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1. Voorwoord – Je moet ze kennen, om te weten wat ze kunnen! 

 

Sinds 1 januari 2016 zijn de afzonderlijke gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt, 

Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede eigenaar van Biga Groep door het 

overnemen van de aandelen.  

In 2017 heeft Biga Groep de transitie doorgemaakt naar een breed sociaal 

werkbedrijf, waar naast de Wsw-populatie mensen uit de dagbesteding en de 

brede doelgroep van de Participatiewet een plek hebben gevonden.  

De afgelopen 2 jaar is mij één ding duidelijk geworden, de gemeenten voelen zich 

nog steeds verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

willen samen met ons dit beleid voortzetten.  

 

Vanaf 2015 heeft Biga Groep de eerste medewerkers aangenomen onder de 

Participatiewet. Om deze mensen te vinden heeft Biga Groep vacatures aangeboden bij het UWV en de 

sociale dienst, maar ook zelf personeel geworven voor de groen en de schoonmaak. Deze mensen zijn 

aangenomen om de uitstroom van Wsw-medewerkers te compenseren, om aan de afspraken met 

opdrachtgevers te blijven voldoen. Op verzoek van werkgevers heeft Biga Groep ook mensen onder de 

Participatiewet aangenomen en gedetacheerd naar deze werkgevers. Het uiteindelijke doel is dat deze 

mensen in dienst treden bij de opdrachtgever.  

 

Op initiatief van Biga Groep is samen met de Regionale Sociale Dienst (RSD) in 2016 het project “Klant in 

Beeld” opgezet. Een project waarbij mensen die (langdurig) een WWB-uitkering ontvangen worden 

gesproken om de arbeidsgeschiktheid te kunnen bepalen. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn bij 

Biga Groep trajecten gestart in opdracht van de RSD. Trajecten die voor de betrokkenen moeten leiden tot 

een betere kans op de arbeidsmarkt. Want, “je moet ze kennen, om te weten wat ze kunnen”. In 2017 is 

naar aanleiding van het project “Klant in Beeld” gestart met de inrichting van ”Werkroute”. Werkroute is 

een netwerkteam waarin professionals van Biga Groep en de RSD nauw samenwerken. Deze 

samenwerking moet vanaf 2018 leiden tot het beter in beeld krijgen van de groep mensen met een 

arbeidsbeperking om hen, al dan niet via een traject, arbeidsfit te maken en te bemiddelen naar een baan. 

 

In 2018 zullen wij ons verder ontwikkelen en profileren als een social enterprise. Hiervoor is een goede 

samenwerking met de vijf GR-gemeenten, de RDWI/RSD en andere partners in de arbeidsmarktregio van 

groot belang. Biga Groep doet dit binnen kaders van een gezonde bedrijfsvoering, zodat dit zowel op 

financieel als maatschappelijk gebied een goed rendement kan opleveren. Een rendement wat weer 

geïnvesteerd kan worden in kansrijke projecten voor de lokale / regionale arbeidsmarkt om zo nog meer 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Er wordt gestreefd naar zo regulier 

mogelijk werk; het liefst buiten, maar dat kan ook binnen het bedrijf zijn.  

 

Biga Groep heeft in 2017 wederom een goed (financieel) resultaat behaald. Dit resultaat kon worden 

behaald door de grote inzet en het enthousiasme van de medewerkers, de betrokkenheid van de 

aandeelhouders en een groot aantal tevreden opdrachtgevers. Hier zijn we trots op. De goede financiële 

resultaten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat Biga Groep een gezond eigen vermogen 

heeft. Met de aandeelhouders is afgesproken een deel van dit vermogen aan te wenden voor het uitvoeren 

van trajecten. Biga Groep zal in 2018 zo’n 200 trajecten voor de gemeenten financieren vanuit het eigen 

vermogen.  

Ook het ziekteverzuim was in 2017 weer laag. Het landelijk gemiddelde was 13,3% terwijl Biga Groep een 

verzuim had van 6,6%. Een prachtig resultaat. 

 

In voorliggend jaarverslag wordt teruggekeken op 2017. Dat is belangrijk, maar het is nog veel belangrijker 

om vooruit te kijken. Daarom wordt in dit verslag situationeel ingegaan op het jaar 2018.  

 

Net als afgelopen jaren heeft Biga Groep ervoor gekozen om het sociaal jaarverslag separaat van de 

jaarrekening uit te brengen. Dit doet recht aan onze medewerkers en aan de mensen die wij middels 

trajecten en leerwerkplekken mogen begeleiden naar een passende werkplek. 

 

Ons motto: Biga Groep is Buitengewoon In Gepaste Arbeid. 

 

 

 

 

 

 

Gerhard ten Hove 

Directeur Biga Groep 
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2. Samenvatting en conclusie 

De medewerkers van Biga Groep bepalen het succes van de organisatie. Om die reden krijgen alle 

medewerkers, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt, ruimte en gelegenheid om zich zowel 

professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Hierdoor realiseert Biga Groep dat mensen op de juiste 

(werk)plek terecht komen. 

 

Resultaten 2017 

• Biga Groep heeft in 2017 een goed (financieel) resultaat behaald. De goede financiële resultaten 

van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat Biga Groep een gezond eigen vermogen heeft. 

Met de aandeelhouders is afgesproken een deel van dit vermogen aan te wenden voor het 

uitvoeren van extra werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. 

• In 2017 heeft Biga Groep de verdere transitie doorgemaakt naar een Social Enterprise en 

profileert Biga Groep zich als een breed sociaal werkbedrijf. 

• Herstructurering van de organisatie heeft geleid tot splitsing van Biga Groep BV in 2 

vennootschappen. Daarnaast is Biga Participatie BV opgericht die zich richt op arbeidsparticipatie 

voor nieuwe doelgroepen die vallen onder de Participatiewet.  

• Biga Groep streeft een duurzame bedrijfsvoering in het kader van MVO na: de positieve effecten 

hiervan zijn zichtbaar in lagere CO2 uitstoot, stroom- en gasverbruik.  

• In 2017 is het aantal mensen dat een traject volgt binnen Biga Groep flink gestegen en is de 

traject uitvoering verder geoptimaliseerd. Trajecten naar werk worden altijd duaal (combinatie van 

trainen en werken) uitgevoerd. 

• Op 31 december 2017 waren in totaal 129 lopende trajecten en 124 trajecten afgerond. Dit geeft 

een totaal van 253 trajecten. Met de uitvoering van deze trajecten zijn goede resultaten behaald. 

 

Personeel 

• In totaal zijn er 554 medewerkers werkzaam binnen Biga Groep.  

o 466 medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt (Wsw, indicatie 

banenafspraak, nieuw beschut, dagbesteding).  

o 405 medewerkers hebben een Wsw-dienstverband.  

o 44 medewerkers hebben een indicatie Banenafspraak. Begroot was 23,7 fte, gerealiseerd 

is 34,9 fte. 

• 4 medewerkers (2,7 fte) met een dienstverband hebben een advies Beschut Werk. De wettelijk 

ruimte in 2017 voor deze groep was 18 fte. Deze doelgroep heeft een beduidend intensievere 

begeleidingsbehoefte. 

• In 2017 zijn er 9 personen in de arbeidsmatige dagbesteding binnen Biga Groep ingestroomd en 4 

medewerkers uitgestroomd. 

• Biga Groep had eind 2017 in totaal 88 (76,1 fte) reguliere medewerkers in loondienst. In 2016 

waren dit 74 (65,8 fte) medewerkers.  

• In 2017 zijn in totaal 24 personen (18,7 fte.) in dienst getreden. Er zijn 18 personen (12,9 fte.) 

aangenomen bij de Schoonmaak door overname van bedrijfsactiviteiten.  

• Van de 48 medewerkers die binnen Biga Groep vallen onder de Indicatie Baanafspraak of Nieuw 

Beschut hadden 44 van hen op het moment van indiensttreding een uitkering. Hiermee kan 

worden geconstateerd dat de uitkeringslasten voor de betrokken gemeenten en/of UWV is 

afgenomen.  

• De instroom van nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet heeft geleid tot een fors 

toegenomen administratieve lastendruk binnen de organisatie.  

• In 2017 is het aantal personen in het Intern Bedrijf weer gestegen, voor het eerst sinds jaren. Dit 

komt door zowel de terugstroom van SW-medewerkers uit andere bedrijfsonderdelen als door 

instroom van nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet. 

• Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 6,6% (landelijke gemiddelde was 13,3%). 

• In 2017 hebben 439 medewerkers een opleiding, training of cursus gevolgd. 

• In 2017 heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker 37 medewerkers gesproken, waarvan er 13 al 

eerder door hem waren gezien. Eenzaamheid en onvoldoende assertiviteit blijkt een terugkerend 

probleem. Dit zal actief worden gemonitord om te bepalen welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 

• In 2017 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. 

• Het aantal ongevallen is in 2017 sterk gedaald, er waren 11 ongevallen in het Extern Bedrijf en 9 

in het in Intern Bedrijf.  
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Vooruitblik 2018 

• Biga Groep zal verder gaan met vormgeven van het plan “Biga als Social Enterprise”. 

• Het instromen van mensen uit nieuwe doelgroepen zal worden gecontinueerd. 

• Vanuit de winstbestemming Social Enterprise wordt er financiering ingezet op: 

o Het vormgeven en uitvoeren van Werkroute met de RSD (het in beeld brengen, 

arbeidsfit maken en toeleiden naar werk van mensen met een arbeidsbeperking). 

o Het onderzoeken naar de kansen en mogelijkheden van een Vakschool. 

o Het re-integreren van ca. 200 mensen middels maatwerktrajecten naar werk. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat Biga Groep de afgelopen jaren zowel op sociaal / maatschappelijk als 

financieel gebied goede resultaten heeft behaald. De organisatie staat de komende jaren echter voor grote 

uitdagingen. De financiële resultaten komen door teruglopende financiering en stijgende kosten steeds 

verder onder druk te staan. Een goed financieel resultaat is belangrijk voor het financieren en uitvoeren 

van een goed sociaal beleid.  
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3. Mobiliteit -> Instroom, Doorstroom, Uitstroom en Terugstroom 2017 

 

3.1 Algemeen 

Biga Groep stuurt op in-, door- en uitstroom van medewerkers uit het Intern Bedrijf naar andere, extern 

georiënteerde, afdelingen (Detacheringen, Begeleid Werken, Groen, Schoonmaak, Catering). Deze door- en 

uitstroom is reeds een aantal jaren geleden ingezet en past bij uitgangspunten van de Participatiewet, die 

met ingang van 1 januari 2015 van kracht is. Hiermee blijft het Intern Bedrijf een voorziening voor hen die 

hier, gelet op beperkingen, specifiek op zijn aangewezen. 

 

3.2 Instroom 

Door de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 zijn er geen nieuwe mensen 

ingestroomd in de sociale werkvoorziening. Wel heeft er instroom plaatsgevonden van medewerkers onder 

de Participatiewet. Dit ter compensatie van de uitstroom Wsw, daar waar er vacatures zijn. Ook zijn er 

mensen ingestroomd die vallen onder de regeling “Beschut Werk”, trajecten, stage en dagbesteding. Meer 

over instroom van de diverse doelgroepen in hoofdstuk 6 (Personeel). 

 

3.3 Krimp / groei Intern Bedrijf  

Het Intern Bedrijf fungeert als een beschutte werkomgeving voor mensen die aangewezen zijn op “beschut 

werk” omdat zij fysiek, verstandelijk of psychisch niet in staat zijn te werken bij reguliere werkgevers of 

binnen andere bedrijfsonderdelen van Biga Groep. Medewerkers met meer arbeidsmogelijkheden zijn de 

afgelopen jaren doorgestroomd naar andere afdelingen. De afgelopen jaren, tot en met 2016, was er dan 

ook stelselmatig een krimp te zien in het Intern Bedrijf.  

