet op partnership met haar opdrachtgevers. Dit heeft ook 
geresulteerd in het afscheid nemen van opdrachtgevers of het terughalen van werksoorten naar de 
eigen locatie aan de Molenraai. Door het terughalen van werksoorten naar één locatie konden we 
medewerkers flexibeler inzetten en konden we beter inspelen op piekmomenten bij opdrachtgevers. 
Naast spreiding van werkzaamheden is ook gekeken naar het soort werkzaamheden en de vergoeding 
voor onze werkzaamheden. We voerden werkzaamheden uit die niet (langer) aansloten bij de 
capaciteit van onze medewerkers. We huurden externe partijen in om aangenomen werk uit te 
voeren.  
 
3.3. Prijsafspraken  
We zijn met opdrachtgevers in gesprek gegaan om prijsafspraken te verbeteren. Prijsafspraken 
worden conform bovengenoemde voorwaarden gemaakt. Soms accepteren we een lagere prijs omdat 
het werk goed aansluit bij de capaciteiten van de doelgroep of omdat het continuïteit biedt of past 
binnen de totale planning van overig werk.  
 
Naast prijs en continuïteit is gekeken naar een efficiënte uitvoering van werkzaamheden. Een 
voorbeeld hiervan is de reorganisatie van onze groenafdeling. In 2014 zijn we begonnen met een grote 
groepsdetachering naar IBOR. Onder leiding en toezicht van IBOR werden medewerkers van BWRI 
ingezet op gemeentelijke groenwerkzaamheden. BWRI was alleen nog verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de personele begeleiding. Medewerkers die niet geschikt waren om naar IBOR 
gedetacheerd te worden, zijn ingezet op de eigen groenafdeling van BWRI. De eigen groenafdeling van 
BWRI fungeerde als een vangnet. 
 
3.4. Samenwerking met externen 
BWRI Groen voerde werkzaamheden uit voor aan de gemeente gelieerde opdrachtgevers en 
particuliere opdrachtgevers. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden werd gebruik gemaakt van 
een groot bedrijfsbureau en externe partijen om deze werkzaamheden uit te voeren. Er is een keuze 
gemaakt om alleen nog maar werkzaamheden uit te voeren die voldeden aan een aantal voorwaarden 
( aansluiting bij de doelgroep, uitvoerbaar door 90% van de doelgroep, hoogte vergoeding, 
continuïteit). Dit heeft geresulteerd in het afscheid nemen van een aantal externe opdrachtgevers.  
 
Er is ingezet op allianties met werkgevers om werksoorten en activiteiten "buiten de deur” te 
organiseren, voldoende ontwikkelmogelijkheden te bieden aan medewerkers en waar mogelijk te 
detacheren bij een externe organisatie.   
 



 

6 
 

 
4. Bedrijfsvoering per afdeling in 2018  
 
Het werkbedrijf bestaat uit 2 clusters, het cluster dienstverlening en het cluster productie: 
 

Dienstverlening Productie 

Schoonmaak 
Groen 
Detachering 
Werkwinkel/TDC 
Wasserette 
Magazijn 
Catering 
Kringloopwinkel 

TDM (samenwerkingsverband Essity) 
Electro 
Varia (in- en ompakwerkzaamheden en stickeren) 
PostNL 
Grafeerafdeling 
Confectie 

 
4.1. Dienstverlening in 2018  
 
4.1.1. Schoonmaak  
In 2018 hebben we de schoonmaakactiviteiten bij gemeentelijke gebouwen verder uitgebreid. De 
medewerkers van BWRI waren verantwoordelijk voor de opleveringsschoonmaak van “De Poort”. 
Voor het Kielzog verzorgen wij op regie basis schoonmaakwerkzaamheden uit en doen we het 
dagelijkse vloerenonderhoud bij Grand Café en toiletten. 
 
Er is een ‘opfriscursus’ SVS schoonmaak geweest voor de medewerkers. 
Binnen Schoonmaak bieden we verschillende stage- en werkplekken voor leerlingen van Pro-VSO,  
mensen uit de bijstand, Wajong en Nieuw Beschut. 
 
