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Verslag 2015 
1.Raad van 
Commissarissen Stichting 
Larcom

Ook in 2015 heeft de aandacht vooral gelegen op de aanpassingen in de 

organisatie met betrekking tot de Participatiewet en de werkgelegenheid.

De start van de uitvoering beschut werken voor de gemeenten Oldenzaal 

en Losser kan als belangrijke ontwikkeling van de nieuwe koers van Larcom 

worden gezien.

De benodigde nieuwe koers, om toekomst bestendig te 

zijn, hebben de Raad van Commissarissen en de staf van 

Larcom onder begeleiding van PWC begin 2015 besproken 

en dit heeft geresulteerd in de oprichting van de BV Tracé 

als onderdeel van de stichting Larcom, waarin de algemene 

dienstverlening met betrekking tot mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt is ondergebracht. Hiermee hopen we 

vooral een goede partner te kunnen zijn voor vooral de 

gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet.

De stuurgroep werkspoor heeft in 2015 vier keer vergaderd 

en heeft geconstateerd, dat de integrale aanpak tussen 

de gemeenten Hardenberg en Ommen en Larcom in de 

uitvoering van de Participatiewet goed verloopt en dat 

er goede resultaten zijn behaald. Met de gemeenten 

Dalfsen, Hardenberg en Ommen is overeengekomen, dat de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering “Groen” door de 

gemeentelijke dienst wordt overgenomen.

In 2015 is sprake geweest van een werkgelegenheid voor 

gemiddeld 773,3 fte in de Wsw en 60,4fte in de staf, 

begeleiding en ondersteuning. De ondersteuning van 

WWB-ers is in 2015 

gezamenlijk met de gemeenten Ommen en Hardenberg 

uitgevoerd onder de vlag van de BOH (Bestuursdienst 

Ommen-Hardenberg.

Ook in 2015 zijn wij voor het negende jaar op rij in staat 

geweest een positief resultaat te behalen en wel € 98.000,- 

gemiddeld. Gelet op de moeilijke economische situatie een 

prestatie van formaat.

In 2015 zijn er vijf reguliere vergaderingen van de Raad 

van Commissarissen met de directeur/bestuurder geweest. 

Daarnaast is een gemeenteraadsvergadering in Hardenberg 

bijgewoond in welke uitleg werd gegeven over de 

toekomstige ontwikkelingen van Larcom en de resultaten 

van het werkspoor.

De Raad van Commissarissen heeft een onderlinge evaluatie 

vergadering gehouden en tevens een functioneringsgesprek 

met de directeur/bestuurder.

Op 9 april 2015 heeft het jaarlijks overleg met de accountant 

plaatsgevonden in het kader van de jaarrekening 2014 en 

de begroting 2015. In dit overleg is ook aandacht besteed 

aan de managementletter en de ontwikkelingen in de sector 

sociale werkvoorziening.

In oktober 2015 is er een conflict ontstaan met onze 

accountant PWC over het in 2007 afgesloten contract. 

Wij werden geconfronteerd met een, in onze opinie, 

prijsverhoging van honderd procent en na onze afwijzing 

van deze verhoging met het afbreken van de tussentijdse 

controle over 2015.

Wij hebben hierover een officiële klacht ingediend bij de 

beroepsvereniging, maar na een constructief overleg op 

11 december 2015 gezamenlijk besloten de klacht in te 

trekken, een nieuwe accountant aan te stellen voor de 

controle over 2015 en een tegemoetkoming in de door ons 

geleden “schade”.

Na een selectie procedure, waarin drie accountantskantoren 

waren betrokken, is de keuze gevallen op Brouwers.

In de vergadering van de Raad in december 2015 heeft 

het jaarlijks overleg met de OR plaatsgevonden en is de 

begroting voor 2016 goedgekeurd, waarin opnieuw wordt 

uitgegaan van een positief resultaat van € 50.000,-

Rest mij, mede namens mijn collegae commissarissen, onze 

hartelijke dank uit te spreken aan de directie over

het door hem gevoerde beleid, aan de stafleden voor hun 

deskundigheid en betrokkenheid, aan de OR voor het al 

jarenlange constructieve overleg, mede waardoor Larcom al 

zo lang een stabiele koers kan varen. Bovenal onze dank 

aan alle medewerkers voor hun inzet, die uiteindelijk sterk 

bepalend is geweest voor het bereikte resultaat.

De Raad dankt een ieder voor het in hun gestelde vertrouwen.

Ommen, 20 mei 2016

namens de Raad van Commissarissen

H. Kamps - Voorzitter
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2. Bericht van 
de directie
2015 is een boeiend jaar geweest. Larcom zit mede door de invoering van de 

Participatiewet in een transitieproces. Vorig jaar, 2014, zijn we al begonnen aan 

een discussie over de strategie voor de toekomst. Dit jaar, 2015, hebben we een 

aantal stappen gezet in de uitvoering.

