JAARVERSLAG 2021
MET VERTROUWEN SAMEN
OP WEG NAAR EEN
NIEUW PERSPECTIEF !
Dennis Laponder

In 2021 hebben we laten zien waar we bij Risse Groep toe in staat zijn. Wat we voor elkaar krijgen
als we rondom een gezamenlijke missie de krachten bundelen. In roerige tijden hebben we samen
richting gegeven aan de toekomst. Dat is een prestatie van formaat, daar mogen we hartstikke
trots op zijn.
Nadat ik op 1 april 2021 als interim-directeur het stokje overnam zijn we aan een nieuwe reis
begonnen. Vol energie en inspiratie en met de bereidheid tot verandering. Dat is écht
bijzonder, zeker als je bedenkt wat Risse Groep de laatste jaren voor de kiezen heeft gehad.

Lees verder
WERKCONFERENTIE
TOEKOMSTVISIE

BOEK-HOEK
Risse opende de Boek Hoek. Het idee
ontstond bij de collega’s die de training
Beter Lezen en Schrijven geven. Door
boeken te lenen in de Boek Hoek kunnen
onze medewerkers hun taal nóg meer
verbeteren. Een uitkomst, zeker ook in
Corona-tijd!

Op 11 oktober 2021 vond er een Brede
Werkconferentie plaats bij Risse Groep
om samen te bouwen aan de nieuwe
Toekomstvisie. Hierbij waren leden van
het Bestuur, Ondernemingsraad, Lokaal
Overleg (LO), vertegenwoordigers van
de gemeenten en ons
managementteam aanwezig. Zij
voelden collectief de noodzaak tot
verandering. Ze inspireerden elkaar,
blikten gezamenlijk vooruit en toetsten
hun visie bij doelgroepen en
gemeenteraden.
Zo werden stappen gezet op weg naar
een breed gedragen Toekomstvisie op
hoe we talent de ruimte gaan geven,
samen met onze partners en werkgevers
in de regio.

SAMENSTELLING BESTUUR & RvC
Eind 2021 was de samenstelling van het
bestuur van Risse Groep als volgt:
Carla Dieteren, voorzitter
Wendy van Eijk, plv. voorzitter
Marcel Lemmen
Peter Koolen
Martijn van den Heuvel
Roland van Kessel
Eind 2021 was de samenstelling van de
Raad van Commissarissen als volgt:
Jan Simons, voorzitter
Miep Bos
Paul Derckx

MELDINGEN
VERTROUWENSPERSOON
EN GESCHILLEN-COÖRDINATOR
2019

2020

2021

Discriminatie

0

0

0

Pesten/roddelen

0

0

2

Onbetamelijk gedrag personeel onderling

4

0

1

Agressie en geweld

0

0

0

Seksuele intimidatie/intimiteiten

0

0

1

Klacht over relatie met leidinggevende

3

0

3

Privéproblemen

2

0

0

Doorverwijzing intern

0

0

1

Ongewenst gedrag

0

4

0

Informatieve consultatie

0

1

0

Overig

0

0

3

P&O FACTS
-Sinds 1 juli 2021 geldt de Cao Aan de Slag.
Hieronder vallen alle medewerkers van de
Participatiewet en Beschut Werk.
-De RVU regeling (Regeling Vervroegde
Uitdiensttreding) voor de SW is ingevoerd
in 2021. Hierdoor kunnen medewerkers in
de CAO SW vervroegd stoppen met
werken.

Meldingen in 2021
In 2021 zijn er bij de vertrouwenspersonen
van Risse Groep in totaal 11 klachten
binnengekomen.

-Er is een start gemaakt in het verbeteren
van de samenwerking tussen de afdeling
P&O en de Personeels- en
Salarisadministratie (PSA).

Lees verder

-In 2021 werden veel (P&O-)regelingen van
Risse Groep opgefrist.

VITALOOG

SAMENWERKING PSW
Risse Groep en PSW werkten nog meer
samen. Het centrum voor arbeidsmatige
dagbesteding van PSW aan de Edisonlaan
wordt binnenkort zelfs gehuisvest in het
pand van Risse Groep aan de Risseweg. Het
pand wordt volledig gemoderniseerd. In
2021 werd de intentieverklaring getekend.

Lees verder
Risse Groep heeft een eigen vitaloog in
de persoon van Karen Sengers! Ze is
adviseur en leefstijlcoach in één en zorgt
voor meer vitaliteit bij Risse Groep.

Lees hier over de succesvolle ervaring

van Marco met de vitaloog. Hij koos voor
een gezonde levensstijl en verloor 20
centimeter buikvet.