4.1.2 Groen 
De Groenafdeling van BWRI was in 2018 opgesplitst in 3 onderdelen: 
1. BWRI Groen 
2. IBOR groepsdetachering 
3. Sight Landscaping groepsdetachering 
 
BWRI Groen doet het groenonderhoud voor Lefier, IBOR en eenmalige opdrachten voor bijvoorbeeld 
Staatsbosbeheer. Voorbeelden hiervan zijn straatwerkzaamheden in samenwerking met het bedrijf 
“Koen Meijer”, het verwijderen van  bomen en leegmaken van tuinen op diverse locaties. In 2018 
onderhielden we voor Koen Meijer rotondes in de plaatsen Zuidbroek en Meeden, zaaiden we vaak 
bermen in, velden we bomen en veegden we bestrating in. Dit is een mooie ontwikkeling voor onze 
medewerkers. We bieden de medewerkers de mogelijkheid vakinhoudelijke kennis te vergroten met 
behulp van deze marktpartij.  
 
Op 1 januari 2018 waren er 55 medewerkers gedetacheerd bij IBOR en op 31 december 2018 waren 
dit nog 47 medewerkers. IBOR groepsdetachering onderhoudt werkgebieden voor IBOR en voert 
eenmalige opdrachten voor IBOR uit onder leiding en toezicht van IBOR. De werkleiding van BWRI is 
verantwoordelijk voor de personele begeleiding van de gedetacheerde medewerkers zoals het voeren 
van ontwikkelgesprekken en begeleiding bij (langdurig) ziekteverzuim. De afname van aantal 
medewerkers bij IBOR heeft enerzijds te maken met de verzwakking van de doelgroep en natuurlijk 
verloop en anderzijds met de mate van begeleiding die deze doelgroep nodig heeft. IBOR geeft aan 
niet op een adequate manier onze medewerkers te kunnen begeleiden. Het is gebleken dat het voor 
een reguliere werkgever veel inspanningen vergt om deze doelgroep op een goede manier te 
begeleiden. Hierdoor zien wij een groei van onze eigen afdeling Groen en loopt het aantal 
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detacheringen bij IBOR in dit geval terug. Deze tendens zal zich in 2019 voortzetten en zijn wij in 
afwachting van het nieuwe organisatiemodel van IBOR.  
 
De samenwerking met Sight Landscaping loopt vanaf 1 januari 2016 en vanaf 1 januari 2018 hebben 
we voor een nieuwe vorm van samenwerking gekozen. In 2018 werken we samen in de vorm van 
groepsdetachering en zijn financiële afspraken aangepast waardoor de samenwerking een positiever 
resultaat oplevert. In 2018 zijn een aantal medewerkers van Sight gedetacheerd naar IBOR of terug 
gekeerd naar de eigen Groenafdeling van BWRI. In 2018 waren 15 medewerkers gedetacheerd bij 
SIGHT en is besloten de detachering voort te zetten in 2019.  
 
 
4.1.3. Wasserette 
In 2018 bestonden de werkzaamheden met name uit het wassen voor de WMO voor inwoners van de 
gemeente Midden-Groningen en vond er uitbreiding plaats van de WMO was service in voormalig 
Menterwolde. Daarnaast verzorgd de wasserette het wassen van doekjes en moppen voor de gehele 
schoonmaakafdeling, het wassen en strijken van werkkleding van Theater Kielzog. 
 
De wasserette is met name geschikt voor medewerkers die weinig prikkels moeten hebben en tevens 
geschikt als stage- en werkplek voor leerlingen Pro- VSO, mensen uit de bijstand, Wajong en Nieuw 
Beschut. 
 
4.1.4. Catering  
De bedrijfskantine is een werk- leerproject en biedt werk aan SW-medewerkers, stagiaires van 
Praktijkscholen, mensen uit de bijstand, de Wajong en Nieuw Beschut. De kantinemedewerkers krijgen 
instructie over de te bereiden gerechten en worden op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen. Naast het beheer van de bedrijfskantine verzorgt men lunches bij vergaderingen, 
cursussen en recepties. 
 
De hygiëne is een belangrijk onderdeel bij de voedselbereiding en daarom hebben alle 
kantinemedewerkers een HACCP-training gehad die speciaal is ontwikkeld zodat het voor alle 
medewerkers begrijpelijk en te volgen is. De training wordt afgesloten met een toets en bij goed 
gevolg krijgen de deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt. 
 