De bedrijfsvoering heeft echter ook de nodige aandacht 

gevraagd. De inkomsten uit onze traditionele activiteiten 

stonden onder druk. Dit is ten dele gecompenseerd door 

nieuwe bronnen van inkomsten, zoals de uitvoering van 

de aanbesteding voor de gemeenten Oldenzaal en Losser. 

Daarnaast is ook kritisch gekeken naar de kosten en 

mogelijke eenmalige inkomsten. Mede hierdoor is ook 2015 

weer met een positief resultaat afgesloten.

De managementfocus in 2015 heeft echter gelegen op onze 

transitie. Larcom wil een organisatie blijven die continuïteit 

biedt aan zijn stakeholders. Dit willen we realiseren door 

zelf keuzes te kunnen maken en blijven maken. De publieke 

taak die we uitvoeren staat daarbij centraal. De keuzes 

die we maken moeten dan ook aansluiten bij de opdracht 

vanuit die publieke taak. Dat brengt met zich mee dat 

Larcom het vermogen moet hebben om de behoeftes 

vanuit die publieke taak te herkennen en om te zetten in 

de juiste dienstverlening aan de diverse stakeholders. Bij 

de ontwikkeling van de strategie is hier ook rekening mee 

gehouden.

Naast het voorbereiden van een nieuwe structuur voor Larcom,  

hebben we ook geïnvesteerd in competentiemanagement. 

Doel is dat onze medewerkers zich gestructureerd kunnen 

ontwikkelen vanuit de organisatiedoelstellingen. Dit zal 

worden vervolgd in 2016.  

Eind 2015 is Tracé B.V. opgericht. Dit is het sluitstuk van de 

discussie over de strategie en start van de implementatie. 

Larcom B.V. zal de traditionele activiteiten blijven uitvoe-

ren, Tracé B.V. gaat advies en diensten aanbieden die 

ondersteunend zijn bij de uitvoering van de Participatiewet. 

Dit aan organisaties, publiek en privaat, die zelf uitvoering 

gaan geven aan deze wet.

Larcom is al 9 jaar in staat om de publieke taak volgens 

afspraak met de stakeholders, gemeenten, werknemers en 

klanten, uit te voeren en daarbij een verantwoord positief 

resultaat te boeken. Door het transitieproces dat is ingezet 

verwachten we dit ook de komende jaren te blijven doen. 

Hiermee kunnen we ons blijven inzetten voor  onze 

doelgroep, het gaat tenslotte om de mensen. 

Ommen, 20 mei 2016

Henk Blaauw - Algemeen Directeur 

Wij kijken 
altijd vooruit en 
toekomstgericht!
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3. Personeel & Organisatie
Het jaar van nieuwe dienstverlening en 
wijzigende wetgeving
Aanbesteding gemeente Oldenzaal en 
Losser
Per 1 januari 2015 werd de daadwerkelijke uitvoering van 

de aanbesteding Oldenzaal en Losser volledig operationeel. 

Voornoemde gemeenten hebben gekozen het “beschutte” 

deel te beleggen bij Larcom, evenals de daaraan gelieerde 

werkgeverstaken op gebied van controlling, ICT en HR. Na 

een 100% geslaagde salarisrun in januari is op organische 

wijze veel aandacht besteed aan verdere implementatie 

van de dienstverlening. Zo is onder meer verdere invulling 

gegeven aan de inrichting van verzuimbegeleiding, het 

ontwikkelingsproces van de doelgroep en harmonisatie 

van secundaire arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen, 

huisreglementen en de inrichting van mutatieprocessen. 

Betrokken partijen hebben op een constructieve en 

coöperatieve wijze veelvuldig overleg gevoerd om dit te 

kunnen realiseren.

In het tweede kwartaal is gestart met de voorbereidingen van 

een identiek implementatieproces met de gemeente Dalfsen. 

De gemeentelijke stichting is primair verantwoordelijk 

voor de werkgeverstaken, maar belegt deze ongewijzigd 

bij Larcom. Inherent aan deze keuze zijn databases, 

automatisering en werkprocessen  op maat gedifferentieerd. 

Medio 2015 is met de nodige ervaring van voorgaande 

aanbestedingsrondes de voorbereiding van de implementatie 

van de serviceactiviteiten voor de gemeente Raalte gestart. 

Vanaf 1 januari 2016 heeft de gemeente Raalte de uitvoering 

van de Wsw belegd bij Larcom.

Opvolging EVC bij de SW
In 2014 zijn de eerder verworven competenties van de 

doelgroep beschut systematisch in kaart gebracht. Het 

project is in 2015 volledig afgerond; in totaal hebben 239 

medewerkers het EVC traject volledig doorlopen. In het 

laatste kwartaal van 2015 is gestart met de uitkomsten van de 

trajecten een vervolg te geven. Zodoende wordt systematisch 

inzichtelijk op welke competenties individueel ontwikkeld 

kan worden. Daarnaast is de systematiek gericht op het 

verkrijgen van werknemers- en arbeidsmarktvaardigheden 

om “regulier’ geplaatst te worden. 

