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Voorwoord
Algemeen

Netwerken

Het afgelopen jaar 2016 is voor de stichting INTOS geen eenvoudig jaar geweest. Achteraf kunnen we toch tevreden terugkijken op de bereikte
resultaten en dat met een steeds verder teruglopend aantal Wsw medewerkers en een flinke extra subsidiekorting.
Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee.
Deze uitdagingen is INTOS aangegaan. Zo is de
omzet uit de oude Wsw activiteiten, onder afname Wsw personeelsbestand, gelijk gebleven. Dit
hebben we kunnen realiseren deels door mechanisering maar zeker door de inzet van onze medewerkers die maximaal hebben bijgedragen aan
het resultaat van ‘ons bedrijf’ en daar kunnen wij
met zijn allen trots op zijn. De stijging van de totale
omzet komt voor rekening van onze activiteiten
uit re-integratie en in hoofdzaak een aanzienlijke
extra opdracht welke wij, tezamen met onze collegae NLW in Venray en WAA in Venlo van het UVW
Venlo in de wacht hebben kunnen slepen in het
kader van de begeleiding van Wajong trajecten.

Om aan de uitdagingen van de Participatiewet
en de inclusieve arbeidsmarkt invulling te kunnen geven zijn er binnen de arbeidsmarktregio
wederom stappen gezet. Het werkgeverservicepunt (WSP) is verder geprofessionaliseerd en
heeft de structuur gevonden welke nodig is om
te kunnen spelen op de personeelsvraag van de
werkgevers. INTOS maakt hier deel van uit en het
WSP zal in de toekomst steeds meer de rol van
intermediair tussen werkzoekende en werkgever
gaan vervullen.

Na twee jaar Participatiewet wordt wel zichtbaar
dat het bieden van betaalde banen aan personen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt door werkgevers achter blijft bij de prognoses. De werkgevers geven tot nu toe de voorkeur aan detachering
en er zal in de toekomst een formule ontwikkeld
moeten worden die de werkgever de mogelijkheid
biedt wel duurzaam te voorzien in een betaalde
baan maar toch de flexibiliteit geeft in zijn personele planning.
Er blijft gericht ingezet worden op acties om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden welke
nog gekoppeld zijn aan de werknemers van de
Wet sociale werkvoorziening en de focus komt
daarmee te liggen op de toekomstige sociale en
financiële duurzaamheid. Een van onze kernpunten was het in stand houden van de infrastructuur.
Gezien de ontwikkelingen vinden wij dit nog steeds
de juiste keuze. Gelukkig is deze keuze ook altijd
ondersteund door onze stakeholders. Zo kunnen
we invulling geven aan verplichtingen van de Wet
sociale werkvoorziening maar ook ontwikkelingen
in gang zetten en kansen grijpen die de nieuwe
Participatiewet biedt op het gebied van sociaal ondernemen.

Resultaten
In 2016 heeft INTOS volgens verwachting gepresteerd en laten zien dat zij met succes de mogelijkheden heeft aangegrepen om te komen tot een arbeid
ontwikkelbedrijf. Financieel heeft dit geresulteerd
in een geconsolideerd resultaat van € 238.000,--.
Bestaande uit een gemeentelijke bijdrage van
€ 388.000,-- aan stichting INTOS en een niet
verbruikt deel geoormerkte Wsw middelen van
€ 150.000,-- welke bij de IWGM gemeenten binnen
de financiën verwerkt zijn. Hiermee levert INTOS
een beter exploitatieresultaat af als vooraf geprognotiseerd in het aanvalsplan 2015-2018. Voor dit
bedrag heeft INTOS zijn infrastructuur ingezet om
meer dan 750 personen met een achterstand tot
de arbeidsmarkt te helpen in verschillende vormen
van dienstverlening met als uiteindelijk doel om ze
te laten participeren in arbeid. Hierbij betreft het
310 medewerkers met een Wsw dienstverband,
130 in het kader van arbeidsmatige dagbesteding
en ruim 300 in het kader van een re-integratie traject. In 2016 heeft dit geleid tot een uitstroom van
127 kandidaten waarvan 40% naar geheel of gedeeltelijk betaald werk.
Deze resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met onze stakeholders en door de
inzet van de medewerkers van INTOS. Kernelement is consequent dat de infrastructuur van INTOS optimaal wordt benut voor het realiseren van
onze doelstellingen en het vinden van de meest
passende werkplek voor onze doelgroep. INTOS
is namelijk gericht op het vinden en aanbieden
van werk.
Jan Noij
Directeur
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Algemeen
Missie, visie
In 2016 is INTOS doorgegaan met invulling te geven
aan de implementatie van het aanvalsplan 2015-2018.
Hierin zijn strategische/tactische en uitvoerende doelstellingen opgenomen welke zijn gericht op een optimale uitvoering van de Participatiewet welke op 1 januari 2015 zijn intrede heeft gedaan. INTOS is al met
succes, onder het aanvalsplan 2011-2014 omgeturnd
naar het arbeid ontwikkelbedrijf voor de Noordelijke
Maasvallei.

Missie
“INTOS is het LEER- en WERKBEDRIJF in de regio
voor alle mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit
kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en
beschut werk tot en met het volledig re-integreren naar
regulier werk.

Visie in hoofdlijnen
INTOS is ervan overtuigd dat de reeds ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder doorgezet
moeten worden en INTOS als LEER EN WERK BEDRIJF t.b.v. arbeid verder kan groeien in de regio. Om
dit te bewerkstelligen creëert en investeert INTOS in
een infrastructuur die voor deze hele range van ondersteuning een passende oplossing kan bieden. Dit alles
zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met alle overige partijen en lokale bedrijven die een verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van deze mensen”.
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Kernelementen hierbij zijn:
Gericht op het bieden en verzorgen van werk
dat verdienvermogen heeft in de markt. Dit
leidt tot een beter financieel resultaat en is
noodzakelijk voor het in stand houden van de
infrastructuur/dienstverlening. Daarnaast leidt
dit tot de grootste kans op reguliere uitstroom.
Zonder dit verdienvermogen heeft INTOS geen
bestaansrecht.
Het bieden van een diversiteit aan dienstverleB
ning voor de complete doelgroep vanuit een individuele benadering van de cliënt waardoor
deze zijn verdienvermogen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt.
C.
Het optimaal benutten van de fysieke en kennisinfrastructuur:
o In nauwe samenwerking met gemeenten,
zorgaanbieders en andere Sw-bedrijven;
o Uitbreiden en onderhouden lokaal werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale Werkgevers Service Punten.
Dit alles vanuit een kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
A.