 
4.1.5 Kringloopwinkel 
In de Kringloopwinkel krijgen goederen een 2e kans waarbij duurzaamheid en een reductie van afval 
voorop staan. Ook in 2018 was de Kringloopwinkel een multiculturele ontmoetingsplek, toegankelijk  
voor alle lagen van de bevolking. 
In 2018 werkten er 16 SW medewerkers. Zij ervaren de Kringloopwinkel als een fijne vertrouwde en 
veilige werkplek. Het is een werkplek waar SW medewerkers zich op diverse onderdelen kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor re-integratie en werk-ontwikkelplekken, evenals stage 
plekken voor praktijkscholen. 
 
In de kringloopwinkel wordt samengewerkt met Cosis. Cosis is de nieuwe naam voor Novo en Promes 
Care en bied hulp aan mensen met een psychische en verstandelijke beperking. Cosis neemt de 
bemensing van de Koffie Corner voor haar rekening. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerken op 
het gebied van arbeidsmatige dagbesteding. De ontwikkeling is met name gericht op het aanleren van 
allerhande praktische en sociale vaardigheden.  De cliënten zorgen voor de bediening. Prijzen de 
verschillende artikelen, doen werkzaamheden in het magazijn en dragen zorg voor de schoonmaak 
van de verschillende ruimtes. 
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4.2. Productie in 2018  
 
4.2.1. TDM 
De grootste buitenlocatie van BWRI is TDM en is de samenwerking tussen Iederz, het beschutte 
werkbedrijf van de gemeente Groningen en Essity. Essity is een toonaangevend wereldwijd producent 
van hygiëne artikelen en was voorheen onderdeel van de SCA Groep. De producten worden bij TDM 
opnieuw verpakt voor Essity-klanten met specifieke verpakkingswensen. Die willen bijvoorbeeld een 
kleiner aantal luiers in een verpakking of er een actiesticker op hebben. Bij TDM zijn circa 150 
medewerkers werkzaam.  
 
TDM was in 2018 bij uitstek de plek waar mensen vanuit verschillende doelgroepen, nieuwkomers, 
nieuw beschutte medewerkers, Wajongers en mensen vanuit de sociale dienst,(bijstand) zijn 
ingestroomd. Alles gericht op het ontwikkelen van medewerkers en het aanleren van werknemers 
vaardigheden. Met het doel, om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Een aantal trajecten zijn in 
2018 succesvol beëindigd en hebben geresulteerd in een reguliere functie.  
 
In 2018 is de productiehal van TDM verbonden door een 65 meter lange tunnel met het Warehouse 
van Essity. Onbemande vorkheftrucks verplaatsen via de tunnel 90 tot 100 pallets per dag met 
verpakte producten tussen beide bedrijven. Tot nu toe vervoerden vrachtwagens de pallets over een 
afstand van 500 meter tussen de bedrijven.  In 2018 is deze nieuwe werkwijze volledig geïntegreerd.   
 
De producten van Essity worden niet alleen op de locatie TDM verwerkt maar ook op de Molenraai 
worden er orders voor Essity verwerkt. 
De werkzaamheden die wij voor Essity doen, zijn het ompakken naar een displaydoos. Ook krijgen wij 
af en toe een blokkadeorder. Dit is een order waar tijdens het productieproces bij Essity foute 
producten tussen de goede producten komen. De foute producten moeten wij er dan uitzoeken. 
In 2018 zijn wij van 70 pallets in de week naar 98 pallets in 3,5 dagen gegaan. Dit is gelukt door de 
medewerkers efficiënter te laten werken.  
 
4.2.2 Electro  
In 2018 is de productie op de Electro afdeling verder afgenomen. In 2018 is de samenwerking met AP 
verder afgenomen door een verschuiving van activiteiten bij AP waardoor er minder behoefte is aan 
handmatig productiewerk. De Electro afdeling heeft zich altijd gekenmerkt door een grillig verloop van 
het aanbod van werk en aanbod van werk was seizoengebonden. We hebben afscheid genomen van 
een kleinere opdrachtgever en hebben de prijzen bij andere opdrachtgevers iets weten te verhogen. 
In 2018 zijn we gestart met acquisitie naar nieuwe werkzaamheden voor de Electro afdeling. In 2018 
zijn wij er nog niet in geslaagd nieuwe werkzaamheden voor Electro binnen te halen. In 2019 gaan wij 
hiermee verder.  
 