PRAKTIJKVERKLARING
BEDRIJFSRESTAURANT

IN DE MEDIA

Vier medewerkers van ons
bedrijfsrestaurant sleepten in 2021 als
eersten in Limburg een Praktijk-verklaring
Horeca in de wacht. Een prachtige en
gezamenlijke prestatie! Ze werden begeleid
door Werk.Kom. Het leverde alleen maar
lachende gezichten op. Een van onze
medewerkers: “Ik vond het heel leuk om
mee te doen. Ik heb veel geleerd.”

Dagblad de Limburger kreeg een
rondleiding bij Risse Groep en schreef
een artikel over onze vernieuwende
samenwerking met regionale partners.
De titel was: “Werknemers apetrots als
VDL op hun T-shirt staat.” Meer dan ooit
wordt bij Risse Groep samengewerkt
met sociale partners – ook werkgevers –
om kwetsbare mensen een passende
baan te biede.

Lees hier het artikel
VERZUIMCIJFER 2021

15,66% daling van 0,14 %

LEES VERDER

MEDEZEGGENSCHAP
Voor de OR was 2021 een heel bijzonder jaar. Eind 2020 werd de zittingstermijn van de
OR met een jaar verlengd omdat er verschillende trajecten liepen binnen Risse Groep
waarbij een goed functionerende OR belangrijk is. 2021 stond dan ook deels in het teken
van het zoeken naar nieuwe kandidaten én de voorbereiding van de OR verkiezingen.
Daarnaast bouwde de OR flink mee aan het toekomstbestendig maken van Risse Groep
door o.a. te adviseren in het aanstellen van de nieuwe interim-directeur en het
meedenken over de toekomstvisie van Risse Groep

LEES VERDER

Gemeenten
Cranendonck
Nederweert
Weert

Werkvoorzieningschap

De Risse
Holding B.V.

De Risse
Industrie B.V.

De Risse
Cultuurtechniek
B.V.

De Risse
Schoonmaak B.V.

De Risse
Service B.V.

De Risse
Horizon B.V.

Werk.Kom
B.V.

Organisatiestructuur

LEREN EN PARTICIPEREN
Het primaire proces van Risse Groep bestaat uit Leren en Participeren.
De bedrijfsonderdelen Risse Industrie (Leren) en Werk.Kom (Participeren) werken dan ook
intensief samen en versterken elkaar.

RISSE INDUSTRIE
Niek Eijsberg kwam ons in 2021 versterken in de rol van Manager
Industrie & Commercie en is lid van het Managementteam. Hij is
verrast door de ondernemerszin bij Risse Groep.
Niek: Door oplossingsgericht en creatief denken heeft Risse Industrie
toch grote stappen gezet in 2021 ondanks corona! Risse Industrie heeft
dit jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet.

Lees verder
KERSTEN HULPMIDDELEN

KWALITEIT,
ARBO EN MILIEU
Ook bij de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu
(KAM) werd het afgelopen jaar ink
meegebouwd aan het toekomstbestendig
maken van Risse Groep.
Naast het Corona-proof maken en houden
van Risse Groep, hield de Kwaliteitsdienst
(onderdeel van KAM) zich in 2021 o.a. bezig
met het behalen van de BRC AA
certi cering (chapeau!) en het verzorgen
van de training ‘veilig werken met voedsel’
voor alle medewerkers van de BRCafdelingen.
Op 1 augustus werd Wil Freulich
aangenomen als nieuwe KAM-coördinator
van Risse Groep. Lees verder

Risse Groep kan meer dan je denkt!
Inmiddels kunnen we complexer en
technischer werk aan. Dit blijkt wel uit de
voorspoedige samenwerking met Kersten
Hulpmiddelen. Onze medewerkers halen
scootmobiels voor Kersten uit elkaar en
keuren alle functionaliteiten. Naarmate de
kennis en kunde toeneemt bekijken we of
ze van een scootmobiel twee kunnen
maken of aan de slag kunnen met
elektrische onderdelen. Lees verder

ONBOARDINGTEAM

NIWO-DIPLOMA
IN THE POCKET
Jan Vleeshouwers, onze werkleider
logistiek, behaalde in 2021 zijn NIWOdiploma! Met deze vergunning op zak mag
Risse Groep ook transporten verzorgen voor
derden. We kunnen ritten inkopen of
andere logistieke partijen ondersteunen.
Daarnaast worden we ook officiële opleider
voor de logistiek; mensen kunnen bij ons
hun heftruck-, EPT,- of reachtruckrijbewijs
halen. Een krachtige ontwikkeling!
Lees verder

Ook het onboardingsteam is opgezet. Dit
team bevat van alle disciplines binnen het
ATC een vertegenwoordiger
(bedrijfsbureau, logistiek, engineering, KAM
en operationeel). Het team zorgt ervoor dat
dat de ‘onboarding’ van nieuwe klanten
goed verloopt. Dit bevordert de interne
afstemming en zorgt tevens voor een goede
start met een nieuwe klant!