In de komende jaren gaat INTOS steeds meer toegroeien
naar een integraal onderdeel van de sociale diensten in de
regio en als verlengstuk voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de participatiewet. INTOS stelt zich ten doel om
deze dienstverlening te verrichten binnen de budgettaire
kaders die de Participatiewet en de WMO daarvoor bieden.

Verslag Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur IWGM is in 2016 hetzelfde gebleven.
P.J.H.M. de Koning, voorzitter (ook voorzitter DB)
P.J.J. Lucassen (ook DB)
C.G.P.M. Peters (ook DB)
G.J.M. Wienhoven

E.H.C. Vandermeulen
J.J.I.M. Noij plaatsvervangend directeur INTOS
B. Hulskotte (tot juli 2016) en de heer G.T. Schermers, secretaris

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2016 acht maal en het Algemeen Bestuur vier maal.
De volgende punten kwamen aan de orde:
•

Aanvalsplan INTOS 2015-2018

•

Begroting IWGM 2017

•

Jaarrekening 2015 stichting INTOS

•

Detacheringplaatsen Wsw gemeente Bergen

•

Kwartaalrapportage 2016 INTOS

•

Wet Werk & Zekerheid: transitievergoedingen

•

Jaarrekening GR-IWGM 2015

•

Samenwerking WAA-INTOS-NLW

•

Jaarverslag INTOS 2015

•

Onderzoek sturingsmiddel IWGM/liquidatieplan IWGM

•

Begroting INTOS 2017/begrotingswijziging INTOS

Verslag Ondernemingsraad

Voorwoord

Vergaderoverzicht

Een van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad is het plegen van overleg namens de
werknemers met de leiding over de gang van zaken
in het bedrijf. De ondernemingsraad moet zoveel
mogelijk bevorderen dat de geldende voorschriften
op het terrein van de arbeidsvoorwaarden worden
nageleefd. Hieronder vallen zowel Cao-bepalingen
en wettelijke voorschriften als interne regelingen.
Bij Cao-bepalingen kun je denken aan het aantal
vakantiedagen of vakantietoeslag, werktijden, overwerkvergoedingen, loon, Vut of pré-/vroegpensioenregelingen en pensioenregelingen, opzegtermijn etc.

In de OR-vergaderingen zijn adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld. De OR heeft 6 keer
vergaderd in 2016, deze vergaderingen worden altijd 1
week voor de OR-overlegvergaderingen met de directeur gepland. Ook heeft er in het kader van WOR art.
24 een vergadering plaatsgevonden met de bestuurder
van de IWGM.

Samenstelling
•
•
•
•
•
•
•

Sjaak Hopman
Vera van de Lest
Gerard Arts
Francois de Vree
Toon Hermens
Wilma Bertrams
Noortje v/d Wijst

voorzitter OR
secretaris OR
voorzitter VGWM-cie, lid OR
secretaris VGWM-cie, lid OR
lid VGWM-cie, lid OR
lid OR
lid OR

De OR heeft een vaste commissie: de VGWM-cie,
deze heeft verder nog 2 niet OR leden, te weten Jan
van Elst en Rob Vos. We zijn erg blij met deze enthousiaste leden.

OR-Overlegvergaderingen
De ondernemer stelt de OR in met als doel in het
overleg en de vertegenwoordiging van het personeel te voorzien. In de ontmoeting tussen ondernemer en OR gaat het om dit overlegdoel; niet meer
maar ook niet minder. Als vertegenwoordigers – de
bestuurder namens de ondernemer en de OR namens het personeel – zijn beide verantwoordelijk
voor de gang van zaken tijdens de overlegvergadering. De overlegvergaderingen worden vooral met
de directie gehouden, voor de art. 24 (WOR) vergadering (hierin wordt de algemene gang van zaken
in de onderneming besproken. Bij deze vergadering
laat de ondernemer weten of hij besluiten aan het
voorbereiden is waarover te zijner tijd advies geven moet worden of om instemming zal worden gevraagd) worden de bestuurders uitgenodigd. Deze
kenmerken zich door een goede verstandhouding
en vertrouwen in elkaar.
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Waar heeft de OR zich over gebogen?
AANVALSPLAN INTOS 2015-2018
INTOS wil zo breed mogelijk inzetten (arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, re-integreren naar
regulier werk). Waar voorheen andere Sw-bedrijven
nog andere bewegingen maakten ziet men nu dat
deze nu ook voor een brede inzet gaan.

De adviesaanvragen
•

•

Adviesaanvraag inzake investeringsbeleid INTOS.
Er is door de OR-leden samen met de directie gekeken naar een meer werkbaar investeringsbeleid. Door het vertrouwen dat de OR en directie in
elkaar hebben was een open discussie mogelijk
wat zorgde voor een resultaat waar beide partijen
achter kunnen staan.
Adviesaanvraag handreiking biologische agentia.
Deze handreiking “biologische agentia’ is opgesteld om INTOS te ondersteunen bij het opzetten
van Arbobeleid. Arbobeleid is nodig om binnen
het bedrijf gezondheidsklachten ten gevolge van
biologische agentia te voorkomen, dan wel de effecten van blootstelling en de schade te beperken.

Overzicht instemmingsverzoek 2016
•

•

•

•
•
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Instemmingaanvraag Klokkenluidersregeling INTOS.
De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli
2016. De Klokkenluidersregeling INTOS betreft
een regeling die uniform is aan die van de WAA
en NLW. Een werkgever met ten minste 50 mensen moet een interne meldregeling oftewel klokkenluidersregeling hebben. In de wet is vastgelegd wat hier in ieder geval moet zijn opgenomen.
Klokkenluiders en werkgevers hebben rechten en
plichten.
Instemmingaanvraag inzake protocol ziekteverlof
INTOS
Na wat kleine toevoegingen die door de OR waren voorgesteld en zijn meegenomen en verwerkt
konden we als OR instemmen.
Instemmingaanvraag inzake kledingvoorschrift
INTOS.
Na nader overleg hierover buiten het gewone
overleg kon de OR instemmen met het ons voorgelegde kledingvoorschrift.
Instemmingaanvraag Privacyreglement INTOS.
Heeft de OR nog geen instemming aan kunnen
verlenen.
Instemmingaanvraag feestdagen/RVT dagen 2017.
Jaarlijks worden in het laatste kwartaal de feest-

•

dagen/RVT dagen voor het daaropvolgende jaar
aangeboden aan de OR.
Evaluatie WKR 2016. WKR is een verplichting
per 1 januari 2015, er is in principe geen instemming- adviesaanvraag nodig. Onderwerpen van
de in te voeren WKR van INTOS hebben te maken met het beloningssysteem en zijn daardoor
instemming plichtig volgens de WOR (artikel 27,
lid 1, sub c WOR). Er is bij het verlenen van de instemming afgesproken om een jaarlijkse up-date
inzake een eventueel bedrag voor het individuele
keuzebudget. Dit jaar was er geen ruimte in het
budget hiervoor.