4.2.3 Varia 
De afdeling Varia staat onder leiding en toezicht van de werkleider die ook verantwoordelijk is voor de 
afdelingen Electro en Confectie. De afdeling Varia bestaat uit 75 enthousiaste en gemotiveerde 
collega’s die zich bezig houden met verschillende werkzaamheden.  
Het motto is “voor iedereen hebben wij een werkplek met passend werk.” 
 
In 2018 is de samenwerking met Topbrands verder uitgebreid. Topbands is een bedrijf die zich bezig 
houd met het opkopen en doorverkopen van producten op het gebied van cosmetica, 
lichaamsverzorgings- en huishoudelijke producten. 
Deze producten komen van over de hele wereld en worden doorverkocht aan landen ook over de hele 
wereld. Deze producten worden voorzien van een talen sticker van het land waar het wordt verkocht. 



 

9 
 

Geregeld krijgen wij orders die geassorteerd moeten worden, dit houdt in dat er verschillende 
producten in een doos gaan. Ook voor grote displays voor in de winkels draaien wij onze hand niet om. 
Vele van onze aangepaste producten komen we tegen bij Action of Op=Op. Voor de medewerkers is 
het leuk om hun producten terug te zien in de winkel.  
Wij zijn in korte tijd van 40.000 stickers in de week naar 70.000 tot 80.000 stickers gegaan. 
Soms krijgen wij hulp van de afdelingen Electro en Confectie. In 2019 verwachten we dat de productie 
wordt opgevoerd naar 100.000 stickers per week. 
 
4.2.4. PostNL 
De samenwerking met PostNL was in 2018 op een aantal gebieden turbulent. Ten eerste hadden we te 
maken met een enorme groei in het aantal pakketten. Ter illustratie de omzetcijfers van de eerste 
kwartalen in 2016, 2017 en 2018. Ten opzichte van 2017 hadden we te maken met een groei van bijna 
70%. Deze groei had een behoorlijke impact op het productieproces en met name op het 
avondproces. 
 
Omzet PostNL Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 

 € 214.364 € 265.786 € 451.316 
Omzetontwikkeling BWRI/PostNL 
 

Vanwege het toenemende aantal pakketten en de toenemende vraag naar flexibiliteit door PostNL, 
was eind 2017 aangegeven dat PostNL de samenwerking in het avondproces wilde stop zetten. PostNL 
ging de samenwerking voortzetten met een marktpartij die beter kon anticiperen op de groei en de 
toenemende vraag naar flexibiliteit. In goed overleg met BWRI werd besloten de samenwerking alleen 
in de ochtend voort te zetten in 2018. Onder druk van FNV ging de samenwerking met de marktpartij 
niet door en heeft BWRI aangeboden de samenwerking voor de avond te verlengen tot 1 mei 2018. 
Inmiddels waren de verhoudingen tussen FNV en PostNL verslechterd. FNV ageerde tegen de gekozen 
werkwijze van PostNL op alle distributiedepots in Nederland. Dit heeft in Kolham begin 2018 geleid tot 
stakingen en tot een aangifte van FNV tegen gemeente Midden-Groningen. FNV claimde dat de 
gemeente Midden-Groningen te weinig loon had betaald aan medewerkers in het ochtend- en 
avondproces en onrechtmatige inzet van werkstages. Uiteindelijk heeft dit eind 2018 geleid tot een 
schikking met FNV waarin er een bedrag van circa 200.000,-  is nabetaald aan de medewerkers ter 
compensatie voor o.a. reiskosten en loon.  
 
In 2018 hebben we afscheid genomen van het avondproces en hebben we de leiding en toezicht van 
BWRI weten te herplaatsen binnen BWRI. In het avondproces waren geen SW medewerkers 
werkzaam. Het ochtendproces is in 2018 volledig onder uitvoering van BWRI gebleven. Het 
ochtendproces is een ander proces dan de avond en minder afhankelijk van aantallen en hierdoor 
meer geschikt voor SW medewerkers. In 2018 zijn 2 SW medewerkers uitgestroomd vanwege 
pensioen en fysieke klachten. In 2018 zijn de gesprekken gestart over de voortzetting van de 
samenwerking in 2019. Zowel PostNL en BWRI willen de samenwerking voortzetten maar in een 
andere vorm.  
 