Arbeidsomstandigheden
Bij de Arbo- en milieuronden zijn in 2015 duidelijk minder 

actiepunten geconstateerd. De actiepunten worden over het 

algemeen goed en snel opgepakt. Er zijn 2 gevallen van 

agressie en geweld geregistreerd. Deze gevallen zijn goed en 

volgens het vastgestelde protocol afgehandeld.

Voorts is er aandacht geweest voor incidenten als gevolg 

van onveilig handelen, of door onveilige situaties. In twee 

gevallen was er sprake van incidenten met verzuim tot 

gevolg. Verder zijn er 24 schades gemeld, waarbij er veelal 

sprake was van “even niet opletten”, of te snel willen.

In totaal hebben 60 leidinggevenden, assistenten en 

aangewezen personen de BHV-training gevolgd. 32 

medewerkers van Groen hebben de Levens Reddende 

Handeling-training gevolgd. Dit is bijna het zelfde als de 

BHV, alleen wordt bij de LRH geen aandacht besteed aan 

branden blussen en ontruimingen. Dan ligt de nadruk meer 

op reanimatie en het verbinden van wonden.

Wij houden 
het voor iedereen
leuk!
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De BHV-ers van de vestiging Ommen zijn in 2015 

één keer ingezet voor een incident. In 2015 hebben 

drie Arboplatformvergaderingen plaatsgevonden. De 

belangrijkste onderwerpen waren de  voortgang van de 

RI&E, incidentenmeldingen, en de arbo- en milieuronden. 

Bij de arbo- en milieuronden zijn in 2015 duidelijk minder 

actiepunten geconstateerd. De actiepunten worden over het 

algemeen goed en snel opgepakt.

Ziekteverzuim 
In 2014 is gekozen voor een andere aanpak van verzuim. Het 

nieuwe beleid was gericht op de-medicalisering, coaching 

van casemanagers en sturing op verantwoordelijkheden 

binnen het re-integratieproces. Uniek in de aanpak was 

de introductie van de zogenaamde “driegesprekken”, 

waarbij leidinggevenden, medewerkers en ondersteunende 

partijen (Arbo, HR, maatschappelijke werk etc) individueel 

de aanpak bespreken. Uit evaluatie wordt deze aanpak als 

effectief en plezierig ervaren. Ook is in 2015 een volledig 

nieuw arbeidsongeschiktheidsbeleid geschreven, waarin 

ruim aandacht is geschonken aan de preventieve- en 

curatieve aanpak, werkprocessen en taken.

Ondanks de inspanningen is het gemiddelde verzuim in 2015 

hoger dan voorgaande jaren en gemiddeld 13,2%.  Vanaf 

1 juli 2015 is de gemeente Dalfsen buiten beschouwing 

gelaten in het totale verzuimcijfer. Opmerkelijk is dat de 

stijging m.n. is geconstateerd in het langdurige verzuim. 

Dit is ook het geval bij gemeentelijke stichtingen binnen de 

aanbestedingsvorm.  Het landelijke gemiddelde ligt in 2015 

(Benchmark Wsw) op 12,5%.

Nieuwe wetgeving
In 2015 zijn de effecten, of liever gezegd de onduidelijkheden 

van de nieuwe wetgeving, duidelijk merkbaar geweest. 

Allereerst is in 2015, behoudens verhuizingen, geen 

instroom gerealiseerd als gevolg van beëindiging van de 

Wsw. Daarnaast is de wachtlijst in 2015 komen te vervallen. 

De populatie op de wachtlijst Wsw per 31 december 2014 is 

aangewezen op de Participatiewetgeving en wordt derhalve 

niet meer verantwoord in deze jaarrekening.

Per 1 januari 2015 is de gemeentelijke taakstelling komen 

te vervallen en maakt de Rijkssubsidie onderdeel uit van het 

totale participatiebudget. In 2015 is gestuurd op een fictieve 

taakstelling,  waarbij rekening is gehouden met blijfkansen 

die door het gemeenteloket werden voorgeschreven in 

de meicirculaire van 2015. Deze blijfkansen zijn pas eind 

november definitief geworden en bijgesteld op de meer 

feitelijke realisatie. Daarnaast is de verhuizingssystematiek 

in relatie tot de Rijkssubsidie ook wezenlijk veranderd en 

heeft de nodige doorwerking gehad op de ultimo- realisatie 

in 2015. Ondanks deze problematiek zijn alle tijdelijke 

contracten van de Wsw- medewerkers verlengd. 
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Een ander fenomeen in de wijzigende wetgeving is de 

transitievergoeding. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat 

gemeenten en collega Sw-bedrijven eigen interpretaties 

hanteren en dit leidt tot de nodige problematiek wanneer 

bijvoorbeeld een dienstverband moet worden ontbonden 

ingevolge van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

Cijfers Personeel en Organisatie

Over het geheel bezien loopt de populatie Sw-medewerkers 

terug van bijna 794 fte in 2014, naar iets meer dan 755 

fte in 2015. Dat is een logisch gevolg van beëindiging 

van de Wsw en er geen nieuwe instroom mogelijk is. In 

onderstaande tabel is de realisatie van de gemeente Dalfsen 

gerapporteerd over geheel 2015. Omdat de pilot WWB met 

de intrede van de nieuwe Participatiewet is gestopt, zijn er 

in 2015 geen WWB trajecten uitgevoerd.