Verder is de OR geïnformeerd over de BHV oefening met de brandweer, voorman in dienst van de
stichting INTOS en de evaluatie van BuitenWerk.

Toekomstblik
Als ondernemingsraad zijn we voor het eerst geconfronteerd met “het primaat van de politiek”. Dat wil
zeggen dat besluiten die overwegend politiek van
aard zijn, in beginsel niet voor overleg met de ondernemingsraad in aanmerking komen. Dat is anders
wanneer deze aangelegenheden gevolgen zullen
hebben voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen. In dat geval is het
besluit doorgaans ook adviesplichtig. Het betrof de
aankondiging dat er onderzoek naar de opheffing
van huidige IWGM wordt gedaan. Doordat gemeente Mook en Middelaar nu nog alleen voor de WSW
deel uit maken van de IWGM is de vraag gekomen of
daarvoor deze structuur nog de meest passende is.

Contact
Op basis van eigen waarnemingen en vanuit ervaren knelpunten en wensen van de werknemers
kunnen agendapunten voor een overleg worden
opgesteld. Het kan gaan om verbetering van de
organisatie, of om verbeterideeën voor het producten- of dienstenpakket. Werknemers hebben
daar vaak ideeën over. En de ondernemingsraad
kan dit aan het voetlicht brengen.

Arbeidsontwikkeling 2016
INTOS heeft zich in 2016 verder ontwikkeld als arbeid ontwikkelbedrijf in de regio. Het netwerk van opdrachtgevers
en werkgevers heeft zich opnieuw uitgebreid en merken
dat INTOS hierdoor steeds minder gezien wordt als het traditionele Wsw-bedrijf. Daarnaast is INTOS aangesloten bij
het Werkgeverservicepunt (WSP) van arbeidsmarktregio
Venlo en ook bij commerciële netwerkorganisaties. Jaarlijks groeit het aantal werkgeverscontacten en plaatsingen
van mensen.
Dit heeft in 2016 geresulteerd in een uitbreiding van het
netwerk van werkgevers, maar ook in een groei van trajecten van bijvoorbeeld UWV kandidaten (Wajong, WIA en
ziektewet).
Er wordt zoveel mogelijk inhoud gegeven aan het uitgangspunt om arbeidsontwikkeling voor iedere klant of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organi-

satie is daar op ingericht. Bij de uitvoering van de taken
op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leidend.
Deze missie is: “Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als
mensgerichte organisatie passend werk aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en bevordert hun ontwikkeling naar arbeid.”
De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemiddeling naar de arbeidsmarkt, waarbij wij
uitgaan van een sluitende aanpak van inactief naar actief.
Bij voorkeur in regulier werk, anders via leerwerkplekken
of op vrijwilligersplekken bij instellingen of andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Inactiviteit is geen optie.
Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en
gekwalificeerd personeel ontwikkelt INTOS de talenten
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat
deze aansluiten op de vraag.

aal aantal trajecten 2016 (354)
Resultaten

6 Hierna volgt een overzicht van de

resultaten van de uitgevoerde re-integratietrajecten in 2016 met een toelichting

op de ingezette dienstverlening.

Aantal cliënten
Totaal aantalTotaal
trajecten aantal
2016 (354)trajecten

2016 (354)

6

78

Gennep
Gennep

Bergen

Bergen
UWV

26

UWV

Overige

Overige

244

244
In totaal heeft INTOS naast de Wsw populatie in 2016, 354 unieke cliënten in traject gehad. Het merendeel van
deze cliënten was van de gemeenten Gennep, Bergen en UWV. Het valt op dat vooral het aantal cliënten vanuit
het UWV en gemeente Bergen sterk is toegenomen terwijl dit voor gemeente Gennep gelijk blijft. Dit heeft te
maken met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gennep en INTOS waarin is afgesproken dat
iedere bijstand cliënt van de gemeente Gennep een traject aangeboden krijgt via INTOS.  Daarnaast is de dienstverlening met het UWV sterk toegenomen, mede door een pilot Wajong die samen met Cedris is opgezet en in
samenspraak met WAA en NLW wordt opgepakt.
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Positie op de participatieladder
60%
Positie op de participatieladder
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Positie op de participatieladder
53,7%

60,0%
50,0%

40,0%
30,0%
20,0%

18,2%

13,0%

8,2%

10,0%

4,9%

2,0%

0,0%

Reeks1

De
cliënten
die
ons binnenkomen
zitten
voorinhet
gedeelte
in trede 1
De cliënten
die bij
onsbij
binnenkomen
zitten voor het grootste
gedeelte
tredegrootste
1 en 2 van de
participatieladder
(71,9%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede
participatieladder
(70%).
Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteind
4, 5 of 6 van de participatieladder
(95%).
einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladde
Uitstroom

Uitstroom

Uitstroom 2016 (127)

Uitstroom 2016 (127)

Uitstroom 2014
35

vrijwilligerswerk

48
35

36

36

regulier

14

20

6

wsw

verhuisd

2

5

Regulier

10

onderwijs

Verhuisd
Overige/vervolgtraject
UWV
Zorg

Zorg/ziekte

overige

In 2016 zijn in totaal 127 trajecten beëindigd. Hiervan zijn 48 cliënten geheel of gedeeltelijk uitgestroomd naar reguliere arbeid. Dit betekent dat een uitstroom naar geheel of gedeeltelijk betaalde arbeid is gerealiseerd van 13%.
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2

Werkplek

Verhouding Verhouding
intern/extern
geplaatst
intern/extern
geplaatst
12%

Intern
Extern onbet.
35%

53%

Extern bet.