4.2.5 Grafeerafdeling 
De Grafeerafdeling is een van de laatste technische afdelingen van BWRI. De afdeling bied een 9 tal 
werkplekken die allemaal worden ingevuld door SW medewerkers. In 2017 is er een investering 
gedaan in nieuwe graveermachines en is in 2018 hier volop van geprofiteerd door het aanscherpen 
van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. De afdeling heeft een groot klantenbestand en werkt van 
oudsher voor veel bedrijven uit de scheepsbouw.  
In 2018 is er veel energie gestoken in de relatie met de Gemeente Midden-Groningen. Inmiddels is de 
samenwerking verder uitgebouwd en heeft geleid tot een aantal mooie opdrachten. In 2019 hopen we 
de samenwerking verder uit te bouwen en preferred supplier te worden . 
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4.2.6. Confectie  
De Confectie afdeling is al jaren een stabiele afdeling met een grote opdrachtgever. Ook 2018 was een 
stabiel jaar waarin de samenwerking met Sigro goed is verlopen. Sigro is een bedrijf in bedrijfskleding 
die zich heeft gespecialiseerd in het produceren van schorten. De confectieafdeling maakt deze 
schorten. Andere opdrachtgevers van de Confectieafdeling zijn TenKate Textiel en de Kleine Keutel. 
Voor deze laatste opdrachtgever maken wij trappelzakken.  
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5. Wsw personeel 
 
5.1. Inzet op personele ontwikkeling 
In 2018 hebben we het project “Veilig en vitaal aan ’t wark” verder uitgerold. In 2017 zijn we gestart 
met een vitaliteitsonderzoek onder de SW medewerkers. In 2018 zijn we in samenwerking met 
“Stichting Lezen en Schrijven” gestart met de training “Gezondheid, voel je goed!”; een pilotproject 
gericht op gezondheid en geletterdheid. Door de combinatie van eet- en beweegadviezen van een 
diëtist en lessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen zorgen we voor duurzame 
veranderingen in de leefstijl van de deelnemers. De aanpak is gericht op volwassenen die gezonder 
willen leven en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Eind 2018 zijn 
we gestart met een tweede groep.  
 
Ook was er aandacht voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In 2018 hebben 10 deelnemers 
in 10 weken in eigen tempo digitale vaardigheden ontwikkeld. De cursus is feestelijk afgesloten met 
taart, rozen en voor elke deelnemer een certificaat. Vanwege het grote enthousiasme van de 
deelnemers is er nog een vervolg gegeven aan deze training.  
 
In 2018 is er aandacht geweest voor vakinhoudelijke trainingen zoals veilig werken langs de weg en 
VCA cursussen. Ook wordt er door de werkleider “Kantine en Schoonmaak” een aangepaste HACCP 
training gegeven. Deze training is afgestemd op het niveau van de medewerkers en wordt afgesloten 
met een certificaat.  
 
5.2. Formatiebestand en ontwikkelingen in 2018  
 
Formatie SW medewerkers SE Aantal medewerkers 

1-1-2018 318,6 382 

31-12-2018 306,1 367 

 
 
Uit dienst  15  Reden uit dienst  

   Pensioen  8 

   Arbeidsongeschikt  6 

   Overig  1 

 
 
5.3. Indeling op de werkladder  
Bij plaatsing van de Wsw-er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde werkladder. Dit betekent dat 
BWRI de ladder gebruikt om de ontwikkelingsmogelijkheden van de Wsw-er vast te leggen en te 
monitoren. BWRI probeert om haar medewerkers op een zo hoog mogelijke trede van de ladder te 
plaatsen. De laagste trede is interne plaatsing bij een SW-bedrijf. De daarop volgende treden zijn 
groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken en als laatste een reguliere baan zonder 
subsidie of begeleiding. Uitgangspunt is dan de ontwikkeling van de individuele werknemer en men 
zoekt, op basis van het individuele ontwikkelingsplan (IOP), de best passende plek voor hem/haar.  
In 2018 is met 90% van de medewerkers een IOP gesprek gevoerd.  
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Werkladder SW medewerkers BWRI  

 
5.4. Ziekteverzuim 
Over 2018 was het gemiddelde verzuimpercentage 15,7%. Dit is hoger dan de Benchmark die over 
2018 13,8% is. Dit heeft onder andere te maken met de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers 
en het langdurig verzuim die uiteindelijk resulteert in uitstroom. In vergelijking met de Benchmark 
heeft BWRI Werkbedrijf een langverzuim probleem. Het aantal ziekmeldingen ligt onder de 
benchmark. BWRI heeft van oudsher meer mensen in dienst met een verstandelijke beperking t.o.v. 
collega bedrijven (veroudering van deze doelgroep treedt vaak versneld op).  
 