Petra Dorreman - manager P&O

3.1. Cijfers Personeel & Organisatie
 Aantal personen in begeleid werken

Gemeente  31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15

Ommen  2 2 2 2

Hardenberg  11 12 14 13

Twenterand  2 2 1 1

Raalte  0  0  0  0

Dalfsen  1  1  1 1

Larcom Totaal  16 17 18 17

 Aantal gedetacheerden (personen)

Gemeente  31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15

Ommen  29 23 29 20

Hardenberg  79 84 89 89

Twenterand  27 28 31 26

Raalte  22 20 17 16

Dalfsen  11 10 9 8

Overig  2 1 2 1

Larcom Totaal  170 166 167 160

Wsw dienstbetrekkingen (in FTE)  

Gemeente                   31/12/12                 31/12/13                  31/12/14                  31/12/15

Ommen  149.1 147.8 137.7 128,0

Hardenberg  401.1 402.1 388.6 370,5

Twenterand  140.1 137.8 133.7 128,0

Raalte  70.8 65.1 62.2 59,2 

Dalfsen  70.7 69.2 66.1 64.8

Overig  11.8 7.8 6,8 7,8

Larcom Totaal  843.5 829.8 794.4 755.4

Trajecten WWB  (incl. WIW, UWV en overigen)

Gemeente  31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15

Ommen  9 15 12 

Hardenberg  54 51 51 

Twenterand  2 12 8 

Raalte  2 5 6 

Dalfsen  7  8 8 

Overige  1 0 1 

Larcom Totaal  89 91 86 
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4. Bedrijfsonderdelen
Vestigingen (Ommen, Hardenberg, Raalte)
De situatie voor wat betreft de werkbezetting, zoals die zich voordeed in 2014, 

is helaas door te trekken naar 2015. Bij vooral de grote klanten is de crisis nog 

niet voorbij. Van de drie grootste klanten is er ten opzichte van de begroting 

omzetmatig één wel 20 % en een ander 10 % achtergebleven. De laatste bleef 

vooral in het eerste deel van het jaar wel 50% achter, maar haalde dit in het 

tweede halfjaar weer bijna in. Een derde klant, die vooral fietsendragers bij 

ons in productie had, heeft voor 2015 zelfs helemaal geen order in productie 

kunnen geven. 

Dit alles bij elkaar heeft een groot gat in onze 

begroting en uiteindelijk resultaat geslagen, waardoor 

wij net als in eerdere jaren, aangewezen waren op  

“vulwerk“ en dat is werk met een lagere toegevoegde 

waarde, wat het resultaat nog meer onder druk heeft gezet. 

Door deze opdrachten voortvarend op te pakken en in de 

samenwerking tussen de verschillende vestigingen en 

afdelingen te verdelen, zijn wij er toch in geslaagd logistieke 

efficiencywinst te behalen.

Wij pakken in de markt het werk breed georganiseerd op en 

kunnen daardoor vaak grotere en moeilijke klussen aan, omdat 

wij die goed onderling kunnen verdelen. Wij hoeven en zeggen  

eigenlijk nooit nee tegen werk  en zorgen ervoor dat wij  onze 

klanten zoveel mogelijk  op tijd bedienen. Door onze brede 

samenwerking en inzetbaarheid kunnen wij daar heel ver in 

gaan. Dit geeft steeds weer mogelijkheden om (nieuw) werk 

aan te pakken en niet te hoeven stilzitten met onze mensen.  

Naast beschut binnen en detacheren hebben wij meer 

aandacht gegeven aan WOL (Werken Op Locatie). Hierdoor 

werken inmiddels op een aantal locaties bij klanten onze 

mensen met begeleiding van Larcom. Meestal gaat dit dan 

om klussen van een tijdelijk karakter.

Wij binden hierdoor de klanten aan ons en het geeft onze 

mensen de kans om te wennen aan werken buiten de deur, 

ook al is dit van een tijdelijk karakter. Hierdoor ontwikkelen 

de mensen zich naar een niveau dat detacheren voor een 

langere termijn mogelijk maakt.

1 januari 2015 hebben wij voor de gemeente Oldenzaal de 

beschutte werk taak op ons genomen. Op de vestiging is 

een manager uit Hardenberg ingezet, en dit had weer tot 

gevolg dat er op andere plekken ook met mensen geschoven 

moest worden.

Inmiddels stellen wij vast dat wij hiermee goed op de 

ontwikkel behoefte bij het kader hebben in kunnen spelen 

en dat wij meer dan tevreden zijn met de manier en het 

resultaat die deze verschuivingen tot gevolg hebben gehad. 

Flexibiliteit van het kader ten top!