Van de cliënten die op 31 december 2016 nog bij INTOS in traject zitten is 47 % geheel of gedeeltelijk geplaatst bij
een externe opdrachtgever. 12% hiervan wordt hiervoor ook betaald waardoor de kans op uitstroom naar reguliere
arbeid (geheel of gedeeltelijk) op termijn mogelijk is.

Partners
Om mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolement is INTOS meerdere samenwerkingen
aangegaan. De samenwerking met ESP is na een succesvolle pilot geïntensiveerd. Zij richten zich naast het
fysieke aspect ook op het psychische onderdeel in combinatie met de belemmeringen die mensen ervaren om
niet te kunnen werken. Het resulteerde in een actievere houding van werkzoekenden en een gezondere levensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zoekt de verbreding in de doelgroep. Daarnaast
ondersteunt INTOS meerdere lokale initiatieven zoals de voedselbank, kledingbank, ONS TEAM en de vrijwilligersvacaturebank. Allemaal voorbeelden waar mensen met een afstand worden ingezet om aan arbeidsontwikkeling te doen. INTOS heeft opnieuw in 2016 de taaltrainingen (WEB) gefaciliteerd en hebben dit uitgebreid naar
Inburgering. Eind 2016 zaten er 40 mensen in een inburgeringstraject bij INTOS. Hierbij gaat INTOS uit van al
werkende de taal leren en minder achter de computer. In 2017 zal dit verder doorontwikkeld worden en zal vooral
ingezet worden op duale trajecten.
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Onze aanpak

De reden van de succesvolle resultaten hebben alles te maken met de manier waarop wij cliënten begeleiden, direct aan
het werk zetten en de korte lijnen met onze diverse opdrachtgevers. De volgende instrumenten spelen daarbij een belangrijke rol. INTOS gaat uit van de filosofie dat werken loont.
Minimaal 80% van het aantal cliënten in een traject heeft een
(on) betaalde baan. Op die manier ken je de competenties
van de mensen en kun je snel schakelen bij het vervullen
van vacatures.

(Praktijk) Diagnose

Een deel van de cliënten die in aanmerking komen voor
dienstverlening kunnen niet direct bemiddeld worden naar de
reguliere arbeidsmarkt. Dat betekent dat er nader onderzoek
gedaan moet gaan worden naar de situatie van de klant.
INTOS werkt met verschillende methodieken, waaronder
de methodiek MELBA en AVEM om naar de klant te kunnen kijken vanuit verschillende objectieve invalshoeken. Het
werken met diagnostische instrumenten stelt de consulenten
in staat om methodisch te werken. Naast de methodieken
die INTOS gebruikt leert de ervaring dat de beste diagnose
gesteld kan worden nadat iemand letterlijk in de praktijk aan
het werk gaat. In samenspraak met werkbegeleiding stelt de
consulent in een werkopdracht heldere doelen op en mogelijke belemmeringen worden weggenomen.

Training/opleiding
De afgelopen jaren krijgen opleidingen/ trainingen een steeds
belangrijkere rol binnen INTOS. Naast het creëren van een
eigen leslokaal binnen INTOS heeft dat ook geresulteerd
in het ontwikkelen van een eigen methodische cursus solliciteren/ jobhunten. Deze groepstrainingen zijn aangepast
op de verscheidenheid aan doelgroepen die binnen INTOS
worden aangemeld. De modules zijn verdeeld in praktische
en theoretische lessen. In de theorieles worden deelnemers
meegenomen in de sollicitatievaardigheden die nodig zijn
om jezelf bij een werkgever goed te presenteren. In de praktijklessen worden die werkgevers benaderd en gaan ze op
zoek naar geschikte vacatures, ondersteund door ervaren reintegratieconsulenten. In 2016 zijn we doorgegaan met het
structureel aanbieden van hef-/reachtruck en BT trainingen
die uiteindelijk worden afgesloten met een certificaat. Deze
worden 2 keer per jaar aangeboden voor een groep van minimaal 6 kandidaten. De trainingen worden breed ingezet en
zijn voor iedereen toegankelijk. Het groepsgewijs leren levert
een andere dynamiek op bij mensen en resulteert in een actievere houding. Naast deze trainingen zet INTOS waar nodig in op een opleiding op maat. Hierbij is een baangarantie
of een reële kans op uitstroom wel noodzakelijk.
In 2016 zijn de trainingen uitgebreid met een groepstraining
empowerment en een assertiviteitstraining. Dit geeft mensen
de mogelijkheid om naast de individuele begeleiding in een
groep met zichzelf aan de slag te gaan. In eerste instantie zijn
deze trainingen ingezet voor cliënten uit een bijstandssituatie,
maar door de enthousiaste reacties wordt de training in 2017
12

aangepast zodat deze ook kunnen worden ingezet voor de
“vastlopers” binnen de Wsw populatie.

Bemiddeling naar regulier werk

Arbeidsontwikkeling is bedoeld om cliënten dichtbij de arbeidsmarkt te brengen en te bemiddelen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft INTOS bij het aannemen van nieuwe re-integratieconsulenten gekozen voor
personen met een groot netwerk in de regio en een verleden
in de uitzendbranche. Deze commerciële insteek heeft gezorgd voor een groei in uitstroom naar regulier werk die ruim
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de aansluiting
bij het werkgeversservicepunt (WSP) Venlo en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft bijgedragen aan meer inzicht in
bedrijven en vacatures in een groot gebied. Naast individuele
begeleiding helpen de sollicitatietraining/jobhunting bij het
vinden van een baan. In de praktijk merken we dat wanneer
mensen direct aan het werk (leer/werkplek) gaan mensen
eerder worden aangenomen dan dat ze vanuit geen werkplek solliciteren. INTOS wordt vaak als referentie gebruikt bij
het verkrijgen van een nieuwe baan.