 
Vanaf 2017 groeit het Intern Bedrijf weer, zowel door de terugstroom van SW-medewerkers uit het Extern 

Bedrijf of Biga Banen als door instroom van nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet. Meer hierover in 

hoofdstuk 6 (Personeel). 

 
    2015   2016   2017 

    FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

SW    116,8 149  113,1 142  116,0 147 

BNB        0,0     0      0,0     0      1,1     2 

BIP        0,0     0      0,7     1      0,9     1 

BPA        0,0     0      0,0     0      0,0     0 

Dagbesteding       0,0     0      0,0     2      0,0     1 

Totaal Intern Bedrijf  116,8 149  113,8 145  118,0 151 
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4. De organisatie, speerpunten en maatschappelijke doel.  

 

4.1 De organisatie 

Sinds 1 januari 2016 zijn de afzonderlijke GR gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en 

Wijk bij Duurstede eigenaar van Biga Groep. 2016 werd nog beschouwd als een overgangsjaar. In 2017 

heeft Biga Groep de verdere transitie doorgemaakt naar een breed sociaal werkbedrijf, waar naast de Wsw-

populatie mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet een plek hebben gevonden.  

 

Mede door invoering van de Participatiewet en de aandelenovername door de 5 afzonderlijke GR 

gemeenten, was een heroverweging inzake de structurering van Biga Groep gewenst. In 2017 is een  

organisatiestructuur ingeregeld, waarmee Biga Groep haar dienstverlening de komende jaren optimaal kan 

inzetten.  

 

Per 1 januari 2017 is Biga Groep BV gesplitst in 2 vennootschappen: 

 

• Biga Groep BV richt zich op de dienstverlening aan de vijf aandeelhoudende gemeenten. 

• Biga BV richt zich hoofdzakelijk op de dienstverlening voor de overige afnemers. 

 

Daarnaast is in januari 2017 Biga Participatie BV opgericht, die zich primair richt op arbeidsparticipatie 

voor de nieuwe doelgroepen die vallen onder de Participatiewet. 

 

De medewerkers met een Wsw-dienstverband zijn formeel in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI KRH) en zijn van daaruit 

gedetacheerd bij Biga Groep. Middels een aanwijsbesluit voert Biga Groep de sociale werkvoorziening uit 

voor de vijf gemeenten.  

 

De structuur van Biga Groep is daarmee als volgt vormgegeven: 

 

 

4.2 Speerpunten 2017 

Voor het jaar 2017 zijn speerpunten benoemd die de beleidsrichting aangeven voor 2017 en de jaren erna. 

Biga Groep is een Social Enterprise en wil zich binnen dit kader verder ontwikkelen. Door het optimaal 

benutten van de faciliteiten en kwaliteiten van Biga Groep kan het bedrijf ingezet worden voor alle 

doelgroepen binnen de Participatiewet.  

 

Biga Groep is in 2017 aan de slag gegaan met de volgende speerpunten: 

1. het aannemen van mensen met de indicatie banenafspraak ter vervanging van de uitstroom Wsw 

indien er voldoende werk is; 

2. het samen opzetten met de RSD van het project ‘Klant in Beeld’; 

3. het opzetten van een Shared Service Centre met de RSD, genaamd Werkroute; 

4. het doorvoeren van de herstructurering van Biga Groep; 

5. het uitbreiden van de dienstverlening op het gebied van re-integratie en jobcoaching; 

6. het blijven vormgeven aan een effectieve werkgeversbenadering; 
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Hiermee heeft Biga Groep goede stappen gezet op weg naar duurzame continuïteit en kan Biga Groep 

flexibel inspringen op huidige en toekomstige politieke ontwikkelingen. 

 

4.3 Maatschappelijk doel 

Alles wat Biga Groep doet is gericht op het bieden van passende arbeid aan onze hoofdrolspelers, de 

medewerkers met een SW-indicatie of mensen die zelfstandig moeilijk aan een baan kunnen komen. 

Omdat Biga Groep een succesvol en renderend werkbedrijf heeft, kunnen wij meerdere doelgroepen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt bedienen middels trajecten, waarbinnen mensen zich verder kunnen 

ontwikkelen. Veelal leiden deze trajecten tot een passende en ook leuke baan. De mensen binnen Biga 

Groep staan dan ook centraal in de verdere ontwikkeling van het bedrijf.  

 

Biga Groep is daarmee: 

 

“Hét sociaal werkbedrijf waarin mensen passend werk vinden én zich 

ontwikkelen naar een passende baan” 
 
Wat we naar buiten toe uitdragen is: 

 

“Biga Groep: werk in goede handen” 
 

Wij streven naar zo regulier mogelijk werk, zowel bij bedrijven en instellingen in de regio als ook binnen het 

eigen bedrijf. Wij bieden medewerkers dus de kansen om door te stromen en carrière te maken. Als het 

bedrijf gezond is, is er meer trots binnen het bedrijf en zullen de regionale mogelijkheden en het 

vertrouwen van andere organisaties in Biga Groep toenemen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol 

door voor voldoende werk te zorgen in de regio op basis van het afgesproken preferred suppliership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor 2018 heeft Biga Groep weer speerpunten in haar beleid geformuleerd. Dit zijn: 

a) het verder vormgeven aan het plan “Biga als Social Enterprise”; 

b) het laten instromen van mensen uit nieuwe doelgroepen; 

c) het blijven vormgeven aan een effectieve werkgeversbenadering. 

 

De uitwerking van de speerpunten 2018 is beschreven in hoofdstuk 10 (Vooruitblik 2018). 
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5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Biga Groep is voor veel bedrijven en organisaties aantrekkelijk om mee samen te werken in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zelf streeft Biga Groep ook een duurzame 

bedrijfsvoering in het kader van MVO na.  

 

5.2 Milieu Managementsysteem 

De afdeling Groen en Schoonmaak zijn naast ISO 9001 (Kwaliteit) ook ISO 14001 (Milieu) gecertificeerd. 

Met het kwaliteitsmanagementsysteem en milieumanagementsysteem brengen de medewerkers van Biga 

Groep verbeteringen aan op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. 

 

5.3 Milieuvergunning 

Voor onze bedrijfslocatie aan de Thorbeckelaan beschikken wij over de vereiste vergunningen in het kader 

van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet Bedrijfsactiviteiten. Deze worden conform de door de overheid 

vastgestelde voorschriften uitgevoerd. Regelmatige controles van en overleg met de overheid zorgen voor 

een optimale bedrijfsvoering met betrekking tot de diverse aspecten ten aanzien van het milieu. 

 

5.4 VCA** 

De afdeling Groen is al diverse jaren VCA-gecertificeerd. Het VCA** certificaat staat garant voor een 

structurele beheersing van de veiligheid op en rondom het werk. Veiligheid en gezondheid voor onze 

medewerkers en het milieu zijn belangrijke speerpunten in onze werkzaamheden. 

 

5.5 Gebruikte stoffen en CO2-uitstoot 

Uit de meting van stroom, gas en brandstofverbruik is gebleken dat de CO2-uitstoot in 2017 met 11% is 

gedaald t.o.v. 2016.  

 

Het stroomverbruik in 2017 is 13.000 kWh lager dan in 2016. Dit komt mede omdat er sinds april 2017 

zonne-energie wordt opgewekt doormiddel van zonnepanelen op het dak van ons gebouw.  

 

Het gasverbruik in 2017 is 2.275 m3 lager dan in 2016. Oorzaak hiervan is dat eerder getroffen 

maatregelen vruchten beginnen af te werpen.  

 

Het gemiddelde brandstofverbruik was in 2016 18,89 km./liter. In 2017 was dit 22,04 km./liter. Dit komt 

door stimulering van energiezuinige voertuigen door aanpassing in de leaseregeling.  

 

5.6 Afval 

In 2017 is het scheiden van afval in de hele organisatie doorgevoerd. Het totale afvalvolume is echter 

toegenomen. Dit komt doordat de afdeling Verpakken meer werk heeft uitgevoerd waar bij de verwerking 

afval vrijkomt.  
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5.7 Toolboxmeetings en werkplekinspecties 

Elk jaar worden er toolboxmeetings georganiseerd. Het doel van deze toolboxmeetings is het informeren 

van medewerkers over VGWM-onderwerpen (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) en het vergroten van 

het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. In 2017 zijn onder andere de volgende onderwerpen 

besproken:  

• zwerfvuilruimen; 

• hygiëne; 

• eikenprocessierups; 

• veilig werken met de motorheggenschaar; 

• netheid, roken op de werkplek; 

• werken in de zon; 

• insectenbeten en steken; 

• ergonomie; 

• brandstof; 

• bladblazen; 

• veilig werken langs de weg. 

 

In 2017 zijn door alle leidinggevenden in totaal 52 werkplekinspecties uitgevoerd. De uitkomsten van de 

werkplekinspecties worden besproken tijdens het werkoverleg en de toolboxmeetings.  

 

5.8 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) 

Jaarlijks wordt er beoordeeld of het PMO uitgevoerd dient te worden onder (groepen van) medewerkers. In 

het verslagjaar heeft er geen PMO plaatsgevonden. In 2018 zal er een PMO plaatsvinden onder 

medewerkers van de afdelingen Groen en Schoonmaak. 
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6. Trajecten 

 

6.1 Inleiding 

De afdeling Biga Banen biedt verschillende soorten re-integratiedienstverlening binnen de regio, 

waaronder: 

• Detacheringen 

• Trajecten naar werk 

o Werken aan werk 

o Work2Connect 

o Werk maken van uw baanafspraak 

o Work2Connect Intensief 

o Op weg naar werk 

• Diagnosetrajecten 

o Onderzoekstraject doelgroep 

o Stage 

o Individueel re-integratietraject 

• Re-integratietrajecten voor overige opdrachtgevers (UWV en andere organisaties) 

o Werkfit UWV 

o Naar werk UWV 

• Jobcoaching 

o (Externe) Jobcoaching 

• Dagbesteding 

o Arbeidsmatige dagbesteding 

• overige trajecten 

o Sociale activering 

 

Alle trajecten worden (waar mogelijk) duaal uitgevoerd. Dit betekent dat hiervoor zowel trainingen als 

werkervaringsplekken worden ingezet.  

 

Als bijlage 1 is een uitgebreide omschrijving van bovenstaande trajecten opgenomen.  

 

 

 

 

 

 



Sociaal jaarverslag 2017  Pagina 14 van 40 

6.2 Trajecten in cijfers 

In 2017 zijn door Biga Groep de volgende trajecten uitgevoerd. Op 31 december 2017 waren in totaal 129 

lopende trajecten en 124 trajecten afgerond. Dit geeft een totaal van 253 trajecten. 

 

Traject Afgerond Lopend 

Trajecten naar werk    64   57 

Diagnosetrajecten   35   36 

Overige opdrachtgevers (UWV)     3     8 

Jobcoaching     4   22 

Dagbesteding     6     6 

Overige trajecten   12     0 

Totaal 124 129 

 

In totaal zijn in 2017 124 trajecten afgerond. 

 

De resultaten van deze afgeronde trajecten zijn als volgt onder te verdelen. 