Met drie van de vier vestingen zijn wij gestart met een 

opleidingstraject, onder begeleiding van een externe 

organisatie, om de onderlinge samenwerking van het kader 

Wij halen
het beste uit 
iedereen!
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verder te verbeteren en hiermee de sfeer en het rendement 

van de organisatie verder te verhogen. Wij hebben met 

betrekking tot deze doelstelling duidelijk stappen in 

positieve zin gemaakt en stellen vast dat organisatorische 

bezettingsvraagstukken, ontstaan door ziekte en 

pensionering, adequaat opgepakt (kunnen) worden. Dit gaat 

evenzo op voor het overgaan van de Groenafdeling naar de 

Bestuursdienst Ommen en Hardenberg en de vraagstukken 

die dit oproept voor de overblijvende afdelingen Groen, 

Bedrijfsbureau en Technische Dienst. 

Ziekteverzuim:
Het afgelopen jaar hebben wij geen duidelijke verbetering 

van het verzuim kunnen realiseren. Het blijft ongeveer op 

het niveau van 2014.

De oorzaak van dit gegeven is gelegen in het feit dat een 

groot deel, de helft, wordt veroorzaakt door het langdurig 

verzuim.

Dit nu weer is gelieerd aan het stijgen van de leeftijd 

van de doelgroep. Het is welhaast onmogelijk hier sterke 

verbetering in aan te brengen.

Het uiteindelijke resultaat is 
(exclusief detachering):

Begrote omzet over 2015  : € 2.538.000,-

Werkelijke omzet over 2015 : € 1.989.000,-

Begrote Toegevoegde Waarde 2015   : € 1.872.000,-

Werkelijke Toegevoegde Waarde 2015 : € 1.560.000,-

Hoewel het resultaat op papier mogelijk anders doet 

vermoeden, is de realiteit dat er op de vestigingen door 

de mensen hard gewerkt wordt om een goed resultaat te 

bereiken. Er zijn zeer weinig leegloop uren, onder meer 

doordat wij ons planmatig een hoge werkdruk opleggen. 

Het streven blijft klanten met langlopende passende  

opdrachten/werk met voldoende toegevoegde waarde 

aan ons te binden. De markt van vandaag maakt dat heel 

moeilijk, maar het blijft voor ons topprioriteit.

In de ontwikkeling van de mensen dichter naar de 

arbeidsmarkt maken wij wel vorderingen. Via voorbodes van 

het detacheren, het werken op locatie en de nieuw op te 

zetten “flexpool“, bereiden wij steeds meer mensen voor 

op dit detacheren. Vooral in 2016 moeten wij hier verder de 

vruchten van gaan plukken.

Bart Thiel - manager Vestigingen
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4.1 Larcom 
Groentechniek
Veel aandacht en energie is in 2015 uitgegaan naar:

• Samenwerken met de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

• Het ontwikkelen van een kleiner Larcom Groentechniek.

• Aandacht voor de medewerkers.

• Het behouden van tevreden klanten.

• Het behalen van het budget.

Samenwerken met de Bestuursdienst 
Ommen-Hardenberg.
De goede samenwerking met de Bestuursdienst Ommen-

Hardenberg kreeg in de loop van 2015 steeds vastere vorm. 

Aanvankelijk concentreerde de samenwerking zich rond een 

aantal pilot projecten in Hardenberg en Dedemsvaart, maar 

in de loop van 2015 werd de wens van de Bestuursdienst 

Ommen-Hardenberg (BOH) steeds duidelijker om de 

totale operationele aansturing van ongeveer 150  

Sw-medewerkers van Larcom Groentechniek over te nemen 

en deze medewerkers te gaan integreren in de gemeentelijke 

dienst. Larcom heeft dit proces waar mogelijk ondersteund. 

In 2015 is er door beide partijen veelvuldig overleg gevoerd, 

uitgangspunten zijn geformuleerd en er zijn werkgroepen 

geformeerd, waar zowel medewerkers van Larcom, als ook van 

de BOH zitting in hadden. De werkgroep “bedrijfsvoering’’ 

bracht de veranderende geldstromen in beeld, de werkgroep 

‘‘tractie” bepaalde welke machines en gereedschappen over 

zouden gaan naar de BOH en de werkgroep “personeel” 

bepaalde welke medewerkers de overstap naar de BOH gaan 

maken en hoe de personele processen aangepast moeten 

worden.

Larcom zal voor de ongeveer 150 medewerkers die over gaan 

naar de BOH tot 2019 een aantal personele taken uit blijven 

voeren. Het gaat hier o.a. om de salarisadministratie, de 

uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de 

ziekteverzuimbegeleiding. De operationele aansturing zal 

volledig bij de BOH komen te liggen. Zodra de politieke 

besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal de overgang van 

150 medewerkers en een aantal leidinggevenden begin 

2016 zijn beslag krijgen.