Bieden van leer-werkplekken

INTOS werkt vanuit de filosofie dat werken loont. We streven
er naar om zoveel mogelijk, het liefst alle, cliënten zo snel
mogelijk na de start van hun traject werk (met behoud van uitkering) aan te bieden. Het aanbieden van werk is een belangrijke stap in het traject van een klant (werkfit maken). Door de
klant te zien werken, te begeleiden en te coachen kunnen we
de kansen op de arbeidsmarkt goed inschatten, de afstand
tot de arbeidsmarkt verkleinen en er direct voor zorgen dat
een klant participeert. We bieden werk aan in een brede omgeving. Dat wil zeggen dat cliënten werkzaamheden verrichten op allerlei verschillende plekken. INTOS heeft een aparte
afdeling ingericht waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dat ook binnen een regulier bedrijf gebeurt. Het
tempo ligt een stuk hoger dan op de andere afdelingen en er
is ook sprake van een zekere werkdruk. Deze manier van
werken is ideaal als leer- werkplek. Hiermee wordt de weerstand bij cliënten van een hoger niveau weggenomen en het
imago van INTOS is daarmee in positieve zin veranderd.
De afgelopen periode zijn dan ook verschillende cliënten via
deze werkplek weer in het arbeidsritme gekomen en hebben
uiteindelijk een reguliere baan gevonden. Het is opvallend te
zien hoe gemakkelijk de diverse doelgroepen met elkaar integreren. Het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel
nemen sterk toe. Door het uitbreiden van het netwerk van
bedrijven worden mensen steeds vaker direct bij werkgevers geplaatst zonder tussenkomst van de interne productie
omgeving bij INTOS. Dat is arbeidsontwikkeling in de optimale vorm, voordeel blijft ook dat er door de omgeving die bij
INTOS gecreëerd is medewerkers bij een terugval altijd weer
gebruik kunnen maken van de meer beschutte werkplekken.
Deze aanpak heeft geresulteerd in nieuwe plaatsingen bij in
totaal 91 werkgevers in de regio.

Detacheren/Begeleid werken Wsw

Detacheren/Begeleid werken WSW
Detacheringen
Medewerk(st)ers van INTOS kunnen worden gedetacheerd bij diverse inleners in de regio. Hierbij moet
worden gedacht aan o.a. overheid- en zorginstellingen,
maar ook aan het midden- en kleinbedrijf. Veelal zijn dit
inleners welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. INTOS heeft
de afgelopen jaren ingezet op groei van het aantal medewerkers die via detacheringen werken. Het aantal
detacheringen is in 2016 iets teruggelopen door een
reorganisatie bij een grote werkgever in de gemeente
Gennep en door een aantal medewerkers die met pensioen zijn gegaan. Het valt op dat steeds meer kandidaten gedeeltelijk gedetacheerd gaan worden. Dat
betekent dat ze voor een aantal uren ook nog werkzaamheden binnen de muren van INTOS uitvoeren.

Begeleid werken

Werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar flexibiliteit
en nemen daardoor steeds minder vaak medewerkers
in dienst en kiezen voor detacheren. De rol van de reintegratieconsulent is daardoor wezenlijk veranderd.
Deze moet constant alert zijn en inspelen op de specifieke wensen van de werkgever. INTOS wordt steeds
vaker ingezet om pieken binnen de organisatie en/of
de vakantieperiodes op te vangen. In 2016 is het aantal
detacheringen licht gedaald, en is er een lichte afname
in het begeleid werken. Dit heeft te maken met het feit
dat bedrijven eerder kiezen voor de flexibele manier
van werken die detacheren met zich meebrengt.

Groepsdetachering/ Werken op locatie
In 2016 heeft er geen groepsdetachering meer plaatsgevonden al worden er bij 2 bedrijven nog wel kleine
groepjes individueel geplaatst. De ervaring leert dat
INTOS vanuit de Wsw populatie niet over voldoende
kandidaten beschikt die zelfstandig in staat zijn om op
locatie te werken (WOL). Het werken op locatie is door
het ontstaan van INTOS BuitenWerk toegenomen. Er
zijn meerdere taken bij INTOS vanuit de gemeenten
terecht gekomen. Hier heeft in 2016 ook een duidelijk
focus gelegen om deze werkplekken in te vullen. Dit
zal in 2016 ook nog het geval zijn. In 2016 heeft INTOS
van een aantal WOL plekken in het facilitair afscheid
moeten nemen.

Resultaten detacheringen/Begeleid werken WSW
Soort werk

Aantal 2016
(stand 31-12-2016)

Begeleid werk

5

Detachering

39

Groepsdetachering
Totaal

44

Totale omzet detacheringen in 2016 is € 431.045,--.
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Sociaal verslag
Personeelsbestand

De Wsw taakstelling 2016 voor de gemeente Gennep
was geraamd op 215,6246 SE’s, waarvan gemiddeld
10,7 SE’s werkzaam waren bij een andere WSW-organisatie. De totale realisatie van Gennep was 216,98
SE’s.

Vanuit de tien zogenoemde ‘buitengemeenten’ (gemeenten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling Gennep, Mook en Middelaar vallen) zijn gemiddeld 49,23 SE’s (55 personen) over 2016 gerealiseerd.
Gemiddeld zijn er bij INTOS over 2016, 265,15 SE’s
gerealiseerd.

De gemeente Mook en Middelaar kende voor het jaar
2016 een geraamde taakstelling van 32,36 SE’s,
waarvan per 31-12-2016, 22,08 SE’s bij INTOS en
5,33 SE’s elders werkzaam waren. Gemiddeld gerealiseerd over 2016 zijn 22,78 SE’s.
In het verslagjaar kwam een nieuwe WSW-medewerker middels naadloze aansluiting (verhuizing) de
gelederen van INTOS versterken en een Wsw-medewerker is van Begeleid Werken naar een Wswdienstverband overgegaan.
WSW
Medewerkers
In dienst per
31-12-2016
Wsw
Medewerkers
In dienst per
31-12-2015

Industrieel

Detacheringen/WOL
(volledig)

Begeleid Werken

Totaal

237

64

5

306

Industrieel

Detacheringen/WOL
(volledig)

Begeleid Werken

Totaal

242

72

6

320

De 306 WSW-medewerkers zijn verdeeld over de volgende handicapcategorieën:
ernstig: 49 (50)*
matig: 257 (270)*
* tussen haakjes het jaar 2015
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De WSW-medewerkers verdeeld naar handicap:
Handicapcode

Personen

%

Lichamelijk gehandicapt

57

19

Licht verstandelijk beperkt

85

28

Matig verstandelijk beperkt

78

25

Psychische beperking

63

21

Overig gehandicapt
(visueel, motorisch etc.)