In onderstaand grafiek is de leeftijdsopbouw van Wsw werknemers van BWRI in 2018 weergegeven:  
 

 
 
5.5. Ambtelijke aanstellingen  
De sleutelposities binnen het werkbedrijf worden bezet door zowel ambtelijke medewerkers als 
medewerkers met een SW indicatie. Gezien de verzwakking van de SW doelgroep en het lagere niveau  
van de nieuwe instroom is de verwachting dat deze functies in de toekomst ambtelijk moeten worden 
ingevuld. Dit heeft enerzijds gevolgen voor de financiële positie van het werkbedrijf en anderzijds 
moet er worden gekeken of het aantal begeleiders op de werkvloer nog toereikend is. 
In 2018 maken we een start met ambitiegesprekken met alle medewerkers op sleutelposities. Deze 
gesprekken verwachten we in 2019 af te ronden.  
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5.6. Vertrouwenspersoon 
Binnen BWRI heeft bedrijfsmaatschappelijk werk een eerstelijnsfunctie, dit houdt in dat het 
rechtstreeks toegankelijk is voor de medewerkers van BWRI. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is met 
name gericht op individuele hulpverlening. Er zijn veel contacten met diverse hulpverleningsinstanties. 
Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek. De vragen die binnenkomen bij 
bedrijfsmaatschappelijk werk zijn vaak gericht op financiële problematiek, privéproblemen en/of 
problemen in de werksfeer. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft ook een belangrijke doorverwijs 
functie naar de sociale teams.  
 
In 2018 hebben zich 2 medewerkers tot de vertrouwenspersoon gewend.  
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6. Transformatie  
 
6.1. Nieuw beschut werken  
 
BWRI is in 2016 gestart met het plaatsen van nieuw beschutte medewerkers binnen het Werkbedrijf. 
Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in een reguliere 
baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Zij hebben uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Het 
gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge 
mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een 
werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra 
voorzieningen van gemeente of UWV.  
 
In 2018 realiseren we de taakstelling voor het aantal plaatsen nieuw beschut en sluiten we het jaar af 
met een wachtlijst. We scherpen de procedure verder aan en de samenwerking tussen de afdeling  
Re-Integratie en Werkbedrijf werpt zijn vruchten af. Communicatie verloopt goed en lijnen zijn kort. 
Ook de samenwerking met UWV verloopt steeds beter.  
 
 

taakstelling beschut werk 2018  20 

Gerealiseerde beschutte werkplekken in 2018  
 

20 

 
 
6.2 Verhouding aantal beschutte medewerkers en Wsw medewerkers  
 

 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 2022 
 

WSW 430 380 348 334 324 317 306 293 

Beschut werk     0     2     9   20   35    

Overig   20   30   28   35     

 450 412 385 389     
Aantal medewerkers BWRI Werkbedrijf in personen 

 
 
 
6.3 Werkgeversteam 
Het werkgeversteam speelt een belangrijke rol bij het binnenhalen van vacatures. De werkleider 
detacheren is onderdeel van het werkgeversteam zodat de contacten met werkgevers gebundeld 
worden. Het werkgeversteam valt onder het Wsw werkbedrijf en daarom zijn de cijfers in bijgevoegde 
tabel (Succesvol uitgeplaatst 2018) toegevoegd in deze jaarrapportage.  
 
Het werkgeversteam speelt naast het binnenhalen van voor mogelijke vacatures voor SW 
medewerkers ook een signalerende rol voor het binnenhalen van passend werk voor het beschutte 
bedrijf. De leads vanuit mogelijke opdrachtgevers worden doorgezet naar het managementteam van 
het werkbedrijf. Het managementteam is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met 
opdrachtgevers en het implementeren van het werk. 
 