Voor de medewerkers die het betreft is een belangrijk 

doel dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Er zijn 

meerdere werkoverleg situaties georganiseerd, waarin 

medewerkers vragen konden stellen. De Ondernemingsraad 

is direct bij de voorlichting betrokken geweest en mede 

dankzij hun positieve inbreng is het proces goed verlopen. 

Systemen zijn ingericht en eind 2015 was de organisatie 

gereed om de overgang te kunnen maken.

Wij doen
het samen, dat 
belonen wij graag!
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Het ontwikkelen van een kleiner 
Larcom Groentechniek.
Het vertrek van 40 Sw-medewerkers naar de buitendienst 

van de gemeente Dalfsen per 1 januari 2015 en het beoogde 

vertrek van 150 medewerkers per begin 2016 naar de BOH, 

maakt het noodzakelijk om de organisatie van Larcom 

Groentechniek bij de nieuw ontstane situatie aan te passen. 

In samenspraak met betrokkenen en met de OC is er voor 

gekozen om Larcom Groentechniek voor de toekomst 

te behouden, maar dan in een afgeslankte vorm. Binnen 

het vernieuwde Larcom Groentechniek blijven ongeveer 

60 Sw-medewerkers actief. In 2015 is er bewust gekozen 

om de integrale uitvoering met activiteiten in opdracht 

van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg  los te laten 

en organisatorisch een scheiding te creëren tussen de 

uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de BOH en 

de uitvoering van de overige klanten. Dit vooruitlopend op 

een vernieuwd Larcom Groentechniek.

Het vernieuwde Larcom Groentechniek heeft haar 

activiteiten in 2015 vanuit 2 rayons georganiseerd, te weten 

vanuit rayon Vroomshoop en vanuit rayon Hardenberg. Deze 

situatie blijft voorlopig gehandhaafd.

De medewerkers uit de gemeente Twenterand blijven 

vooralsnog behouden voor Larcom Groentechniek. Dit geldt 

ook voor het Groen werk dat voor deze gemeente wordt 

uitgevoerd. De diensten, zoals die de afgelopen jaren zijn 

uitgevoerd voor een groot aantal private klanten: het 

Attractiepark Slagharen, Saxenburg groep, Landal, Wavin 

e.a. blijven behouden voor Larcom Groentechniek.

Aandacht voor de medewerkers.
Veranderingen in de organisatie betekent automatisch dat 

er ook veranderingen ontstaan voor de medewerkers. Dit 

heeft in 2015 ongetwijfeld voor extra onrust gezorgd. Door 

regelmatig te communiceren over de veranderingsprocessen, 

is getracht om rust in de organisatie te houden. In grote lijn 

is dit gelukt.

Opvallend is wel dat het ziekteverzuim ten opzichte van 2014 

met 1,5% is toegenomen naar een gemiddeld percentage van 

12,9 %. Dit ligt iets lager dan het gemiddelde ziekteverzuim 

percentage van 13,2 % van totaal Larcom. Of dit direct een 

gevolg is van de veranderende omgeving is moeilijk aan te 

geven.

Het behouden van tevreden klanten.
Eind 2015 zijn alle klanten bezocht door het management. 

Gespreksonderwerpen waren o.a. de veranderingen die 

bij Larcom gaande zijn, de klanttevredenheid en de 

ontwikkelingen binnen de markt.

Opvallend was dat het merendeel van de bezochte klanten zeer 

tevreden is over de diensten die Larcom voor hen uitvoert. 

Bemoedigend was ook dat zij allen voornemend zijn om ook 

in de toekomst de diensten van Larcom Groentechniek af 

te nemen. Een aantal benoemde verbetertips die door een 

aantal klanten is afgegeven waren: vooraf communiceren 

wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd en melden dat 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hier gaan we ons voordeel 

mee doen.

Het behalen van het budget.
Het wegvallen van de totale omzet van Dalfsen in 2015 was 

vooraf bekend en is buiten beschouwing van het resultaat 

gelaten. De verwachting vooraf was dat de omzet onder druk 

zou komen te staan, gelet op de teruglopende budgetten 

bij de bestaande klanten en de verwachting dat bij de 

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg nauwelijks “meerwerk” 

gegenereerd zou gaan worden.

Dit uitgangspunt maakte het noodzakelijk om te proberen 

de kosten zo laag mogelijk te houden. De totale afdeling 

was zich dit ten zeerste bewust gedurende het gehele jaar 

2015 en heeft hieraan ook z’n steentje in bij gedragen.

Geen rekening houdend met de weggevallen omzet van 

Dalfsen bleef de Netto Toegevoegde Waarde in 2015 ruim 

€ 190.000,- achter op de begroting. Maar ook de kosten 

wisten we ten opzichte van de begroting met  € 250.000,- 

te beperken, waardoor het eindresultaat Groentechniek  

€ 60.000,- beter is dan begroot.

Het uiteindelijke resultaat 2015 van Groentechniek mag 

gezien worden en daar kunnen de medewerkers trots op zijn.