OPLEIDINGSTRAJECT
VOORLIEDEN

Het blijven ontwikkelen van onze medewerkers heeft steeds meer prioriteit in ons
ontwikkelbedrijf. We bieden op alle fronten perspectief voor onze medewerkers. In
2021 startte Risse Groep een eigen opleidingstraject voor voorlieden. De eerste
kandidaten hebben het opleidingstraject
inmiddels succesvol afgerond.

Lees verder

WERKEN OP LOCATIE
UPSTAIRS EN VDL

SWITCH
TRAJECT

In 2021 gingen Risse Industrie en
Werk.Kom aan de slag met Werken op
Locatie. Een groep medewerkers van Risse
Groep werkt o.a. bij Upstairs (Van Dijk
Staircase Solutions) en bij VDL Staalservice
onder begeleiding van hun eigen
werkleider en voorlieden.
Op deze manier biedt Risse Groep een
oplossing voor het personeelstekort van
de werkgever en kunnen onze mensen op
een laagdrempelige manier wennen aan
het werken bij een extern bedrijf. Soms
mondt dit uit in een detachering of zelfs
een dientverband.
Een win-win situatie dus! In 2021 zijn er 7
detacheringen tot stand gekomen vanuit
de WOL-constructie en 25 mensen op deze
locaties gaan werken. Een geslaagde pilot,
die opgenomen is in de nieuwe
toekomstvisie van Risse Groep om verder
uit te bouwen.

Risse Industrie , Werk.Kom en PSW zijn
gestart met het switch-traject. Hiervoor is
een switch-afdeling ingericht met
prikkelarme plekken; een verdiepend
diagnose-instrument om mensen die
speci eke ondersteuning nodig hebben te
begeleiden naar de juiste ontwikkelplek.
Daarmee kijkt de switchafdeling over
afdelingen en muren heen en helpt mensen
om op de juiste plek terecht te komen,
binnen of buiten Risse Groep. Jobcoaches
van PSW begeleiden mensen in het switchtraject intensief bij Risse Groep.

BRC
CERTIFICAAT
Risse Groep behaalde in 2021 weer het
BRC-AA-certificaat. Iets om trots op te zijn!
Risse Groep is een van de weinige SWbedrijven die het BRC-certificaat heeft. We
bieden hiermee kwaliteit en zekerheid op
het gebied van voedselveiligheid.

WERK.KOM
Claudia Moonen, manager van Werk.Kom: “Ondanks corona is
Werk.Kom er in 2021 heel goed in geslaagd om onze doelstellingen te
realiseren. Daar zijn we trots op!
De begeleidingstrajecten worden steeds intensiever en het vraagt nog
meer inspanningen om mensen die al langer werkloos zijn de juiste
ondersteuning te bieden om aan de slag te komen.

Claudia Moonen

Lees verder

NOLOC
CERTIFICAAT

VERNIEUWEND
WERVEN

Werk.Kom heeft 4 Noloc-gecertificeerde
loopbaanprofessionals! In 2021 haalden
Sanne Knoops, Helma van Happen, Irma van
de Kraats en Barbara van Roekel hun
diploma. Om het certificaat in de wacht te
slepen moesten ze heel wat paperassen
indienen bij de beroepsvereniging voor
loopbaanprofessionals en jobcoaches. De
Noloc-certificering is niet alleen een
erkenning van hun professionaliteit, maar
ook een kwaliteitskeurmerk voor Werk.Kom.

We startten met een andere manier van
werven. Zo maakten we o.a. deze video
om de vacature voor accountmanager
onder de aandacht te brengen. Hierdoor
werd meteen duidelijk waarom het zo leuk
is om bij ons te werken!

Klik hier voor de video

OEFENSTAGE
WIDDONCK

WE GINGEN
VLOGGEN!
Ook wij gaan met de tijd mee. In 2021
startten onze medewerkers met vloggen
over wat ze meemaken op een werkdag.
Met succes! Onze collega Connie van
Werk.Kom liep een dagje mee met de
mannen in het Groen en deelde haar
ervaringen. Klik hier

Leerlingen van De Widdonckschool
volgen bij Risse Groep een oefenstage
‘voor het echt’, maar nog net niet
helemaal. “Voor de scholieren is het een
laagdrempelige manier om voor het
eerst kennis te maken met de
arbeidsmarkt. Soms is die stap naar een
stageplek in een regulier bedrijf groot.
Op deze manier is de stap kleiner,” vertelt
Claudia Moonen, Manager van
Werk.Kom. De jongens en meiden leren
hier werknemersvaardigheden, zoals op
tijd komen, omgaan met collega’s, het
belang van veilig werken en
veiligheidsschoenen dragen.