 
 

https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/16#beschut_werk
https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/16#mensen_met_arbeidsvermogen
https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/16#arbeidsparticipatie
https://www.samenvoordeklant.nl/lexicon/16#UWV
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Succesvol uitgeplaatst 2018     

Totaal    227 

Regulier werk   122 

WEP   11 

PP/Regulier   34 

BBL/BOL   38 

BAB   22 

Einde uitkering   0 

Detachering   6 

Nieuw beschut   1 

SROI   4 

 
6.4  Samenwerking gemeente Haren 
Sinds het opheffen van de gemeenschappelijke regeling BWR per 1 januari 2016, is er een 
inkooprelatie met gemeente Haren ontstaan. Gemeente Haren neemt een deel van haar SW 
medewerkers over en plaatst deze binnen haar eigen organisatie. Een aantal SW medewerkers van 
Haren heeft behoefte aan een beschutte werkplek en deze werkplekken worden ingekocht bij BWRI. 
In 2018 biedt BWRI plaats aan 5 medewerkers van gemeente Haren. In 2018 verzorgt gemeente 
Midden-Groningen de salarisuitbetaling voor alle SW medewerkers van Haren en ondersteunt zij in HR 
dienstverlening aan de SW medewerkers. In 2018 resulteerde dit in een omzet van ruim € 70.000. 
Vanwege de herindeling met gemeente Groningen per 1 januari 2019, wordt de samenwerking met 
BWRI per 31 december 2018 opgezegd. Eind 2018 nemen we afscheid van de medewerkers van 
gemeente Haren.  
 
6.5 Werkbedrijf als ontwikkelbedrijf 
In 2018 zijn we verder gegaan met de transformatie van traditioneel SW bedrijf naar een 
ontwikkelbedrijf die ruimte biedt aan alle doelgroepen van de participatiewet. Het Werkbedrijf wil 
perspectief bieden aan alle medewerkers en is gericht op samenwerking met meerdere ketenpartners. 
 
Binnen de infrastructuur van het werkbedrijf bieden we ruimte aan meerdere leerwerktrajecten: 
 

- Dok 4 
BWRI heeft een groot netwerk aan lokale bedrijven waarvan een aantal lid zijn van de vereniging voor 
industriële bedrijven en werken hier veel mee samen. Bij de lokale bedrijven in gemeente Midden-
Groningen, staat personeel(tekorten) bovenaan de agenda. Het wordt steeds moeilijker voor deze 
bedrijven om technisch en geschikt personeel te vinden. 
BWRI heeft moeite om bestaande vacatures in te vullen met het huidige aanbod van werkzoekenden. 
Om de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van het huidige bestand dichter bij elkaar te 
brengen is praktische scholing noodzakelijk. 
Het idee is opgevat om in eerste instantie met deze lokale bedrijven mensen laagdrempelig te scholen 
gericht op duurzame uitstroom in de techniek en of bouw. 
 
BWRI heeft de samenwerking gezocht met DOK 4. Dit is een organisatie gespecialiseerd in 
detacheringen en opleiden van mensen. Door effectief op te leiden van technische vakmensen in de 
praktijk en door bedrijven te faciliteren in het verkrijgen van hun eigen bedrijfsopleiding, weet dok-4 
een brug te slaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Binnen het project DOK4 worden testen afgenomen en krijgen de kandidaten een praktijk assessment 
techniek. BWRI werkbedrijf stelt ruimte beschikbaar waar klanten vanuit de participatiewet kunnen 
worden opgeleid voor de functieprofielen die worden opgesteld door de aangesloten bedrijven 
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Rubicon 
 

- Rubicon 
In deze route kunnen kwetsbare jongeren die vanwege allerlei redenen zijn uitgestroomd uit het 
reguliere onderwijs alsnog een mbo 2 diploma halen. Hiermee hebben ze een startkwalificatie en zijn 
zij geen voortijdige schoolverlater meer. Het opleidingstraject is aangepast naar de behoeften en 
mogelijkheden van de jongeren. De reguliere bol opleiding dienstverlening breed mbo 2 is zodanig 
aangepast dat deze lijkt op een BBL opleiding. De jongeren volgen bij de route Rubicon het onderwijs 
niet op school, maar krijgen les van één docent binnen de muren van het leerbedrijf, in dit geval 
binnen het werkbedrijf BWRI. 
Route Rubicon past binnen de doelstelling van BWRI om mensen te ondersteunen bij hun participatie. 
We pakken hiermee jongeren die uitvallen op school meteen op zodat zij het toch voor elkaar krijgen 
om een diploma te halen en kunnen werken aan hun toekomst. Door de jongeren meteen terug te 
leiden naar school in een veilige setting blijven zij actief werken aan hun toekomst . We voorkomen 
dat zij aan de zijlaan komen te staan en afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. 
We zetten in de gemeente Midden-Groningen niet alleen in op het behalen van een mbo 2 diploma. 
Onze ambitie is dat deze jongeren na afronding van de route ofwel een baan krijgen voor langere tijd 
ofwel een reguliere opleiding op mbo 3 niveau gaan volgen. 
 