 

 
 

Als bijlage 2 is een nadere specificering van de cijfers te raadplegen naar afzonderlijke trajecten. 
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Trajecten naar werk 64 12 20 4 16 6 1 5

Diagnosetrajecten 35 1 3 9 7 5 1 6 3

Overige opdrachtgevers (UWV) 3 1 1 1

Jobcoaching 4 1 1 2

Dagbesteding 6 2 4

Overige trajecten 12 8 2 2

Totaal 124 1 17 31 11 5 8 5 22 12 1 11
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6.3 Arbeidsmatige dagbesteding 

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. Biga Groep biedt de 

mogelijkheid van arbeidsmatige dagbesteding op alle afdelingen, mits dit passend is in de structuur van de 

organisatie. Dit werk biedt structuur en geeft invulling van de dag. Het kan ook een manier zijn om de kans 

op een ‘gewone’ baan te vergroten. In 2017 zijn er 9 personen in de arbeidsmatige dagbesteding binnen 

Biga Groep ingestroomd en 4 medewerkers uitgestroomd. In 2016 waren 2 mensen ingestroomd.  

Van de 4 mensen die in 2017 zijn uitgestroomd is 1 persoon overgegaan naar Beschut Werk. Voor de 3 

andere personen was dagbesteding niet haalbaar, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke klachten of niet in 

staat zijn tot regelmatige aanwezigheid. 

 

6.4 Werkroute 

Biga Groep heeft samen met de RSD haar krachten gebundeld binnen Werkroute (SSC). In dit netwerkteam 

worden mensen met een arbeidsbeperking (indicatie banenafspraak of advies beschut werk), gezamenlijk 

in beeld gebracht. De klanten krijgen ondersteuning op maat, gericht op ontwikkeling van arbeids- en 

participatievermogen en uitstroom naar werk 

 

Door de capaciteiten en expertise van beide organisaties te bundelen zijn we in staat om een totaalpakket 

te bieden vanaf de voorbereiding van een indicatie tot en met de jobcoaching na plaatsing bij een 

werkgever. De kandidaten worden zo vanaf het begin begeleid naar een passende werkplek. 

 

Tegelijkertijd kunnen vanuit dit gezamenlijke expertisecentrum ook díe werkgevers ontzorgd en/of bediend 

worden die zich specifiek willen richten op de Banenafspraak waardoor de werkgever ondersteuning en 

advies wordt geboden.  

 

In 2017 is gestart met de inrichting van Werkroute, het is de intentie om dit in 2018 verder te 

optimaliseren en professionaliseren. 
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7. Personeel 

 

7.1 Algemeen 

Sinds de invoering van de Participatiewet begin 2015 is er geen instroom meer in de sociale 

werkvoorziening. . De zittende groep Wsw-medewerkers heeft haar recht op arbeid en inkomen behouden. 

Tegenover uitstroom van de Wsw staat instroom van andere doelgroepen onder de Participatiewet met 

loonkostensubsidie of loondispensatie. Deze mensen komen via de gemeenten of het UWV.  

Biga Groep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De grootste groep (405 medewerkers) zijn de mensen met een Wsw-dienstverband.. Eind 

2017 waren er ruim 550 mensen binnen Biga Groep actief. Deze medewerkers waren als volgt te verdelen.  

 

 2015 2016 2017 

Medewerkers Wsw 
(cao SW) 

447 414 405 

Medewerkers Biga Groep  
(cao Biga Groep) 

  67   74   88 

Medewerkers BIP  

(cao Biga Groep) 

    0   19   29 

Medewerkers BPA 
(arbeidsvoorwaardenreglement) 

    0     0   15 

Medewerkers BNB 
(arbeidsvoorwaardenreglement) 

    0     0     4 

Dagbesteding     0     0   13 

Totaal 514 507 554 
(exclusief mensen in Begeleid Werken) 

 

 

7.2 SW-medewerkers 

 

7.2.1 Verdeling naar gemeenten (SW) 

Biga Groep voert de Wet sociale werkvoorziening middels een aanwijsbesluit uit voor 5 gemeenten, te 

weten: Zeist, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Naast deze 5 gemeenten heeft 

Biga Groep ook mensen in een Wsw-dienstverband uit andere gemeenten. Dit zijn over het algemeen 

medewerkers die gedurende hun dienstverband zijn verhuisd naar een andere gemeente, maar bij Biga 

Groep zijn blijven werken. Alle medewerkers met een dienstverband onder de cao Wsw hebben formeel een 

dienstverband bij de Gemeenschappelijk Regeling Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR 

RDWI KRH). De verdeling van medewerkers met een Wsw-dienstverband naar gemeenten waar zij 

woonachtig zijn is hieronder weergegeven.  
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   2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Zeist   176,9 211  191,5 225  182,1 214 

Bunnik     12,5   14    13,3   15    13,2   15 

De Bilt     39,8   50    39,3   50    41,3 552 

Utrechtse Heuvelrug   71,2   83    59,9   70    59,5   70 

Wijk bij Duurstede   55,1   61    48,3   54    47,9   54 

Overige gemeenten   24,1   28      0,0     0      0,0     0 

Totaal   379,6 447  352,3 414  344,0 405 
(exclusief BW) 

 

Over het gehele jaar 2017 is er gemiddeld een uitstroom geweest van 17,9 SE, hetgeen overeenkomt met 

4,5%.  

7.2.2 Verdeling Mannen en Vrouwen naar dienstverband (SW) 

Hieronder een overzicht van de omvang van SW binnen de organisatie onderverdeeld naar geslacht en 

dienstverband. In 2017 waren er in totaal 106 vrouwen en 299 mannen (totaal 405). In 2016 waren dit 

108 vrouwen en 306 mannen (totaal 414). 

 

Vrouwen naar dienstverband 2015   2016   2017   

Vrouwen in deeltijd    89 (75,4%)    83 (76,9%)    83 (78,3%) 

Vrouwen fulltime    29 (24,6%)    25 (23,1%)    23 (21,7%) 

Totaal    118 (100%)  108 (100%)  106 (100%) 
(exclusief BW) 

 

Mannen naar dienstverband 2015   2016   2017   

Mannen in deeltijd  137 (41,6%)  128 (41,8%)  127 (42,5%) 

Mannen fulltime   192 (58,4%)  178 (58,2%)  172 (57,5%) 

Totaal    329 (100%)  306 (100%)  299 (100%) 
(exclusief BW) 

 

51,9 % (210) van de medewerkers had in 2017 een parttime dienstverband en 48,1% (195) een fulltime 

dienstverband.  

 

7.2.3 Leeftijdsopbouw SW-geïndiceerde medewerkers 

 

  Mannen   Vrouwen  Totaal 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

< 25      5     2     1     1     1     1     6     3     2  

25 – 34      3   37   33   20   14   14   63   51   47  

35 – 44    59   55   56   20   18   17   79   73   73  

45 – 54  111 104   99   47   41   37 158 145 136  

> 55  111 108 110   30   34   37 141 142 147  

Totaal  329 306 299 118 108  106 447 414 405  
(exclusief BW) 

 

Gemiddelde leeftijd 2017: 49 jaar 

 

Het grootste deel van de SW-doelgroep (69,9 %) is 45 jaar of ouder. In 2016 was dit 69,3%. 
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7.2.4 Arbeidshandicap (SW) 

Het merendeel van de medewerkers (88,1%) heeft een indicatie “matig” als het gaat om de 

arbeidshandicap. Een gering aantal medewerkers is geïndiceerd met de handicapcategorie “ernstig”. 

 

2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Matig   340 394  316 365  308 357  

Ernstig     40   53    37   49    36   48  

Totaal   380 447  353 414  344 405  
(exclusief BW en afgerond op hele cijfers) 

 

 

7.2.5 Plaatsing binnen de verschillende afdelingen (SW). 

De personeelsomvang van medewerkers in de sociale werkvoorziening is in 2017. t.o.v. 2016, gekrompen. 

Dit zowel in aantal personen als in fte en se. Hieronder een overzicht van de verdeling naar afdeling. 

 

    2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Intern Bedrijf        116,8 149  113,1 142  116,0 147 

Extern Bedrijf  195,7 218  174,7 195  169,4 188 

Biga Banen 55,1 66  51,4 61  45,4 54 

Staf 12,0 14  13,1 16  13,1 16 

Totaal     379,6     447      352,3     414   343,9    405 
(exclusief BW) 

 

7.2.6 Detacheringen en Begeleid Werken (SW) 

In totaal waren er eind 2017 63 lopende SW-detacheringen en waren er 17 medewerkers in het kader van 

begeleid werken in loondienst bij een reguliere werkgever. Dit is minder dan in 2016 (20 medewerkers). 

Ook in 2017 zijn er detacheringen beëindigd.  
 

   2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Detachering  55,1  66  51,4 61  45,4 54  

Begeleid werken  17,7  20  18,5 20  16,1 17  

Totaal   72,8  86  69,9 81  61,5 71  

 

Gedurende het jaar zijn er 10 (tijdelijke) detacheringen De redenen voor het stoppen van deze 

detacheringen zijn divers. Van de 10 medewerkers, waarvan de detachering is gestopt, zijn er een aantal 

opnieuw gedetacheerd, dan wel is de plek ingenomen door een andere medewerker. In totaal zijn er 3 

personen in 2017 gestopt met begeleid werken. De redenen voor het stoppen van begeleid werken zijn 

divers.  
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7.2.7 Uit dienst (SW) 

In 2017 zijn er 13 personen met een Wsw-dienstverband uit dienst getreden. De reden van uitdiensttreding 

is hieronder weergegeven. 

    2015   2016   2017  

    FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers 

Ouderdomspensioen    5,3   9  10,5 14  3,5   5 

Op eigen verzoek    0,6   1    1,8   2  1,3   2 

Van rechtswege     0,9   2    2,6   4  0,0   0 

Beëindigingsovereenkomst   0,0   0    5,0   6  3,3   4 

Begeleid werken     1,0   1    2,0   2  0,0   0 

Overlijden     3,0   3    4,3   5  0,4   1 

> 2 jaar ziek     0,0   0    0,8   1  0,4   1 

Ondergrens     0,0   0    1,0   1  0,0   0 

Overige redenen     0,0   0    0,6   1  0,0   0 

Totaal    10,8 16  28,6 36  8,9 13 
 

7.3 Biga Nieuw Beschut (BNB) 

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen 

participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. 

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Biga Groep realiseert 

voor haar 5 gemeenten deze werkplekken. Deze groep mensen krijgt een arbeidsovereenkomst binnen 

Biga Participatie BV en een loon dat overeenstemt met het wettelijk minimum loon. Het is aan het UWV om 

te toetsen of mensen behoren tot de doelgroep “Nieuw Beschut”.  
 

7.3.1 Verdeling naar gemeenten (BNB) 

Hieronder een overzicht van de omvang van Nieuw Beschut binnen de organisatie onderverdeeld naar de 

gemeenten waar deze medewerkers woonachtig zijn.  
 

   2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Zeist   0,0 0  0,0 0  1,9 3  

Bunnik   0,0 0  0,0 0  0,0 0  

De Bilt   0,0 0  0,0 0  0,8 1  

Utrechtse Heuvelrug 0,0 0  0,0 0  0,0 0  

Wijk bij Duurstede 0,0 0  0,0 0  0,0 0  

Totaal   0,0 0  0,0 0  2,7 4  

 

De wettelijk ruimte 2017 was 18,0 fte. Gerealiseerd door de vijf gezamenlijke gemeenten is 2,7 fte.  