Berend Wegman - manager Groentechniek
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5. Centrale 
ondernemingsraad over 2015

De OR heeft dit jaar advies gegeven over een aantal belangrijke zaken. Naast 

de overgang van een aantal Groenmedewerkers naar de Stichting Dalfsen 

Werkt, de start van de activiteiten in Oldenzaal en Losser, de voorbereiding 

van de samenwerking Groen Hardenberg en Ommen, de veranderingen bij 

de gemeente Raalte en de werkkostenregeling, zijn er ook nog verkiezingen 

gehouden voor een nieuwe ondernemingsraad.
 

Ten gevolge van organisatiewijzigingen is de medezeg-

genschapsstructuur aangepast. Het aantal kiesgroepen 

is uitgebreid. Daarnaast is afgestapt van de functie van 

plaatsvervangende leden. Het gevolg hiervan is dat het 

aantal zetels is uitgebreid naar 10 stuks. De verkiezingen 

hebben plaatsgevonden op donderdag 16 april 2015. Wij 

hebben maar liefst vijf nieuwe OR-leden mogen verwelkomen 

in ons team. Daarmee is de helft ‘vernieuwd’ en kunnen we 

stellen dat we met nieuwe ogen de toekomst tegemoet zien.

De nieuwe OR heeft kennis gemaakt met elkaar door middel 

van een cursus ‘op de hei’. Ver buiten Larcom hebben we 

elkaar beter leren kennen. We weten nu wie we zijn en 

wat iedereen binnen de groep wil betekenen voor Larcom. 

Als belangrijkste punt kwam naar voren dat we roerige 

tijden tegemoet gaan. Iedereen kent inmiddels het woord 

‘Participatiewet’. Maar wat houdt dat nu precies in voor 

Larcom en voor de OR? Dat is iets waar de OR zich in wil 

gaan verdiepen. Tijdens de cursus is ook weer een Dagelijks 

Bestuur gekozen. Er is unaniem gekozen voor het zittende 

team, namelijk Gerrit Pol als vicevoorzitter en Jan Holtmaat 

als voorzitter. In de vergadering van eind april is afscheid 

genomen van de niet herkozen OR-leden. Zij allen werden 

zowel door de algemeen directeur, als ondergetekende, 

bedankt voor hun inzet, tijd en bijdrage die ze voor Larcom 

hebben geleverd.

Bij de gemeente Dalfsen is de ‘Stichting Dalfsen Werkt’ 

opgericht. Larcom helpt mee en ondersteunt waar mogelijk. 

De start was 1 juli 2015. De betreffende medewerkers zijn 

tevreden met hun werkplek en het ziekteverzuim is laag. 

De gemeente Raalte heeft ook aangegeven om per 1 januari 

2016 de Sociale Werkvoorziening zelf te willen uitvoeren. 

Onze bestuurder heeft goede contacten met de gemeente 

Raalte. Uiteindelijk zijn de volgende afspraken gemaakt: de 

vestiging Raalte zullen we zelf blijven runnen en we blijven 

de eigen gedetacheerde medewerkers begeleiden. Ook de 

Niet-Sw medewerker binnen de vestiging in Raalte blijft 

daar werkzaam. 

Bij de gemeente Raalte is een Klankbordgroep OR opgezet. 

Sallcon en Wezo hebben ieder met één deelnemer zitting 

en vanuit Larcom hebben twee personen zitting. Daarnaast 

schuiven er twee (beleids)medewerkers van de gemeente 

Raalte aan. De laatste twee garanderen dat met de start van 

het nieuwe jaar niemand uit de gemeente Raalte thuis zal 

zitten. Iedereen zal een werkplek hebben.

Ten aanzien van de vestiging Oldenzaal is er al veel werk 

verricht. De salarisbetalingen zijn vanaf januari goed 

verlopen, wat een groot compliment is naar alle medewerkers 

die hierbij betrokken zijn geweest. Het pand is ook aangepast 

aan de Larcom stijl. Er is een klanttevredenheidsonderzoek 

gehouden bij de gemeenten Oldenzaal en Losser. Hieruit 

kwam naar voren dat de professionaliteit als hoog wordt 

ervaren en de kwaliteit als goed.

De gemeenten Hardenberg en Ommen zijn bezig de 

regievoering op de Sw-taken meer naar zich toe te 

trekken. In de loop van het jaar 2016 zal een en ander zijn 

beslag krijgen. In 2015 zijn we betrokken bij de overgang 

van 15 medewerkers Groen naar de BOH (Bestuursdienst 

Ommen-Hardenberg). De OR stelt wel de voorwaarde 

dat zij tijdig informatie krijgt om zich hierover te 

beraden. Eind november heeft de ondernemingsraad 

een overleg gehad met het Hoofd Openbaar Gebied van 

de gemeente Hardenberg. Hierin hebben wij eventuele 

onduidelijkheden weg willen nemen en hebben wij 

aangeven wat goed werkgeverschap voor ons betekent, 

namelijk:

• Het uitgangspunt dat de werkplek, de functie, het   

 werkniveau en het carrièreperspectief niet in negatieve  

 zin zal veranderen

 (enkele OR-leden van Top Craft waren aanwezig).