23

7

INTOS ervaart een langzame, maar gestage daling van
het aantal verstandelijk gehandicapte WSW-medewerkers ten opzichte van personen met een psychischeof lichamelijk beperking. In toenemende mate zien wij
ook medewerkers met een combinatie van beperkingen (b.v. psychisch en verstandelijk/zwakbegaafd). In
de handicapcode is de zwaarste beperking bepalend
voor de keuze.

In het jaar 2016 verlieten 15 personen met een WSWdienstverband het bedrijf:
3 medewerkers i.v.m. aflopen contract;
1 medewerker nam op eigen verzoek ontslag;
2 medewerkers zijn overleden;
7 medewerkers zijn met (pre)pensioen gegaan;
2 medewerkers i.v.m. overige redenen.

Bij de stichting INTOS hadden ultimo 31 december 2016, 39 personen (34,7 FTE’s) een dienstverband.
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KAM; Kwaliteit, Arbo en Milieu

Kwaliteit
In 2016 is het volledige jaar gewerkt met het in 2015 opgestarte systeem van verantwoorden. Middels dit systeem,
wordt het beleid van INTOS duidelijk vertaald naar onze
stakeholders. Het systeem werkt naar volle tevredenheid
van het MT, alsook onze stakeholders. Per kwartaal worden zaken (aan de hand van vastgestelde indicatoren)
besproken en vastgelegd. Dit geldt ook voor de maatregelen die hier eventueel uit voortvloeien.
Interne audits
Er zijn in 2016 beperkt interne audits gehouden. Dit houdt
verband met de beperkte interne mogelijkheden lopende
dit jaar. Er is geauditeerd voor verschillende kwaliteitszorgsystemen; namelijk ISO, GMP en Blik op Werk. Bij
de audits zijn geen gebreken geconstateerd, die bijsturing
behoefden.
Externe audits
In september is de jaarlijkse ISO audit gehouden door Bureau Veritas. Tijdens een audit kwamen 4 minors aan het
licht. Deze minors zijn allen binnen de gestelde termijn
tot tevredenheid opgepakt en verholpen. Het certificaat is
opnieuw verlengd.
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INTOS is per januari 2016 gecertificeerd voor het keurmerk “Blik op Werk”. Blik op Werk is een belangrijk keurmerk op gebied van arbeidsontwikkeling.
Klachten
Het aantal klachten is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van 2015. Het leeuwendeel van de
klachten had betrekking op productie gerelateerde activiteiten, met name in de aanlevering van goederen door
derden. In 2016 is een klacht geregistreerd die betrekking had op gevoerde mensprocessen. Alle klachten zijn
voortvarend opgepakt en binnen de daarvoor gestelde
termijnen afgehandeld.

ARBO

Milieu

De RI&E voor zowel INTOS als Buitenwerk zijn up-to
date. In 2016 zijn de meldingen van ongevallen en of
bijna ongevallen ten opzichte van 2015 stabiel gebleven. Geen van de gemelde situaties hebben geleid tot
ernstig letsel of verzuim. 2016 was voor INTOS een
gezond en veilig jaar. Meldingen van agressie en geweld zijn ten opzichte van 2015 stabiel. Het betreft hier
vooral meldingen van verbaal geweld. Gemelde situaties zijn alle gerelateerd aan de instroom vanuit andere
doelgroepen dan voorheen (participatie).

In 2016 is er een inspectie geweest vanuit de gemeente betreffende de omgeving- en milieu vergunning. Hier
zijn geen opmerkingen uit voortgekomen. Bij INTOS en
BuitenWerk waren de zaken goed op orde.

In 2016 is er vanuit onze BHV organisatie een ontruimingsoefening gehouden met de brandweer. De
uitvoering van de ontruimingsoefening was tot tevredenheid van de brandweer en BHV-ers. Bij deze gezamenlijke oefening waren ook diverse ondernemers
van ons bedrijventerrein en de omliggende bedrijventerreinen aanwezig. Deze grote oefening was voor alle
betrokkenen zeer leerzaam. Verder is in 2016 vanuit
de BHV organisatie ook een algehele ontruiming van
het INTOS gebouw gehouden. Dit ook tot tevredenheid
van de BHV-ers en de mensen die ontruimd werden.
Beide oefeningen verliepen zeer voortvarend. Er kwamen wat kleine aandachtspuntjes naar voren, die voor
2017 verwerkt worden in het BHV handboek.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het bedrijventerrein waar INTOS op gevestigd is, en
waarin zij participeert in het bestuur van de BTV, is in
2016 wederom (5de maal op rij) gecertificeerd voor
Veilig Ondernemen. Ook hier is geconstateerd dat in
en om het Bedrijventerrein de zaken goed zijn geregeld.

Afval stromen
In 2016 is INTOS samen met andere bedrijven op het
bedrijventerrein over gegaan op een andere afvalverwerker. Naast de prijs, was zeker de betere afvalscheiding een leidende factor. Bij INTOS worden papier,
plastic, lampen en metalen (geheel) uit de afvalstroom
gehaald en verwerkt. Dit geldt ook voor hulpstoffen die
in de productie gebruikt worden.

Verder is in 2016 opgestart met het uitlaten voeren
van OP taken (Opgeleid Persoon) BMI (brandmeldinstallatie) door een extern bedrijf. Maandelijks wordt de
BMI van INTOS gecontroleerd volgens een planning
en waar nodig aangepast. Doel is een goed werkende
BMI te waarborgen voor alle medewerkers van INTOS.
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Ziekteverzuim 2016
INTOS steekt landelijk gezien nog steeds gunstig af ten
opzichte van de collega Wsw-bedrijven. We hebben
een gemiddeld verzuimpercentage van 11,1% (9,8% in
2015), terwijl de benchmark hier een percentage van
12,8% tegenover zet.
Er zijn in Nederland slechts een beperkt aantal Wsworganisaties met een lager verzuimpercentage dan INTOS. Het relatief lage verzuim is vooral toe te schrijven
aan het relatief grote aantal werknemers met een verstandelijke beperking, hoewel ook bij hen het verzuim
toeneemt door de vergrijzing (medewerkers moeten
door het opschuiven van de pensioenleeftijd langer
doorwerken en zij kampen soms met de gevolgen van
vroegtijdige veroudering) en de consequenties van
vermaatschappelijking. Langzaam maar zeker dreigen
wij toch uit de top tien van de minst verzuimende Wsworganisaties te verdwijnen en door wijzigingen in de
populatie beginnen wij steeds meer op een “gewoon”
Wsw-bedrijf te lijken. Zulks met alle gevolgen van dien.