- Werkwinkel/TDC jongeren 
De werkwinkel is een afgebakende ruimte binnen het werkbedrijf waar een groep jongeren wordt 
begeleidt en werkzaamheden uitvoert die gefaciliteerd worden door het werkbedrijf. De 
verantwoordelijkheid voor de productie ligt bij de werkleider van het werkbedrijf en de begeleiding 
van de jongeren gebeurt door een jobcoach. De werkwinkel heeft zich verder ontwikkeld tot een 
diagnose instrument voor alle jongeren. 
Het TDC BWRI wordt naar voren geschoven naar de kop van het traject. Dat betekent dat na een 
werkintake de jongere aangemeld wordt voor het TDC BWRI. 
Het jongerenteam geeft aan dat ze de volgende onderwerpen tijdens het TDC BWRI behandeld willen 
hebben: 
 
1 wensen /motivatie 
2 beroepskeuze 
3 belemmeringen 
4 niveau 
5 scholingsmogelijkheden 
6 werknemersvaardigheden 
 
Het resultaat(eindproduct) van het TDC BWRI zal een rapport/profiel moeten zijn waarin het volgende 
is vastgesteld: 
- de beginsituatie (trede) en de groeipotentie 
- voldaan aan de “TOA-toets” (Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt) 
- educatiemeter (dilemma management) 
- werknemersvaardigheden onderzoek 
- toekomstperspectief (scholing en/of beroep) 
- sollicitatieprofiel 
- eventueel belemmeringen om weer naar school te gaan of aan het werk te gaan 

Projectopdracht DOK 4 

Langdurige instroom creëren op banen bij provinciale bedrijven door laagdrempelige scholing 

te organiseren binnen de infrastructuur van het BWRI Werkbedrijf.  
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- advies vervolgtraject 
 

- ErvaarWerk 
Doordat we een verzwakking zien van de SW doelgroep en deze tendens zich zal voortzetten bij de 
nieuw beschutte doelgroep heeft BWRI werkbedrijf zich georiënteerd op arbeidsmatige dagbesteding. 
Een van de uitstroomredenen van de SW doelgroep is een ondergrensindicatie. Dit houdt in dat een 
medewerker te weinig arbeidsvermogen heeft en vaak is aangewezen op arbeidsmatige dagbesteding. 
Door deze oriëntatie is in 2016 een unieke samenwerking aangegaan met ErvaarWerk. ErvaarWerk 
biedt dagbestedingsplekken binnen gewone ondernemingen met fulltime en professionele 
begeleiding. 
 
ErvaarWerk biedt momenteel werkzaamheden aan bij 7 verschillende ondernemingen. Voor iedere 
onderneming zijn er weer andere werkzaamheden te doen.  Veelal vinden deze werkzaamheden 
plaats binnen de muren van het bedrijf. Een van deze ondernemingen is BWRI werkbedrijf.  
BWRI locatie Molenraai in Sappemeer is opengesteld voor arbeidsmatige dagbesteding. ErvaarWerk 
zal de begeleiding bij deze activiteiten verzorgen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid voor 
arbeidsparticipatie voor mensen met een dagbestedingsindicatie binnen de beschutte structuur van 
het werkbedrijf. BWRI werkbedrijf faciliteert in werk en infrastructuur.  
 
In 2018 is gestart met een unieke samenwerking met ErvaarWerk, Mythylschool in Haren en BWRI. 
Elke donderdag komen er leerlingen van de Mythylschool die met veel plezier en enthousiasme 
producten van Essity en Topbrands verwerken, binnen de muren van BWRI en onder de professionele 
begeleiding van ErvaarWerk.  
Aan de locatie Vosholen wordt een ruimte verhuurt aan Ervaarwerk waar specifieke ICT 
werkzaamheden plaatsvinden. 