 

7.4 Doelgroep Baanafspraak (BIP/BPA) 

Had Biga Groep in 2015 nog maar één medewerker (0,89 fte.) aangenomen met een indicatie 

“baanafspraak”. In de jaren 2016 en 2017 is dit aantal fors toegenomen. In eerste instantie werden 

mensen met een indicatie baanafspraak aangenomen binnen Biga Groep BV onder de cao Biga Groep en 

geregistreerd als BIP. Sinds 2017 worden deze medewerkers in eerste instantie aangenomen binnen Biga 

Participatie BV en geregistreerd als BPA. Biga Participatie BV heeft eigen arbeidsvoorwaarden die zijn 

vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenreglement. In voorliggend jaarverslag worden BIP en BPA als één 

doelgroep weergegeven ondanks de verschillende juridische entiteiten waar zij onder vallen. 

 

Biga Groep neemt mensen aan onder de Participatiewet ter compensatie van de uitstroom Wsw en bij 

vacatures. Op deze manier kan voor opdrachtgevers in met name de groenvoorziening en de schoonmaak 

het werk blijvend worden uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen te vinden 

heeft Biga Groep vacatures gesteld bij het UWV en de sociale dienst, maar ook geworven middels 

advertenties in huis aan huis bladen en op social media.  

 

Daarnaast zijn er werkgevers die Biga Groep hebben verzocht detacheerder te worden voor mensen die 

vallen onder de Participatiewet. Hiermee ontzorgt Biga Groep de werkgevers en kunnen werkgever en 

werknemer bekijken of er sprake is van een match. Het uiteindelijke doel is dat deze mensen in dienst 

treden bij de opdrachtgever. Detachering van deze medewerkers onder de Participatiewet geschiedt op 

inlenersbeloning.  
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De druk op de organisatie is in 2017 verder toegenomen door uitbreiding van het aantal personen van de 

doelgroep Baanafspraak. Dit heeft met name te maken met de administratieve werkzaamheden die 

periodiek moeten worden uitgevoerd zoals het aanvragen van loonkostensubsidie of loondispensatie, het 

aanvragen van jobcoaching en loonwaardemeting, en het registreren van en rapporteren over deze 

medewerkers. 

 

7.4.1 Verdeling naar gemeenten (BIP/BPA) 

Hieronder een overzicht van de omvang van BIP/BPA binnen de organisatie en onderverdeeld naar de 

gemeenten waar deze medewerkers woonachtig zijn.  

 

   2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Zeist     0,0   0    6,8   9  11,1 14 

Bunnik     0,0   0    1,0   1    3,4   4 

De Bilt     0,0   0    0,4   1    3,7   5 

Utrechtse Heuvelrug   0,0   0    4,0   4    8,0   9 

Wijk bij Duurstede   0,0   0    1,0   1    2,0   2 

Overige gemeenten   0,0   0    1,7   3    6,7 10 

Totaal (BIP/BPA)    0,9   1  14,9 19  34,9 44 

 

Begroot voor 2017 was 23,7 fte BIP/BPA. Gerealiseerd is 34,9 fte.  

 

In totaal zaten er eind 2017 nog 2 personen in een proefplaatsing.  

 

7.4.2 Verdeling Mannen en Vrouwen naar dienstverband (BIP/BPA) 

Hieronder een overzicht van de omvang van BIP en BPA binnen de organisatie onderverdeeld naar geslacht 

en dienstverband. In 2017 waren er in totaal 10 vrouwen en 34 mannen. In 2016 waren dit nog 3 vrouwen 

en 16 mannen. 

 

Totaal naar geslacht (deeltijd)  2015  2016  2017  

Vrouwen deeltijd      0    2    8  

Mannen deeltijd      0    8  19  

Totaal        0  10  27  

 

Totaal naar geslacht (fulltime)  2015  2016  2017  

Vrouwen fulltime     0    1    2  

Mannen fulltime      1    8  15  

Totaal       1    9  17  
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7.4.3 Plaatsing binnen de verschillende afdelingen (BIP/BPA) 

De medewerkers die vallen onder de regeling BIP/BPA zijn werkzaam binnen de volgende afdelingen. 

 

   2015   2016   2017 

   FTE Pers.  FTE Pers.  FTE Pers. 

Intern Bedrijf    0,0   0    0,7   1    0,9   1  

Extern Bedrijf    0,0   0  11,5 13  22,1 25  

Biga Banen    0,0   0    1,9   4  10,8 17  

Staf     0,9   1    0,9   1    1,0   1  

Totaal     0,9   1  15,0 19  34,8 44  

 

 

7.4.4 Leeftijdsopbouw BIP en BPA medewerkers 

 

  Mannen    Vrouwen   Totaal 

  2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017 

< 25 jaar   0   6   7    0   3   4    0   9 11 

25 – 34  jaar   0   4 10    0   0   4    0   4 14 

35 – 44 jaar   1   3   5    0   0   1    1   3   6 

45 – 54 jaar   0   2   6    0   0   1    0   2   7 

> 55 jaar   0   1   6    0   0   0    0   1   6 

Totaal    1 16 34    0   3 10    1 19 44 

 

Meer dan de helft van de doelgroep (56,8%) is jonger dan 35 jaar. 

 

7.5 Uitstroom BIP/BPA/BNB 

In 2017 zijn in totaal 8 personen (6,1 fte.) om diverse redenen uitgestroomd dan wel is het dienstverband 

beëindigd. Gemiddeld zijn deze personen 9,5 maand in dienst geweest bij Biga Groep.  

 

7.6 Uitkeringstype BIB/BPA/BNB 

Van de 48 medewerkers die binnen Biga Groep vallen onder de regeling BNB, BIP of BPA hadden 44 van 

hen op het moment van indiensttreding een uitkering. Hiermee kan worden geconstateerd dat de 

uitkeringslasten voor de betrokken gemeenten en/of UWV is afgenomen. De omvang waarmee de 

uitkeringen zijn afgenomen is door ons niet vast te stellen. Het is voor ons onbekend of medewerkers naast 

hun dienstverband bij onze organisatie nog een (aanvullende) uitkeringen hebben. De gemiddelde 

arbeidsduur per week van de 48 medewerkers bedraagt 31,4 uur. 28 medewerkers hebben een 

arbeidsduur van 28 uur per week of meer.  
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Uitkeringstype Aantal  

medewerkers 

Gemiddelde arbeidsduur 

per week 

Aantal medewerkers arbeidsduur 

28 uur of meer per week 

WAJONG 21 26,5 uur 9 

WWB 21 27,1 uur 13 

NUG 4 36,0 uur 4 

WAO/WIA 2 36,0 uur 2 

Totaal 48 31,4 uur  28 

 

7.7 Regulier personeel 

Biga Groep had eind 2017 in totaal 88 (76,1 fte) reguliere medewerkers in loondienst. In 2016 waren dit 

74 (65,8 fte) medewerkers.In 2017 zijn in totaal 24 personen (18,7 fte.) in dienst getreden. In totaal zijn er 

18 personen (12,9 fte.) aangenomen bij de Schoonmaak en 2 personen (2 fte.) bij de Groen.  

 

Het hoge aantal medewerkers dat in 2017 in dienst is getreden bij de afdeling Schoonmaak heeft met 

name te maken met de overname van medewerkers die voorheen in dienst waren van een regulier 

schoonmaakbedrijf en vanuit dit bedrijf werkzaam waren op Bartiméus. Biga Groep heeft eind 2017 

Bartimeus als schoonmaakobject verworven met als voorwaarde dat de medewerkers van het regulier 

schoonmaakbedrijf overgenomen worden door Biga Groep als zij dat willen. 

 

Biga Groep heeft in 2017 van 9 medewerkers (8,53 fte) met een regulier dienstverband afscheid genomen. 

In 1 geval is het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd.  

Bij 4 medewerkers was het contract van rechtswege afgelopen, waarvan 1 wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 4 medewerkers hebben zelf ontslag genomen wegens het aanvaarden van 

een dienstverband elders. 

 

7.8 ZZP’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten 

In 2017 was 1 persoon ingehuurd (zzp’er) om de organisatie te begeleiden bij het administratief inregelen 

van de nieuwe ondernemingsstructuur. Tevens was er 1 Meewerkend Voorman tijdelijk ingehuurd voor de 

afdeling Groen in verband met vervanging. Ook was er sprake van uitbesteding van werk bij externe partijen 

voor de schoonmaak en inleen van een medewerker van een ander SW-bedrijf.  

 

Biga Groep maakt gebruik van de diensten van externe partijen voor de schoonmaak gezien het aantal 

opdrachten en de capaciteit die Biga Groep zelf in eigen huis heeft. In 2018 zal de samenwerking met 

externe partijen kritisch worden bekeken en waar mogelijk zal Biga Groep de activiteiten zelf gaan 

uitvoeren. 

 

Biga Groep is kritisch met betrekking tot het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten. Dit betekent dat ervoor 

is gekozen om medewerkers zelf te werven en aan te nemen in een regulier dienstverband in plaats van in 

te huren via een bureau of bedrijf. Dit beleid zal in 2018 worden gecontinueerd.  
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8. Personeelsbeleid 

 

8.1 Algemeen 

Biga Groep opereert in een continue veranderende omgeving. 2017 was op personeelsgebied daarom een 

interessant en dynamisch jaar. Dit heeft mede te maken met de diversiteit aan doelgroepen die binnen de 

organisatie werkzaam zijn dan wel een traject of opleiding volgen.  

 

8.2 Ontwikkeling en opleiding 

Als mens-ontwikkelbedrijf is het ontwikkelen van onze medewerkers één van de belangrijkste taken, mede 

om de mensen toe te rusten voor hun eigen werk, ontwikkeling, vergroten van zelfvertrouwen en 

doorstroom. Een gedegen opleidingsbeleid is dan ook onontbeerlijk. De kwaliteit van de dienstverlening 

wordt bepaald door de medewerkers die de dienst leveren. Deskundig en betrouwbaar personeel is dan 

ook een vereiste.  

 

In 2017 hebben 439 medewerkers een (individuele) interne of externe opleiding, training of cursus 

gevolgd. Dit betreft onder andere de volgende opleidingen en trainingen: BHV, VCA, motorpallettruck en 

reachtruck, training 1e medewerker, bosmaaien, plantenkennis, basisopleiding algemene schoonmaak etc. 

Opleidingen komen voort uit individuele ontwikkelingsgesprekken en/of de eis om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting of certificering. 

 

In 2017 zijn collectief de trainingen “Verslaving en werk” en “Hersenletsel en Arbeid” aangeboden. Deze 

trainingen worden door de organisatie van belang gevonden voor medewerkers die direct of indirect met de 

doelgroep werken.  

 

Biga Groep hanteert een modulaire aanpak als het gaat om het opleiden en ontwikkelen van de doelgroep. 

Gezien de behaalde resultaten blijkt dit goed te werken.  

 

In bijlage 3 worden de opleidingen in cijfers weergegeven. 
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8.3 IOP-gesprekken 

Alle medewerkers, ongeacht of zij al dan niet een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen jaarlijks een 

IOP-gesprek. IOP staat voor Individueel OntwikkelingsPlan. In dit gesprek wordt besproken hoe iemand 

functioneert en welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Ook wordt tijdens dit gesprek de inhoud van de  

signaleringskaarten afgestemd met de medewerkers met een indicatie.  

 

8.4 CAO Biga Groep 

1 januari 2017 is de nieuwe cao Biga Groep in gegaan. Deze cao heeft een looptijd van 2 jaar tot 1 januari 

2019. Eind 2018 zullen met de betrokken vakbonden gesprekken worden gestart over een nieuwe Cao 

Biga Groep. Deze cao moet per 2019 ingaan. 