ACTIVITEITEN 2021
TRAINEESHIP

7
Netwerkbijeenkomsten

92

213

Persoonlijkheidstesten

Marco Vink startte met een traineeship bij
Werk.Kom. In zijn nieuwe rol neemt Marco
taken over van Manager Claudia Moonen
en begeeft hij zich op het politieke
speelveld.

Lees verder

Regionale overleggen

BANENMARKT

213
Capaciteiten-testen

79
Netwerk gesprekken

213
Interesse-testen

135

378

In 2021 hadden we weer een bruisende
banenmarkt in het stadhuis van Weert!
Tussen de coronapandemie door was dit
een verademing en kwamen er mooie
matches tot stand. Onze wethouders
juichten dit initiatief dan ook van harte
toe in een inspirerende videoboodschap.

Klik hier
ontvangen vacatures

Intakegesprekken

237

741
ondernemers c.q. relaties
telefonisch benaderd

Bedrijfsbezoeken

ACTIEVE TRAJECTEN
GEMEENTE WEERT

GEMEENTE NEDERWEERT

2

12

50

47

4

11

8
67

105

24

GEMEENTE CRANENDONCK

OVERIGE

1
7

23
40

1
2

15
3

1

NUGGERS

PARTICIPATIEWETTERS

VRIJWILLIGERS

OUTPLACEMENT

SKOJ
METGGZ

VLOG
LOONWAARDEMETING
De eerste vlog van Claudia Moonen. In dit
filmpje aandacht voor de
loonwaardemeting. Soms werken
mensen heel goed, maar hebben ze aan
het eind van de dag minder
geproduceerd dan de gemiddelde
medewerker. Dan kan de werkgever een
loonwaardemeting laten uitvoeren. De
werkgever kan namelijk aanspraak maken
op een loonkostensubsidie om het verlies
aan arbeidsproductiviteit te
compenseren. Klik hier

STATUSHOUDERS

SOCIALE ACTIVERING

HERPLAATSER PW

WSW

KR8TIG

DUALE TRAJECTEN

EMPOWERMENT
“Neem zelf de regie, ontdek je eigen talent
en ga doelgericht te werk”, dat is het credo
binnen de project Werken aan je toekomst.
Het eerste deel van de route is de
Empowerment training, waarin mensen
weer in hun eigen kracht worden gezet.
Langzaam beginnen ze weer in zichzelf te
geloven. Lees meer in het artikel over de
Empowerment-training en

bekijk vooral naar de inspirerende video
over het project Werken aan je toekomst.

TRAININGSTEAMS
Het project Trainingsteams is een samenwerking tussen Werk.Kom,
PSW en De Widdonckschool. Kandidaten van Werk.Kom, cliënten van
PSW en leerlingen van De Widdonckschool zetten bij bedrijven in de
regio laagdrempelig hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ze
krijgen daarbij prima begeleiding van een jobcoach. Zo wordt de stap
naar een baan ‘voor het echt’ verkleind.

Lees verder

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Ondanks corona was 2021 financieel geen slecht jaar. Wim
Meuwissen, manager Finance en ICT, licht toe: “We ontvingen
€ 300.000,- uit het corona-steunpakket van de Rijksoverheid.
De gemeenten brachten ons financiële weerstandsvermogen weer
op peil. En wij gingen hard aan de slag om nog meer
toekomstperspectief te creëren. Lees verder

Wim Meuwissen

KLIK HIER VOOR HET COMPLETE
FINANCIEEL JAARVERSLAG

Konnekt’os had in 2021 90 partners. Het MVO-platform verwelkomde ondanks corona
4 nieuwe partners:
BasF
Upstairs
Jos Poell
Henko Workwear
In 2021 nam Stephan Bodde (PSW)
tijdelijk het voorzittersstokje over van
Ton Hendriks (Aben &Slag advocaten).
Ook verwelkomde Konnekt’os in 2021 een nieuwe officemanager: Paulien Korsten. Deze
ondernemende dame is helemaal op haar plek en inmiddels hét gezicht en aanspreekpunt voor
alle founders en partners.
Konnekt’os speelde in op corona en organiseerde in 2021 de volgende (online) activiteiten:
Online show 6 april 2021: “De inclusiefste Mens” met Vivian Lataster en Sidekick Rob Scheepers.
Masterclass door Wim Davidse op 20 mei: ‘’Naar een HR-strategie voor radicale jaren 20-25’’.
Op 14 juli konden we elkaar eindelijk weer fysiek ontmoeten bij Beachclub Degreez voor het
zomerevent ‘’Samen gaan we voor Goud’’ met Esther Vergeer. En op 28 september ontmoetten we
elkaar in het Franciscushuis voor het najaarsevent “Taal spreekt voor zich’’ met Prinses
Laurentien.
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