• Er zal niemand thuis komen te zitten als gevolg van dit  

 besluit

• Er is voorzien in een vangnet op maat als een    

 medewerker “buiten de boot valt” en op een of 

 andere manier zijn functie niet meer kan uitoefenen.  

 Dit houdt in dat voor iemand die Groenwerkzaamheden  

 uitvoert een vergelijkbare functie/werk wordt gezocht

• De werkzekerheid wordt gegarandeerd: er geldt een  

 zorgplicht voor de gemeente. Voor Sw-ers met de status  

 Begeleid Werken geldt een terugkeergarantie.  

 Een en ander houdt in dat een medewerker niet mag  

 worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen

• De werkgever stelt een ondernemingsraad in en faciliteert  

 deze. De faciliteiten voor de werknemersorganisaties en  

 hun kaderleden worden gegarandeerd.

De OR heeft ook aangegeven om er een externe adviseur 

bij te willen betrekken, als de adviesaanvraag voor Groen 

bij de OR komt, om zodoende een goed advies te kunnen 

geven.

De OR heeft in haar laatste vergadering van het jaar het 

jaarlijkse gesprek met de Raad van Commissarissen van 

Larcom gehad. 

De OR Larom heeft in 2015 de volgende 
Instemmings- en Adviesaanvragen 
behandeld:
• Instemmingsaanvraag: Aanpassing Regeling tegemoet- 

 koming bijzondere kosten SW-werknemers

 Datum: 4 juni 2015

• Adviesaanvraag: Organisatiewijziging t.b.v. OVB

 Datum: 3 juli 2015

• Instemmingsaanvraag: Werktijdenregeling Larcom 2016

 Datum: 6 november 2015

• Adviesaanvraag fusie BV’s

 Datum: 19 november 2015

Namens de OR,

Jan Holtmaat - Voorzitter
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6. Geconsolideerde balans 
per 31 december 2015

Voor resultaatbestemming
  31.12.2015   31.12.2014

   € 000   € 000

6.1. Actief

A. Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en –terreinen  190    203  

Machines en installaties   206    351  

Andere vaste bedrijfsmiddelen   408    503 

Materiële vaste bedrijfsactiva        
in uitvoering en vooruitbetalingen   0    59

   804   1.116  

  1.196

B. Vlottende activa 
Voorraden

Grond- en hulpstoffen   53   45 

Onderhanden werk   6    23 

Gereed product en handelsgoederen   2   1  

   61   69

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren   1.795   2.071  

Overige vorderingen   460    57 

Overlopende activa   190   154  

   2.445   2.282

Liquide middelen  

   3.178   3.026

Totaal 
  6.488   6.493

6.2. Passief
  31.12.2015   31.12.2014

   € 000   € 000

C. Groepsvermogen
Stichtingskapitaal 0  0

Overige reserves   -282   -298

Resultaat boekjaar 98  16

Eigen vermogen  -184    -282

Bijzonder achtergestelde lening  1.538    1.538

Risico Vermogen  1.354    1.256

D. Voorzieningen 
Voorziening reorganisatie  92  88

Voorziening jubileum uitkeringen  183  293

Overige voorzieningen  60  60

   335   441

E. Langlopende schulden
Langlopende leningen  96  164

   96   164

F. Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 68  68 

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 2.076  2.195

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 615  605

BTW-verplichtingen 175  126

Overige schulden  1.769  1.638

  4.703  4.632

Totaal 
  6.488   6.493
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Wij houden
graag alles 
in balans!

6.3. Geconsolideerde winst-en-verlies-
rekening over 2015
  2015  2014

   € 000   € 000

Netto omzet 12.054  16.413

 G. Som der bedrijfsopbrengsten (a)   12.054    16.413

Kosten van grond- en hulpstoffen 3.725  2.576

Kosten van uitbesteed werk
en andere externe kosten  0   0 

Totaal kostprijs omzet (b)   3.725   8.701

Brutomarge (c = a – b)   8.329   7.712

Lonen en salarissen niet-Wsw 2.862  2.576

Sociale lasten niet-Wsw 495  371

Pensioenlasten niet-Wsw 385  383

Overige personeelskosten niet-Wsw 188  134

H. Totaal personeelskosten niet-Wsw (d)  3.930   3.464

Afschrijvingen materiële vaste activa 407  347

Afschrijving Goodwill -6  -6

Overige bedrijfskosten 2.677  2.726

I. Overige operationele lasten (e)   3.078   3.067

Operationeel resultaat (f = c – d – e)   1.321   1.81

J. Rijksbijdrage/kosten Wsw 
Kosten personeel Wsw 23.872  24.439

Inleenkosten 784  798

Rijksbijdrage -23.421  -24.046

Kosten/opbrengsten Wsw (g)    1.235   1.191

Bedrijfsresultaat (h = f - g)   86   -10

K. Financiële baten en lasten (i)   12   26

Netto resultaat (j = h+ i)  98   16