 

8.5  Arbeidsvoorwaardenreglement Biga Participatie BV 

Binnen Biga Participatie BV geldt er voor de medewerkers die worden aangenomen onder de 

Participatiewet een arbeidsvoorwaardenreglement  

 

8.6 Werving en Selectie regulier personeel 

Biga Groep kijkt altijd kritisch naar haar formatie. Dit betekent dat bij vertrek van een medewerker kritisch 

wordt gekeken of een ontstane vacature opnieuw wordt ingevuld. In sommige gevallen is ervoor gekozen 

om vrijgekomen formatie niet (volledig) in te vullen. In 2017 zijn 1 of meer van de volgende vacatures 

vervuld: 

• Meewerkend Voorman Groen; 

• Schoonmakers; 

• Teamleider Extern Bedrijf (Schoonmaak); 

• Trajectbegeleider; 

• Allround medewerker bedrijfsbureau; 

• Directiesecretaresse; 

Tevens is er eind 2017 een accountmanager gemeente geworven. Deze is gestart per 2018.  

 

8.7 Stages 

Biga Groep biedt jaarlijks een aantal (middelbare) scholieren de mogelijkheid om een (maatschappelijke) 

stage te lopen. Gedurende de stage komen de scholieren in aanraking met de gehele organisatie en 

werken zij op alle afdelingen mee. In 2018 zullen wederom een aantal scholieren in de gelegenheid worden 

gesteld om hun maatschappelijke stage bij Biga Groep te voldoen. 

 

In 2017 waren er acht scholieren van De Meerklank die bij Biga Groep stage kwamen lopen. De Meerklank 

is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en voor Speciaal Onderwijs (SO). 

Leerlingen van dit type onderwijs zijn de mogelijke toekomstige instroom van Biga Groep. Doel van de stage 

is het oriënteren op werk. Er wordt gekeken welke competenties de stagiaire heeft, welke ontwikkelpunten 

er zijn en wat degene uiteindelijk wil bereiken. Bij aanvang van de stage krijgt iedere stagiaire een intake 

op individueel niveau. Tevens wordt de stagiaires werknemersvaardigheden en omgangsvormen op het 

werk aangeleerd. Stagiaires komen in groepjes van 4 personen en de stage duurt een half jaar. Aansturing 

van de stagiaires in het werk geschiedt door Biga Groep. Vanuit De Meerklank is er op het werk een 

stagebegeleider aanwezig, die kennis heeft van de specifieke problematiek van de stagiaires. De stage 

wordt afgerond met een individuele evaluatie en een collectief afscheid.  

 

8.8 Personeelsvereniging 

Biga Groep beschikt over een actieve personeelsvereniging. Een groep betrokken medewerkers zet zich in 

om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren. In 2017 is er, naast een dagje Scheveningen en een bezoek 

aan de Kerstfair “Heerlijkheid Mariënwaerdt” in Beesd, een Biga spelletjesdag met karaoke georganiseerd. 

Jaarlijks houdt de personeelsvereniging ook een Algemene Ledenvergadering. Ook voor 2018 staan er 

weer leuke activiteiten op de kalender. 
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8.9 Biga Soeptour 

Soms is het goed om als organisatie (groepen) medewerkers op een ludieke manier in het zonnetje te 

zetten. In 2017 heeft Biga Groep voor de afdeling Groen de “Soeptour” georganiseerd. Op verschillende 

momenten zijn in de koude en natte maanden de diverse groenploegen in alle gemeenten bezocht en is er 

aan hen een heerlijk kop warme soep geserveerd. Een actie waar door Biga Groep ook de bewoners bij 

werden betrokken.  

 

8.10 Arbodienst 

Biga Groep werkt voor de arbodienstverlening samen met Arbo Triple One. Arbo Triple One heeft dezelfde 

visie omtrent verzuim en werk als Biga Groep. Gekeken wordt naar mogelijkheden en niet naar 

beperkingen, “demedicaliseren” is en blijft hierbij het kernbegrip. 

Net als voorgaande jaren heeft er in 2017 een evaluatie plaatsgevonden tussen leidinggevenden van Biga 

Groep en Arbo Triple One. Conclusie van de evaluatie was dat de samenwerking als prettig werd ervaren. 

Dit met name door de korte lijnen tussen leidinggevenden en de consulenten van de arbodienst.  

 

8.11 Ziekteverzuim 

Het totale ziekteverzuim is in 2017 gestegen. Het verzuimpercentage bij alle groepen medewerkers is in 

2017 toegenomen t.o.v. van 2016. Voor 2017 had Biga Groep zich ten doel gesteld het verzuim op 

dezelfde wijze te blijven beheersen en de behaalde resultaten te bestendigen. Echter vanwege een aantal 

langdurige verzuimgevallen is het verzuim toegenomen. Een laag verzuimpercentage is mooi, maar is niet 

een doel op zich.  

 

De doelstelling voor 2018 is een daling van het totale ziekteverzuim. Biga Groep streeft een totaal 

verzuimpercentage na van 6,0%. Tevens blijft het doel, net als in voorgaande jaren, om een daling van de 

gemiddelde verzuimduur te bewerkstelligen. Naast een laag verzuim streeft Biga Groep een 

meldingsfrequentie van 1,5 na. De meldingsfrequentie over 2017 was 1,37 bij een gemiddelde 

verzuimduur van 21,2 dagen.  

 

Verzuimpercentage 

 SW cao Biga cao  BIP BPA BNB Totaal 

2009 13,6%   8,1% - - - 13,1% 

2010   8,9%   5,7% - - -   8,7% 

2011   8,1%   2,6% - - -   7,8% 

2012   7,5%   2,3% - - -   6,9% 

2013   6,8%   1,6% - - -   6,1% 

2014   6,7%   3,9% - - -   6,3% 

2015   6,3%   4,8% - - -   6,1% 

2016   5,6%   3,5% 4,9%     5,3% 

2017   7,2%   4,2% 6,0% 1,0% 5,3%   6,6% 

 

Biga valt binnen de sociaal werkbedrijven binnen de grootteklasse 500 – 1.000 medewerkers. Over 2017 

werd bij deze bedrijven een gemiddeld verzuim geregistreerd van 11,9%. Binnen de totale branche (79 

bedrijven) was een verzuimpercentage van 13,3% (2016: 12,8%).  
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Het aantal ziekmeldingen binnen Biga Groep bleef stabiel, maar de gemiddelde verzuimduur (21,2 dagen) 

en het aantal verzuimdagen (15,1 dagen) nam ondanks de dalende ziekmeldingsfrequentie toe in 

vergelijking met 2016. Hieruit valt te constateren dat medewerkers zich gemiddeld minder ziekmelden, 

maar dat de duur van arbeidsongeschiktheid door ziekte is toegenomen. Vandaar het ietwat hogere 

verzuimpercentage over 2017.  

 

De groep medewerkers die zich niet heeft ziekgemeld is in 2017 (39,68%) gestegen ten opzichte van 2016 

(36,53%).  

 

Meer cijfers omtrent ziekteverzuim zijn als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. 

 

8.12 Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) 

Bert Winters van Vitras heeft, net als afgelopen jaren, het bedrijfsmaatschappelijk werk uitgevoerd bij Biga 

Groep. Aanmelding voor bedrijfsmaatschappelijk werk loopt via de afdeling P&O van Biga Groep.  

 

In 2017 heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker 37 medewerkers gesproken, waarvan er 13 al eerder 

door hem waren gezien. Indien nodig sluit iemand van Biga Groep aan bij het gesprek, bijvoorbeeld de 

direct leidinggevende of iemand van de afdeling personeelszaken. Soms is een introductie nodig om de 

vraag van de medewerker goed voor het voetlicht te brengen. Medewerkers zijn zelf niet altijd goed in staat 

hun vraag onder woorden te brengen of zijn onzeker.  

 

Bij verschillende cliënten, bijvoorbeeld van instellingen als Reinaerde of Vitras, is er overleg geweest met 

een Individueel Begeleider van een medewerker. Soms schoven deze begeleiders aan bij het gesprek. In 

één specifieke situatie kon aan een medewerker en begeleider gevraagd worden structureel te gaan 

werken aan oorzaken van grensoverschrijdend gedrag.  

 

Al eerder stelde bedrijfsmaatschappelijk werk vast dat eenzaamheid en onvoldoende assertiviteit een 

terugkerend probleem blijkt. In 2017 wordt dit beeld opnieuw bevestigd. Deze eenzaamheid en sub-

assertiviteit kan leiden tot agressie en ander grensoverschrijdend gedrag. Dit laat zien dat een oplossing 

complexer is dan het van de medewerker eisen dat het ongewenst gedrag stopt.  

 

De medewerkers vinden het bijna altijd fijn om hun verhaal te kunnen doen bij bedrijfsmaatschappelijk 

werk. De maatschappelijk werker vindt dat hij heel direct en eerlijk moet kunnen zijn in wat hij ziet en wat 

hij vindt. “Maar wat het probleem ook is, het is belangrijk om positieve feedback te blijven geven”, aldus 

Bert Winters.  

 

8.13 Vertrouwenspersoon 

In 2017 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Biga Groep maakt voor de 

vertrouwenspersoon gebruik van de diensten van arbodienst Arbo Unie.  
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9. Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) 

 

9.1 Arbobeleid 

Biga Groep is een organisatie waar de mens centraal staat. Dit betekent dat de medewerkers het 

belangrijkste werkkapitaal zijn. Goede arbeidsomstandigheden zijn dan ook onontbeerlijk. Biga Groep 

realiseert zich dat er altijd verbeteringen te halen zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn.  We streven constant naar nog betere omstandigheden. Een actieve VGWM-commissie van de 

Ondernemingsraad is nauw betrokken bij de status, ontwikkeling en uitvoering van het Arbobeleid. In 2016 

is de RI&E getoetst door de arbodienst (Arbo Triple One) en is het plan van aanpak gemaakt. In 2017 zijn 

de meeste aandachtspunten gerealiseerd en zijn nu alleen nog de onderwerpen over die blijvend aandacht 

nodig hebben zoals het binnenklimaat en het invullen van de signaleringskaarten. In 2018 wordt er een 

PMO voor de afdelingen Groen en Schoonmaak gehouden en in 2019 voor de afdelingen Intern Bedrijf en 

Detacheringen. 

 

9.2 BHV 

In 2017 is het huidige BHV-plan in werking getreden. Afgesproken is dat er elke 2 maanden een BHV-

overleg is. Ook in 2017 werd de BMI (Brand Meld Installatie) maandelijks gecontroleerd door de bevoegde 

personen en zijn er twee extra personen opgeleid tot bevoegd persoon om minder kwetsbaar te zijn ten 

tijde van calamiteiten. In oktober 2017 is er een grote oefening gehouden. Alle BHV’ers hebben de 

aantekening voor AED. In 2015 is een tweede AED aangeschaft, waardoor er sneller een AED ter plaatse 

kan zijn, zowel voor als achter in het gebouw. Biga Groep is een bedrijf in beweging, waardoor ook de BHV-

organisatie constant aan verandering onderhevig is.  

 

9.3 Ongevallen- en milieuregistratie 

Alle ongevallen en bijna ongevallen die worden gemeld (via een calamiteiten meldingsformulier), worden 

geregistreerd, geanalyseerd en besproken om lering uit te trekken en herhaling te voorkomen. Tijdens de 

BHV-bijeenkomsten, de VGWM-bijeenkomsten en het overleg tussen de preventiemedewerker en het MT 

worden deze (bijna) ongevallen besproken, mogelijke verbeterpunten doorgenomen en later geëvalueerd.  

Het aantal ongevallen is in 2017 sterk gedaald ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 17 ongevallen in 

het Extern Bedrijf en 11 in het Intern Bedrijf. In 2017 waren er 11 ongevallen in het Extern Bedrijf en 9 in 

het in Intern Bedrijf. Reden van de daling is dat er meer op veiligheid wordt gelet door leidinggevenden en 

dat medewerkers elkaar ook aanspreken op veiligheid.  