Ook met de gemiddelde verzuimduur steken we niet
ongunstig af ten opzichte van de collega bedrijven.
INTOS heeft een gemiddelde verzuimduur van 14,5
dagen per jaar per medewerker, ten opzichte van het
landelijk gemiddelde dat vorig jaar 27,2 dagen per medewerker bedroeg. In vergelijking met onze collega bedrijven kennen wij een lagere instroom in de WIA.
Qua meldingsfrequentie onderscheiden wij ons echter
niet in positieve zin ten opzichte van het landelijk beeld.
Bij INTOS is sprake van een meldingsfrequentie van
2,08 keer per jaar terwijl de landelijke frequentie (1,79)
zelfs iets lager is.
Wij constateren dat de Wsw-werknemers van INTOS
gedurende de laatste jaren gemiddeld vaker en korter
ziek zijn dan in het verleden. Toename van frequent
kortdurend verzuim noopt tot alertheid in de toekomst.

Het ziekteverzuim Wsw laat vanaf 2006 het volgende beeld zien:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,28

9,99%

11,3%

10,3%

9,2%

8,3%

9,5%

9,8%

11,1%

Het personeel in dienst van de Stichting INTOS kende inclusief het 2e ziektejaar een verzuimpercentage van
4,9%. De benchmark toont hierbij een sectoraal percentage van 5,5%. Stichting INTOS telde in het verslagjaar
enkele langdurig zieken hetgeen door het beperkte volume een zware stempel op het verzuimpercentage drukt.
De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 0,62 per medewerker per jaar en de gemiddelde verzuimduur bleek
13,5 dagen per melding te zijn.
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INTOS commercieel
INTOS heeft commercieel een goed jaar achter de
rug. Het jaar is afgesloten met een toename van
de netto opbrengsten. Binnen deze toename heeft
INTOS het aandeel van de traditionele activiteiten
Sw bedrijf kunnen consolideren en de toename komt
voor op het conto van de nieuwe activiteiten welke
gekoppeld zijn aan de re-integratie. Het blijft voor
de toekomst een uitdaging om de transformatie van
Sw- naar re-integratie bedrijf goed gestalte te geven
met inachtneming van alle doelstellingen van onze
cliënten om kwantitatief en kwalitatief de juiste diensten/producten af te leveren.
Binnen de detacheringen zien we dat als gevolg
van het stoppen van de Wsw na jaren van toename
nu een verdere lichte daling van het aantal gedetacheerde plaatsingen is ingezet omdat we de opengevallen plekken niet altijd eender kunnen vervangen met personen welke voldoen aan de eisen van
de opdrachtgever omdat de instroom er niet meer is.
Binnen de beschutte omgeving heeft INTOS daarentegen nog mogelijkheden om de verminderde capaciteit op te vangen door steeds verder processen te
mechaniseren zonder daarbij uit het oog te verliezen
dat de opdracht om passende arbeid te creëren voor
de bestaande Wsw-doelgroep voorop staat. In het
jaar 2016 zijn we daarin geslaagd maar de uitstroom
heeft wel tot gevolg dat we daar ook de komende
jaren vol op in moeten zetten om niet alleen de klant
tevreden te houden maar ook het verdienvermogen
op peil te houden om uitvoer te kunnen geven aan
onze opdracht.

uiteindelijk plaatsing in de markt een optimale kans
krijgt. Verder zijn er ontwikkelingen dat wij van andere gemeenten werknemers met een WSW dienstverband, onder detachering condities, binnen onze
INTOS omgeving in de beschutte werkomgeving
kunnen plaatsen.
In 2016 is ook het Werkgevers Service Punt (=WSP)
van Noord-Limburg verder ontwikkeld. Het betreft
hier een netwerk/samenwerking van 11 partijen
zijnde de 7 gemeenten in Noord Limburg, het UWV
Venlo en de drie Sw-bedrijven die Noord-Limburg
rijk is. Alle partijen leveren mankracht en financiële
middelen. In deze samenwerking benadert het WSP
de ondernemers om zodoende de vraag naar personeel helder te krijgen om een match te kunnen bewerkstelligen om invulling te geven aan de opdracht
binnen de participatiewet op basis van het gesloten
Sociaal Akkoord.
De infrastructuur biedt overigens ook een “leegloopvoorziening” indien een externe plaatsing onverhoopt moet worden beëindigd.

Omdat de instroom van de Wsw is opgehouden zien
we een toename in vraag naar dienstverlening binnen onze afdeling arbeidsontwikkeling om de nieuwe
instromers binnen te participatiewet te re-integreren
naar werk. Het grote voordeel van INTOS is daarbij
dat met de bestaande infrastructuur een ieder kan
worden voorzien van een bij de persoon passend
traject. Onze focus is er dan ook op gericht om binnen de mogelijkheden van INTOS onze afdeling arbeidsontwikkeling optimaal te laten functioneren en
te ondersteunen zodat we zoveel als mogelijk cliënten buiten en binnen INTOS een re-integratie traject
kunnen aanbieden. Het uiteindelijke doel is dan altijd
dat de focus op plaatsing bij de reguliere opdrachtgever/markt ligt. De infrastructuur van INTOS wordt
wel gebruikt voor het volgen van een praktijkroute.
Deze route is een traject om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van de kandidaat zodat
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Groen / BuitenWerk

Op 22 december 2015 is INTOS/BuitenWerk de opdracht gegund voor het regulier groen onderhoud in de
gehele gemeente Mook en Middelaar. Hierbij hoort ook
het legen van de vuilnisbakken en het zwerfvuil. Na, tot
volle tevredenheid van eenieder, een aantal jaren het
openbare groen in Molenhoek verzorgd te hebben, mogen we dit nu voor de komende 5 jaar weer doen.
INTOS stelt hiervoor leerwerktrajecten beschikbaar voor
mensen in een re-integratietraject. Onze voorkeur gaat
uit naar mensen uit de gemeente Mook en Middelaar.
De uitvalsbasis is de gemeentewerf op de Veldweg.
Dit bestek is net als in de gemeente Gennep op basis
van een beeld kwaliteitsbestek.
In Gennep is BuitenWerk al weer ruim 3 jaar actief. Wij
leiden medewerkers op voor niveau 1, 2 en 3 en om de
aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken hebben wij voor de samenwerking met
het Citaverde College gekozen. De praktijkopdrachten
worden binnen onze eigen gemeente uitgevoerd onder
begeleiding van de leermeester van BuitenWerk.
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Afgelopen jaren is de instroom van re-integratiekandidaten teruggelopen door onduidelijkheden in de veranderende wetgeving. We verwachten dat hier het komend
jaar meer duidelijkheid over komt.
BuitenWerk werkt in het groen zeer nauw samen met
Dichterbij, Scholengemeenschap Elzendaal, Destion,
Brabant Alucast, Primofol, MaGe en lokale hoveniers.