 

Begin 2017 heeft er een onderzoek plaatsgevonden van de arbeidsinspectie naar aanleiding van het 

overlijden van een medewerker eind 2016. Deze medewerker was medio 2016 door omstandigheden ten 

val gekomen in een algemene ruimte en uiteindelijk na een lang ziekbed komen te overlijden. De conclusie 

van de arbeidsinspectie was dat het overlijden en het ongeluk een vervelende samenloop van 

omstandigheden is geweest, maar dat er geen bewijs is dat het overlijden en de val met elkaar te maken 

hebben gehad. Het overlijden heeft een behoorlijke impact gehad binnen de organisatie.  

 

Biga Groep houdt ook een PSA-incidentenregister bij. PSA staat voor PsychoSociale Arbeidsbelasting. Dit 

register dient ter voorkoming of beperking van ongewenst gedrag en ter verificatie van de gevolgde 

werkwijze en de evaluatie van het resultaat hiervan. Het maakt de specifieke aandacht voor deze vorm van 

psychosociale arbeidsbelasting aantoonbaar. Onder PSA vallen pesten, intimidatie, geweld, ongewenst 

gedrag en dergelijke. Gelukkig valt dit in de praktijk erg mee. Mocht er toch iets gebeuren dan kan een 

medewerker altijd bij zijn/haar leidinggevende of P&O terecht. Daarnaast is er natuurlijk de OR en de 

vertrouwenspersoon.  
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9.4 Veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu (VGWM) 

Vanuit de ondernemingsraad is de VGWM-commissie met twee leden actief binnen de organisatie. Deze 

commissie is in 2017 zes keer bij elkaar geweest om zaken rondom Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en 

Milieu te bespreken en het beleid wat bij Biga Groep van toepassing is te toetsen. De VGWM-commissie 

houdt ook zelf veiligheidsrondes, is nauw betrokken bij de ongevallenbeheersing, de BHV-activiteiten en 

houdt de Ondernemingsraad op de hoogte van de bevindingen. Het verslagjaar is voor wat betreft de 

VGWM-gebieden goed verlopen. Er zijn geen vermeldingswaardige bijzonderheden geweest. 

 

9.5 VCA** - ISO 

In maart 2015 hebben de audits plaatsgevonden bij Groen en Schoonmaak voor ISO 9001, ISO 14001 en 

VCA**. Dit keer was het een audit voor een nieuwe certificatieperiode van 3 jaar. Er is één afwijking 

geconstateerd, die naar tevredenheid is opgelost. De certificaten zijn verlengt tot april 2018. Met ingang 

van mei 2018 wil Biga Groep gecertificeerd worden voor de nieuwe ISO 2015.  

 

9.6 Directiebeoordeling 

Als het gaat om kwaliteit, Arbo en milieu dan geldt “meten is weten”. Om die reden wordt er binnen de 

organisatie periodiek een directiebeoordeling gehouden. De periodieke directiebeoordeling van het 

kwaliteitsmanagementsysteem is een verplicht onderdeel van ISO en één van de belangrijkste onderdelen 

van het kwaliteitsmanagementsysteem. In deze periodieke beoordeling stelt het hoogste management van 

de organisatie vast of dat wat zij voor de organisatie heeft bedacht aan afspraken, regels, formats en 

dergelijke wel werkt. Oftewel: bereiken we met het kwaliteitsmanagementsysteem de beoogde resultaten? 

 

Binnen biga Groep wordt er elke 4 maanden een managementrapportage opgesteld om de meting en 

monitoring van het managementsysteem weer te geven. Tevens worden er twee periode rapportages 

opgesteld en het jaar afgesloten met een directiebeoordeling. De rapportages worden besproken binnen 

het MT met als doel het tijdig bij kunnen sturen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu.  

 

De rapportages bevatten de volgende aspecten: 

• Arbowet; 

• kwaliteit; 

• milieu; 

• VCA; 

• personeel; 

• intern perspectief; 

• evaluatie van de doelen en doelstellingen van het betreffende jaar en het komende jaar. 
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10. Medezeggenschap - De Ondernemingsraad blikt terug 

 

De Ondernemingsraad heeft in 2017 advies dan wel instemming gegeven over: 

 

• Advies over het arbeidsvoorwaardenreglement Biga Participatie BV. 

• Instemming over de collectieve vrije dagen in 2017. 

• Advies over het gezamenlijk oprichten van een Shared Service Centrum (SSC),  

• Een reactie om aanpassing artikel 5.3 cao Biga Groep. 

• Instemming contractverlenging arbodienst.  

 

De VGWM-commissie heeft in 2017 een toetsende rol gehad inzake het VGWM-beleid. 

 

De OR heeft een overleg gehad met de aandeelhouders van Biga Groep.  

 

De samenstelling van de OR is in 2017 ongewijzigd gebleven. In het najaar is de werving & selectie gestart 

voor het aanstellen van een OR-secretaris. Per 1 januari 2018 is Regina Wolf aangesteld als OR-secretaris.  

 

Met het oog op het uiteenzetten van een goede toekomststrategie voor Biga Groep zal de OR betrokken 

blijven en de goede samenwerking met Directie en MT voortzetten.  
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11. Vooruitblik op 2018 

 

Organisatie 

Zoals in het voorwoord reeds is aangegeven heeft Biga Groep in 2017 de verdere transitie gemaakt naar 

een sociaal werkbedrijf. Dit zal in 2018 nog verder worden vormgegeven. Biga Groep zal zich daarbij 

profileren als een “Social Enterprise”, waarbij voortbordurend op het huidige succes met de WSW-

populatie, gepaste arbeid aan medewerkers met een indicatie Banenafspraak wordt geboden. Daarnaast 

kunnen ook andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bediend waardoor zij een 

betere kans van slagen hebben op de arbeidsmarkt. Een kritische succesfactor hierbij is dat het preferred 

suppliership met de vijf GR gemeenten wordt gehandhaafd.  

 

Beleid 

Biga Groep heeft de volgende speerpunten in haar beleid geformuleerd voor 2018 en verder: 

 

A. Het verder vormgeven aan het plan “Biga als Social Enterprise” 

Deze ambitie is neergelegd in de volgende drie pijlers: 

1. Social enterprise voor de 4D 

2. Social Enterprise voor werkgevers als vakopleider 

3. Social Enterprise door investering in integratie 

 

1. Biga als Social Enterprise voor de 4D 

Biga Groep kan fungeren als een instrument binnen het 4D brede domein voor alle mogelijke doelgroepen. 

Te denken valt aan: betaald of onbetaald werk, diagnostiek, opleidingen, trainingen, ontwikkeling, 

coaching, matching en begeleiding. Altijd ligt de focus hierbij op het ontwikkelen van arbeidsvermogen. 

 

Activiteiten op dit gebied worden gebundeld binnen Werkroute (SSC). Dit is een gezamenlijke activiteit van 

RSD en Biga Groep waarin klanten, met onder meer een indicatie voor een 

banenafspraak of met een advies beschut werk, gezamenlijk in beeld worden gebracht en de juiste 

ondersteuning krijgen. Gericht op ontwikkeling van arbeids- en participatievermogen en uitstroom naar 

werk door benodigde expertise en mogelijkheden te bundelen. Tegelijkertijd kunnen vanuit dit gezamenlijke 

expertisecentrum ook díe werkgevers ontzorgd en/of bediend worden die zich specifiek willen richten op de 

Banenafspraak. 

Het SSC vergt een investering van Biga Groep van structureel € 170.000 per jaar. Dit zal, met de groei van 

het aantal klanten, gestaag toenemen. De RSD zal een vergelijkbare investering doen. 

 

Het is belangrijk dat Biga Groep de aandeelhoudende gemeenten meeneemt in haar ontwikkeling als 

Social Enterprise. Biga Groep zal extra aandacht besteden aan het opbouwen en onderhouden van een 

goede relatie met het bestuur en de ambtenaren. Hierdoor zal de “Biga visie” op de arbeidsparticipatie 

binnen onze regio beter in beeld komen bij onze gemeenten en kan Biga Groep sneller ingeschakeld 

worden bij arbeidsmarktvraagstukken in het 4D domein. Biga Groep zal daarvoor een investering doen in 

extra ontwikkelkracht. Er wordt een medewerker aangetrokken die voor de gemeenten een breed aanbod 

aan diensten en producten ontwikkelt, waarbij innovatie een belangrijke rol zal spelen. Deze investering 

bedraagt structureel € 40.000 per jaar. 

 

2. Biga Groep als Social Enterprise voor werkgevers als vakopleider 

Op dit moment ontbreekt een publieke opleidingsmogelijkheid voor die volwassen werkzoekenden 

voor wie een beroepskwalificatie geen haalbare kaart is. Veel doelgroepen ontberen daarmee kansen op 

werk. Biga wil met sectororganisaties en werkgevers vakopleidingen starten waarbij werkzoekenden in drie 

tot negen maanden een vakopleiding krijgen die afgestemd is op de wensen van bedrijven en de 

mogelijkheden van de werkzoekenden. 

Kandidaten voor deze opleidingen zullen afkomstig zijn uit de bestanden van de sociale dienst en het UWV. 

Daarnaast werven wij onder NUGgers, in veel gevallen jongeren afkomstig uit Pro en VSO, voor wie een 

beroepskwalificatie te hoog gegrepen is. Hiermee dragen wij bij aan het bieden van kandidaten voor 

moeilijk vervulbare vacatures en het reduceren van de werkloosheid. 

Biga Groep investeert in 2018 incidenteel € 150.000 voor een businesscase inzake het opzetten en 

implementeren van een vakschool. De bedoeling van de vakschool is dat, op initiatief van en in 

samenspraak met werkgevers, invulling gegeven wordt aan het opleiden van deelnemers die vervolgens bij 

die werkgevers in dienst komen na afronding van hun opleiding. 

 

3.   Biga Groep als Social Enterprise door investering in integratie 

Biga Groep wil, door te investeren in trajecten, de arbeidsparticipatie voor mensen uit de regio verbeteren. 

Hiertoe zijn diverse groepsgewijze en individuele trajecten ontwikkeld, zoals “Work2Connect”, “Op Weg 

naar Werk”, “Werk maken van uw banenafspraak”, “Werken aan Werk” en “Onderzoekstraject Doelgroep”. 

Deze investeringen financieren wij in eerste instantie uit het Eigen Vermogen van Biga Groep. Doelstelling 

is om deze trajecten op termijn te financieren uit het rendement dat behaald wordt op deze trajecten. Een 
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belangrijk onderdeel van deze trajecten is dat de deelnemers starten op een (tijdelijke) werkervaringsplek. 

Dit kan binnen het eigen bedrijf van Biga Groep zijn, maar waar mogelijk gaan zij aan de slag bij andere 

werkgevers in de regio. 

 

Maatschappelijk rendement 

In 2018 investeren wij voor bovenstaande initiatieven € 670.000, waarbij het rendement met name ten 

goede komt aan de trajectdeelnemers (inkomen door werk) en aan de gemeenten (besparing in 

uitgekeerde uitkeringen). De ervaring leert dat het sociaal rendement het financiële rendement ver 

overtreft, mensen hebben weer contact met de samenleving en collega’s en krijgen weer structuur in hun 

leven. Uiteindelijk zal dit zelfs leiden tot minder gebruik van zorg en maatschappelijke middelen. Dit is 

alleen slecht in geld uit te drukken. 