Financieel verslag
Algemeen
De stand van de financiën zegt veel over de gezondheid
van een bedrijf, instantie of organisatie. Hoe is de verhouding tussen omzet en kosten? Welke vergoedingen of bijdragen werden er toegekend? Hoeveel is er geïnvesteerd
en wat waren de baten en lasten?

Voor de INTOS groep was het exploitatieresultaat over het
jaar 2016 negatief en bedroeg het € 48.000,-.

Personeel
De personeelsbezetting WSW daalde van 281 SE’s in
2015 naar 265 SE’s over 2016.
De bezetting van het personeel in dienst van de stichting

nam toe van 34 Fte’s in 2015 naar 34,6 Fte’s over 2016 als
gevolg van overname personeel BuitenWerk.

Omzet en kosten
De stijging van de totale netto omzet bedroeg € 100.000,--en
is het resultaat van de inspanningen in de markt. Binnen
deze mutatie laten de detacheringen een omzetdaling
zien van € 18.000,-- oftewel 5% als gevolg van de komst
van de Participatiewet en daarmee het wegvallen van
nieuwe instroom om deze opengevallen plekken in te vullen. De vraag naar re-integratie activiteiten nam toe met
€ 133.000,--. Dit is ruim 20% stijging ten opzichte van
2015 mede door activiteiten in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De omzetdaling van € 15.000,-- binnen de traditionele
werkzaamheden van INTOS op locatie Heijen is in hoofdzaak het gevolg van terugloop aantal werknemers.

De bruto loonkosten vallen, door een afname taakstelling
met 16 personen, lager uit dan in 2015 (€ 155.000,--). In
2016 zijn de lonen Wsw wel aangepast inzake arbeidsvoorwaarden op basis van percentage stijging minimumloon. De sociale lasten bleven naar verhouding ten opzichte van 2015 gelijk. Wel was er een forse daling van de
pensioenlasten 2016 versus 2015 van 28,2% naar 24%.
(€ 126.000,--).
De overige kosten 2016 laten ten opzichte van 2015 een
stijging zien als gevolg van extra kosten bedrijfsgeneeskundige zorg en vervoer.
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Rijksvergoeding en Gemeentelijke bijdragen
De balans tussen de loonkosten Wsw en de toegekende subsidie 2016 is verslechterd onder meer als gevolg van de
bezuiniging doelstelling binnen de Participatiewet en bedroeg in 2016 € 620.000,- negatief (2015 € 136.000,- negatief).

Investeringen
De investeringen over 2016 bedroegen € 180.000,-.
Het betreft hier in hoofdzaak kosten van aanschaf/implementatie nieuwe software vanwege de overgang
naar een nieuw platform en investeringen in inventarissen en vervoersmiddelen.
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Voor meer cijfermateriaal verwijzen wij u naar de bijgaande balans en exploitatierekening, overzichten van
de baten en lasten én de verdeling van omzet en lasten
in 2016.

Tabellen

Gecomprimeerde geconsolideerde balans stichting INTOS 2016
2016

2015

Vaste activa

3.935.000

4.088.000

Vlottende activa

1.263.000

1.436.000

--------------

--------------

5.198.000

5.524.000

1.448.000

1.400.000

28.000

48.000

3.722.000

4.076.000

--------------

--------------

5.198.000

5.524.000

Vermogen
Voorzieningen
Vreemd vermogen

Overzicht baten en lasten 2016

Omzet

Geconsolideerde Geconsolideerde
Exploitatie
Exploitatie
INTOS groep 2016 INTOS groep 2015
3.518.000

3.379.000

Kosten grond- en hulpstoffen

562.000

482.000

Inlenen productiepersoneel

572.000

495.000

Netto Toegevoegde Waarde

2.384.000

2.402.000

Overige bedrijfsopbrengsten

1.298.000

1.181.000

Netto opbrengsten

3.682.000

3.583.000

Loonkosten Wsw

7.165.000

7.516.000

Overige kosten Wsw

472.000

442.000

Salariskosten overig

2.175.000

2.039.000

Afschrijvingen

333.000

337.000

Overige bedrijfslasten

755.000

783.000

Rentekosten

117.000

123.000

11.017.000

11.240.000

Bedrijfsresultaat

7.335.000

7.657.000

Rijksbijdrage

6.761.000

7.380.000

Gemeentelijke bijdragen

387.000

178.000

Buitengewone baten/lasten

136.000

72.000

3.000

27.000

48.000

0

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten

Reservering vakantiegeld/-dagen
Exploitatieresultaat
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Overzicht van gebruikte afkortingen
AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

BHV

Bedrijfshulpverlening

BSC

Balanced Score Card

FEZ

Financieel Economische Zaken

Fte

Fulltime equivalent

GMP

Good Manufacturing Practice

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

IDA

Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IWGM

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

IRO

Individuele Re-intigratie Overeenkomst

KAM

Kwaliteit – Arbo – Milieu

KMS

Kwaliteitmanagementsysteem

Melba

Merkmale zur Eingliederung von Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit

NTW

Netto Toegevoegde Waarde

OR

Ondernemingsraad

P&O

Personeel & Organisatie

PMC

Product Markt Combinatie

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROC

Regionaal Opleiding Centrum

SE

Standaardeenheid

SSC

Shared Service Center

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOL

Werken Op Locatie

WOR

Wet op de Ondernemingsraad

WPO

Werkplekopleiding

WSP

Werkgevers Service Punt

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand
25

Colofon

Teksten
INTOS

Druk & Vormgeving
Printmarkt.eu

INTOS
Bezoekadres
De Groote Heeze 41
6598 AV Heijen
Postadres
Postbus 33
6590 AA Gennep
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T. (0485) 49 08 11
F. (0485) 51 56 47
info@intos-gennep.nl
www.intos-gennep.nl
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