 

B.  Het laten instromen van mensen uit nieuwe doelgroepen. 

Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom van SW-medewerkers meer bij Biga Groep. Uitstroom vindt wel 

plaats, tot nu toe ongeveer 4% per jaar. Het is de intentie van Biga Groep om het werk dat door de 

aandeelhouders gegund wordt aan Biga Groep, blijvend uit te voeren met medewerkers met een 

arbeidsbeperking. Dit kunnen zowel SW-medewerkers zijn als ook nieuwe medewerkers met een indicatie 

Banenafspraak, een advies Beschut Werk of mensen die zich nog moeten ontwikkelen en vervolgens 

kunnen doorstromen.  

 

Mogelijkheden voor instroom zijn: 

- Mensen met een indicatie baanafspraak 

Biga Groep heeft de intentie om medewerkers met een indicatie banenafspraak aan te nemen en 

vervolgens te detacheren naar een werkgever en/of intern in te zetten. Bij een detachering zal het 

tarief altijd dekkend zijn voor de verloning, begeleiding en overhead. Deze constructie is vooral 

bedoeld om werkgevers te ontzorgen bij aanvang van een plaatsing en om tegemoet te komen aan 

organisaties die formatie gestuurd zijn. Het uitgangspunt is dat de betreffende medewerker binnen 

een aanzienlijke termijn in dienst kan komen bij betreffende werkgever. 

 

- Wajongers 

Vanuit het UWV kunnen door middel van leer-werktrajecten diverse Wajongers geplaatst worden bij 

Biga Groep. 

 

- Beschut Werken 

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen mensen een advies “Beschut Werken” ontvangen van het 

UWV. Dit advies wordt afgegeven als “van een werkgever redelijkerwijs niet verwacht mag worden 

om betreffende cliënt in dienst te nemen”. Dit zijn doorgaans mensen die een zeer grote 
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begeleidingsbehoefte hebben of waar toezicht op gehouden moet worden. Biga Groep heeft 

jarenlange ervaring met het bieden van werkplekken en begeleiding, specifiek voor deze 

doelgroep. Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden. 

 

- Statushouders 

Door het ontwikkelen van specifieke programma’s voor statushouders kan gelijktijdig aan taal, 

participatie en werk(nemersvaardigheden) worden gewerkt. 

 

- Arbeidsmatige dagbesteding 

Biga Groep heeft de gunning ontvangen van de gemeente Zeist voor het bieden van arbeidsmatige 

dagbesteding en ziet hierin meerdere mogelijkheden juist in combinatie met de andere 

doelgroepen en potentiële doorstroom naar Beschut Werk, indicatie Banenafspraak of regulier 

betaald werk. 

 

- Praktijkroute 

Burgers die géén indicatie Banenafspraak hebben/krijgen én ook niet in staat zijn zelfstandig het 

minimumloon te verdienen kunnen instromen op werkplekken, waarbij op de werkplek kan worden 

vastgesteld dat ze minder dan 100% WML-verdiencapaciteit hebben. In dat geval worden zij bij de 

werkgever in dienst genomen nadat ze in het doelgroepenregister staan geregistreerd met een 

indicatie Banenafspraak. 

 

C.  Het blijven vormgeven aan een effectieve werkgeversbenadering 

Werkgevers zijn in toenemende mate bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

arbeidsplaats te gunnen. Werkgevers zien Biga Groep hiervoor als een natuurlijke partner omdat Biga 

Groep ook als een bedrijf is georganiseerd en opereert. Het is dan ook belangrijk dat Biga Groep lokaal een 

vertrouwd gezicht behoudt. Dat blijft Biga Groep bewerkstelligen door ook in 2018 in te zetten op een goed 

werkend zakelijk bedrijfsnetwerk in de regio door o.a.: 

- het actief deelnemen aan (lokale) netwerkbijeenkomsten en actief lid zijn van bedrijvenkringen en 

businessclubs;  

- het actief benaderen van de pers en gebruik social media; 

- structurele acquisitie om leads te genereren middels mailings, telefonische acties en bezoekacties.  

- het organiseren van klant-evenementen zoals een barbecue en andere klantbijeenkomsten; 

- het verder ontwikkelen en uitbouwen van B-Connect, ons regionaal arbeidsmarktplatform dat 

mensen en organisaties met elkaar verbindt. B-Connect heeft als doel gezamenlijk de 

arbeidsparticipatie in de regio te vergroten voor mensen die een zetje in de rug nodig hebben om 

aan werk te komen en werk te behouden. 
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Bijlage 1 Trajecten 

 

Trajecten naar werk 

Werken aan werk 

Het traject “Werken aan werk”is voor mensen met een doeltrede 5/6 op de participatieladder. Het doel is 

om deze mensen arbeidsfit te maken middels werkervaringsplekken bij Biga Groep, waardoor werkritme en 

werkervaring wordt opgedaan. Gedurende het traject wordt geïnventariseerd wat iemands compententies 

zijn, of iemand een dubbele agenda heeft, wat de belastbaarheid is en de potentiële loonwaarde. De 

gemiddelde duur van het traject bedraagt 3 maanden, waarbij verlenging mogelijk is. 

 

Work2Connect 

Work2Connect is een groepsgewijze aanpak voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt met 

doeltrede 6 op de participatieladder. Deze mensen zouden eigenlijk, in opdracht van de RSD, door 

Randstad worden bemiddeld naar werk, maar deze hebben geoordeeld dat zij de afstand tot de 

arbeidsmarkt nog te groot vinden. Het doel is om deze mensen arbeidsfit te maken, waarbij 

werkervaringsplekken zo veel mogelijk extern worden ingezet in samenwerking met het WGSP en 

Randstad.  

 

Werk maken van uw baanafspraak 

Werk maken van uw baanafspraak is voor mensen met een indicatie baanafspraak met doeltrede 5/6 op 

de participatieladder. Het doel is deze mensen duurzaam arbeidsfit maken middels training en 

werkervaringsplekken en hen uit te laten stromen naar een baanafspraak. De duur van het traject is 3 

maanden, waarbij een verlenging van 3 maanden mogelijk is voor deelnemers die na de eerste 3 maanden 

nog niet zijn uitgestroomd naar werk en de verwachting is dat dit wel mogelijk is. 

 

Work2Connect Intensief 

Work2Connect Intensief is een groepsgewijze aanpak voor oude statushouders (geen nieuwkomers) met 

een forse taalachterstand. Oftewel, de moedertaal is niet Nederlands en er is sprake van een laag 

taalniveau. Het doel is om bij deze mensen de taalvaardigheid te vergroten en hen arbeidsfit te maken, 

waarbij werkervaringsplekken zo veel mogelijk extern worden ingezet in samenwerking met het WGSP en 

Randstad.  

 

Op weg naar werk 

Op weg naar werk is een groepsgewijze aanpak voor lager geschoolde gealfabetiseerde statushouders 

(nieuwkomers) met een WWB-uitkering, die reeds een half jaar taalles hebben gevolgd en een doeltrede 

5/6 hebben op de participatieladder. Het doel is om deze statushouders te laten uitstromen naar betaald 

werk. Het betreft een traject met een duur van 12 maanden.  

 

Diagnosetrajecten 

Onderzoekstraject doelgroep 

Dit betreft een traject voor mensen met een doeltrede 4/5/6 op de participatieladder. Het doel is om te 

onderzoeken of iemand tot de doelgroep behoort en zo ja, tot welke (Indicatie Baanafspraak, Indiciatie 

Beschut Werken of dagbesteding). Gedurende het onderzoekstraject wordt geïnventariseerd wat iemands 

compententies zijn, of iemand een dubbele agenda heeft, wat de belastbaarheid is en de potentiële 

loonwaarde. De gemiddelde duur van het traject bedraagt 3 maanden, waarbij verlenging mogelijk is.  

 

Stage 

Stages zijn voor leerlingen van het VSO en PRO (praktijkschool) om te oriënteren op het vakgebied zoals 

groen, schoonmaak, verpakken e.d. Gedurende de stage worden werknemersvaardigheden ontwikkeld en 

onderzocht of de leerling in aanmerking komt voor een indicatie baanfafspraak of beschut werk. De duur 

van de stage is 3 tot 6 maanden. 

 

Individueel re-integratietraject 

Individuele re-integratietrajecten worden uitgevoerd in opdracht van externe werkgevers, al dan niet in het 

kader van de re-integratie 2e spoor. Het betreft hier in alle gevallen een traject op maat. De duur van het 

traject is afhankelijk van het doel en de mogelijkheden van de kandidaat.  

 

Overige opdrachtgevers (UWV) 

Werkfit UWV 

Werkfit UWV is voor mensen die zelf de eigen re-integratie willen regelen, maar daar wel enige hulp bij 

kunnen gebruiken. Het doel van deze trajecten op maat is dat iemand weer arbeidsfit wordt, zodat hij 

bemiddeld kan worden naar een betaalde baan. Biga Groep maakt gebruik van het eigen uitgebreide 

werkgeversnetwerk voor het inzetten van werkervaringsplekken en om op zoek te gaan naar een passende 

baan voor de kandidaat. Werkervaringsplekken in de regio worden ingezet om de persoonlijke 

vaardigheden van de kandidaat te versterken en werkervaring en arbeidsritme op te doen. De kandidaat 
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krijgt een vaste trajectbegeleider en coachingsgesprekken gericht op de leerdoelen, het opstellen van een 

realistisch zoekprofiel em het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit  

 

Naar werk UWV 

Naar werk’ van UWV heeft als doel het verkrijgen van een betaalde baan. Het is een maatwerktraject waar 

aandacht is voor het trainen van sollicitatievaardigheden, sollicitatiebrieven schrijven, het opstellen van het 

eigen CV en deze plaatsen op verschillende vacaturesites, coaching en activering bij het netwerken en 

begeleiding vooraf of tijdens een sollicitatiegesprek. Biga Groep maakt gebruik van het eigen uitgebreide 

werkgeversnetwerk om op zoek te gaan naar een passende baan voor de kandidaat. Dit kunnen bestaande 

vacatures zijn, maar in veel gevallen wordt samen met een werkgever in de regio een passend takenpakket 

opgesteld.  

 

Jobcoaching 

(Externe) Jobcoaching 

Jobcoaching wordt geboden door gecertificeerde jobcoaches van Biga Groep aan verschillende 

doelgroepen. Zo vindt er jobcoaching plaats aan medewerkers met een dienstverband onder de cao sociale 

werkvoorziening, maar ook aan overige doelgroepen die vallen onder de Participatiewet en een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt en al dan niet zijn gedetacheerd bij andere werkgevers. Tevens wordt externe 

jobcoaching geboden aan werkgevers die ons hiervoor inhuren, maar waarvan de medewerker zonder hulp 

van Biga Groep bij hen in dienst is gekomen. 

 

Dagbesteding 

Arbeidsmatige dagbesteding 

Het betreft hier arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een indicatie “dagbesteding” via de WMO 

met doeltrede 3/4/5 op de participatieladder. Bij mensen in de arbeidsmatige dagbesteding wordt 

beoordeeld welk ontwikkelperspectief iemand heeft naar loonvormende arbeid. De duur van het traject is 

gedurende de duur van de indicatie. De kosten van het traject worden via de WMO aan Biga Groep betaald.  

 

Overige trajecten 

Sociale activering 

Het traject van sociale activering is bestemd voor mensen met een doeltrede 3/4 op de participatieladder, 

die stappen richting participatie in de samenleving of richting de arbeidsmarkt willen gaan zetten, maar nog 

niet helemaal klaar zijn voor een betaalde baan. Sociale activering is een traject dat vaak vooraf gaat aan 

een re-integratietraject. Voor sociale activering kunnen zeer uiteenlopende activiteiten en instrumenten 

worden ingezet, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zoeken, in contact komen met anderen, sporten, werkritme 

en ervaring opdoen etc. De ingezette activiteiten en instrumenten zijn afhankelijk van de uitgangssituatie 

en de behoefte van de kandidaat. 
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Bijlage 2 Trajecten 2017 in cijfers 

 

In 2017 zijn door Biga Groep de volgende trajecten uitgevoerd. Op 31 december 2017 waren in totaal 129 

lopende trajecten en 124 trajecten afgerond. Dit geeft een totaal van 253 trajecten. 

 

Traject Afgerond Lopend 

Onderzoekstraject doelgroep   32   30 

Werken aan werk   33     5 

Werkfit UWV     3     6 

Dagbesteding     6     6 

Work2Connect     8   16 

Stage     1     4 

Werk maken van uw baanafspraak (garantiebaan)   16   11 

Externe Jobcoaching     4   22 

Work2Connect Intensief     7   10 

Individueel Re-integratietraject     2     2 

Op weg naar werk     0   15 

Naar werk     0     2 

Sociale activering   12     0 

Totaal 124 129 

 

In totaal zijn in 2017 124 trajecten afgerond. De resultaten van deze afgeronde trajecten zijn als volgt 

onder te verdelen. 

 

 

 

Traject Afgerond

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, a
d

v
ie

s
 d

a
g

b
e

s
te

d
in

g

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, a
rb

e
id

s
fit

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, d
ie

n
s

tv
e

rb
a

n
d

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, d
o

s
s

ie
rv

e
rh

e
ld

e
rin

g

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, in
d

ic
a

tie
 a

fg
e

g
e

v
e

n

G
e

re
a

lis
e

e
rd

, v
rijw

illig
e

rs
w

e
rk

G
e

re
a

lis
e

e
rd

 o
v

e
rig

N
ie

t g
e

s
ta

rt, n
a

 in
ta

k
e

 n
ie

t g
e

s
ta

rt

N
ie

t g
e

s
ta

rt, n
ie

t b
e

la
s

tb
a

a
r

N
ie

t g
e

s
ta

rt, v
e

rw
ijtb

a
a

r g
e

d
ra

g

N
ie

t g
e

s
ta

rt, o
v

e
rig

Onderzoekstraject doelgroep 32 1 2 8 7 5 6 3

Werken aan werk 33 12 8 4 4 3 1 1

Werkfit UWV 3 1 1 1

Dagbesteding 6 2 4

Work2Connect 8 2 1 2 3

Stage 1 1

Werk maken van uw baanafspraak (garantiebaan) 16 9 5 1 1

Externe Jobcoaching 4 1 1 2

Work2Connect Intensief 7 1 6

Individueel Re-integratietraject 2 1 1

Sociale activering 12 8 2 2

Totaal 124 1 17 31 11 5 8 5 22 12 1 11
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Bijlage 3 Opleidingen 2017 in cijfers 
 

Opleidingen/ Trainingen 2017 Aantal deelnemers 

Aanhanger rijbewijs E 1 

Basisopleiding Algemene Schoonmaak 7 

Beheerder begraafplaatsen 1 

Beleidsessie Verslaving en werk 19 

Herhaling BHV 14 

BHV-training 2 

De Professional Centraal 1 

Groen: Bladblazen  16 

Groen: Bosmaaien 10 

Groen: Graskanten snijden  18 

Groen: Heggenschaar 13 

Groen: Onderhoud grote maaiers 0 

Groen: Onderhoud Ransomes maaier 9 

Groen: Versnipperaar  18 

Hbo-assessment Noloc 1 

Hercertificering Flora en Fauna 2 

Hercertificering Wet Natuur Beheer niveau 2 7 

Hospitality 62 

Kadermodule Calculeren 1 

Keurmeester ladders, trappen etc. NEN 2484 1 

Klant- en servicegericht werken ICM 1 

Levensreddende handelen (LEH) herhaling  43 

Minimasters Rabobank 14 

Motorkettingzaag herhaling 10 

Motorpallettruck 11 

Natuur en groene ruimte 2 Wellant 2 

Omgaan met Psychische aandoeningen 1 

Opleiding 1e medewerker 3 

Participatiewet en Wajong 2017 30 

Plantenkennis 1 8 

Plantenkennis 2 9 

Reachtruck 4 

Seminar Onkruidbeheersing 1 

Training 1e medewerker 3 

Training loonbalans (Competensys) 1 

Training Verslaving en Werk 13 

Typecursus 1 

Vakopleiding Vloeronderhoud (basis) 8 

VCA Basis  20 

VCA Onderhoud  24 

VCA Vol 2 

Veiligheidsdag 2018 1 

Verlengen Gewasbescherming (licentie 1 & 2) 7 

Vervolgcursus EHBO 1 

VU Divosa Collegereeks 1 

Workshop Hersenletsel en Arbeid 16 

Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming niveau 3 1 

Totaal 439 
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Bijlage 4 Ziekteverzuim 2017 in cijfers 

 

Ontwikkeling verzuim Biga totaal per periode  

 

❖ Verzuimpercentage  

  2017  2016  2015  

Januari  7,89%  5,51%  6.14%  

Februari  6,82%  7,84%  8.36%  

Maart  7,04%  6,69%  7.68%  

April  6,46%  5,12%  6.63%  

Mei  6,63%  4,69%  5.50%  

Juni  6,60%  3,74%  5.87%  

Juli  5,11%  4,23%  5.57%  

Augustus  6,02%  4,91%  4.68%  

September  5,57%  5,23%  5.39%  

Oktober  6,80%  4,61%  5.81%  

November  6,16%  5,30%  5.40%  

December  6,35%  5,56%  5.49%  

Cumulatief Jaarcijfer  6,60%  5,28%  6.03%  

  

Verzuim overige SW-klanten van Arbo Triple One in 2017 vs. Biga  

  Biga  Overige SW-klanten(6) Arbo Triple One  

Januari  7,89%  11,29%  

Februari  6,82%  11,77%  

Maart  7,04%  10,21%  

April  6,46%  9,48%  

Mei  6,63%  9,28%  

Juni  6,60%  9,48%  

Juli  5,11%  9,52%  

Augustus  6,02%  9,42%  

September  5,57%  10,45%  

Oktober  6,80%  10,90%  

November  6,16%  10,84%  

December  6,35%  10,45%  

Cumulatief Jaarcijfer  6,60%  10,22%  

  

Frequent kortdurend verzuim  

  2017  2017  2016  2016  

0x ziekgemeld in jaar tijd  197 medewerkers  39,68 %  174 medewerkers  36,53 %  

1x ziekgemeld in jaar tijd  132 medewerkers  26,45 %  128 medewerkers  26,94 %  

2x ziekgemeld in jaar tijd  81 medewerkers  16,43 %  85 medewerkers  17,89 %  

3x ziekgemeld in jaar tijd  39 medewerkers  7, 92 %  36 medewerkers  7,58 %  

4x ziekgemeld in jaar tijd  17 medewerkers  3,41 %  25 medewerkers  5,26 %  

5x ziekgemeld in jaar tijd  13 medewerkers  2,71 %  11 medewerkers  2,32 %  

6x ziekgemeld in jaar tijd  9 medewerkers  1,8 %  7 medewerkers  1,37 %  

7x ziekgemeld in jaar tijd  4 medewerkers  0,8 %  4 medewerkers  0,8 %  

8x ziekgemeld in jaar tijd  2 medewerkers  0,4 %  1 medewerkers  0,2 %  

9x ziekgemeld in jaar tijd  0 medewerkers  0 %  0 medewerkers  0 %  

10x ziekgemeld in jaar tijd  0 medewerkers  0 %  1 medewerkers  0,2 %  

11x ziekgemeld in jaar tijd  1 medewerkers  0,2 %  0 medewerkers  0 %  
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Ontwikkeling verzuim per verzuimduurcategorie  

BV medewerkers  

  

2017    2016    

Gem.  

verzuimduur  

Aandeel in het 

totale verzuim  

Gem. verzuimduur  Aandeel in het 

totale verzuim  

0-7 dagen (kort)  3,39. dagen  13,82%  3.32 dagen  21,81%  

8-42 dagen (middellang)  21.13 dagen  20,05%  20,57 dagen  11,89%  

43-91 dagen (lang)  88 dagen  8,40%  67 dagen  8,78%  

91- 182 dagen (lang)  158 dagen  8,13%  0,0 dagen  0%  

183-365 dagen (lang)  254 dagen  49,60%  242,50 dagen  57,52%  

366 – 730 dagen (lang)  0,0 dagen  0,0 %  0.0 dagen  0,0%  

Gemiddelde  17,74 dagen  100%  15,35 dagen  100%  
  

SW-medewerkers  

  

2017  2016  

Gem.  

verzuimduur  

Aandeel in het 

totale verzuim  

Gem. verzuimduur  Aandeel in het 

totale verzuim  

0-7 dagen (kort)  3.89 dagen  14,40%  4,01 dagen  19,58%  

8-42 dagen (middellang)  16.02 dagen  15,65%  17.18 dagen  21,69%  

43-91 dagen (lang)  63,96 dagen  13,43%  65,34 dagen  15,52%  

91- 182 dagen (lang)  133,18 dagen  17,04%  136,33 dagen  11,46%  

183-365 dagen (lang)  281,09 dagen  28,81%  235,29 dagen  15,87%  

366 – 730 dagen (lang)  518,14 dagen  10,66%  579 dagen  15,87%  

Gemiddelde  22,92 dagen  100%  20,37 dagen  100%  

  

Aantal ziekmeldingen, verzuimdagen, gemiddelde ziekteverzuimduur, verzuimpercentage en 

meldingsfrequentie per type dienstverband  

2017:  

  Aantal ziekmeldingen Aantal 

verzuimdagen 

GZVD ZVP% ZMF 

Biga Totaal  720  15.090  21,20 dg  6,60%  1,37  

Biga BV  65  1.243  17,74 dg  4,24%  0,86  

Biga SW  589  13.364  22,92 dg  7,22%  1,42  

Nieuwe  

Participanten  

66  483  9,57 dg  4,87%  1,81  

 

2016:  

  Aantal ziekmeldingen Aantal 

verzuimdagen 

GZVD ZVP% ZMF 

Biga Totaal  732  11.339  19,50 dg  5,32%  1,42  

Biga BV  66  1.097  15,35 dg  3,53%  0,94  

Biga SW  638  10.208  20,37 dg  5,61%  1,46  

Nieuwe  

Participanten  

28  34  4,18 dg  4,49%  3,55  

  

Aantal ziekmeldingen, verzuimdagen, gemiddelde ziekteverzuimduur, verzuimpercentage en 

meldingsfrequentie per leeftijdscategorie.  

BV medewerkers:  

  Ziekmeldingen  Verzuimdagen  GZVD  

(Gem. aantal 

ziekteverzuimdagen) 

ZVP%  ZMF  

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

15-24 jr  -    -    -    -    -    

25-44 jr  32  34  354  309  11,06   9,09   2,39%  2,14%  1.04  1.15  

45-64 jr  33  32  1.118  852  23,51  22,69   5,65%  4,55%  0.75  0.78  

65+  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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SW medewerkers:  

  Ziekmeldingen  Verzuimdagen  GZVD  

(Gem. aantal 

ziekteverzuimdagen) 

ZVP%   ZMF  

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017  2016 

15-24 jr  5  13  75  35  15   2,69   10,49%  1,56%  2.23   2.42  

25-44 jr  193  209  2.924  2.907  12,68   15,1   5,13%  4,29%  1.57   1.53  

45-64 jr  388  408  10.516  9.294  26,56  23,8   7,92%  6,36%  1.40   1.43  

65+  2  6  461  219  168,25  10   13,67%  4,77%  0,23   0.73  

 


