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 BERICHT VAN HET BESTUUR 

 

Voorwoord voorzitter Algemeen Bestuur 

 
De in opdracht van de gemeenten Emmen, Borger Odoorn en Coevorden ingezette ombouw van de EMCO-groep 

naar een breed Sociaal Ontwikkelbedrijf kreeg ook in 2019 weer verder vorm. Vol trots presenteerden we begin 

april vorig jaar de nieuwe entree van het gebouw aan de buitenwereld en doopten we het EMCO-gebouw aan de 

Abel Tasmanstraat 7 samen met Menso NV om naar een bedrijfsverzamelgebouw met de naam  

‘AT7 Samen werkt’. Hiermee symboliseren we in Zuid Oost Drenthe, dat verschillende organisaties samen en 

ieder vanuit hun eigen expertise de Participatiewet uitvoeren: zoveel mogelijk mensen aan en naar het werk! Een 

integraal centrum voor Werk en Werkzoekenden krijgt steeds meer vorm. Efficiëntie, kostenbewustzijn en 

doelmatigheid gaan hand in hand.  

 

Een volledige realisatie van het nieuwe Beschut Werken, met daarnaast het ontstaan van een wachtlijst is een 

belangrijk resultaat van deze samenwerking. Iets dat in de rest van Nederland nauwelijks lukt. 

 

Een ander belangrijk resultaat is natuurlijk dat de EMCO-groep het ook in 2019 financieel goed heeft gedaan. Ten 

opzichte van de goedgekeurde bijgestelde begroting met een tekort van € 4.912.000,- is het resultaat met  

€ 1.516.000,- verbeterd en eindigt de jaarrekening met een tekort van € 3.396.000,-. Opnieuw blijkt met name dat 

het betere bedrijfsresultaat (hogere opbrengsten en lagere kosten) hiervoor zorgt. Natuurlijk is er nog steeds een 

fors verlies, maar dit is met name het gevolg van forse landelijke bezuinigingen, waar we geen of onvoldoende 

invloed op hebben, 

 

De succesvolle ombouw naar een breed Sociaal Ontwikkelbedrijf, de kostenbewuste efficiënte en doelmatige 

uitvoering van de wet en de brede samenwerking binnen ‘AT7 Samen werkt’, zorgen er voor dat de gemeenten 

Emmen, Coevorden en Borger Odoorn vol vertrouwen de toekomst van de EMCO-groep tegemoet zien. 

 

J. Otter 

Voorzitter Algemeen Bestuur 
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 PROGRAMMAVERANTWOORDING  

VOORWOORD ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
We hebben er vanaf dit jaar voor gekozen om met name het Sociaal Jaarverslag moderner en korter te 

presenteren. Ik denk dat we de belangrijkste resultaten zo beter en transparanter presenteren. 

 

Resultaten 

Het financiële totaalresultaat (bedrijfsresultaat, subsidieresultaat en resultaat beschut werken samen) van de 

EMCO-groep over 2019 laat een tekort zien van € 3.396.000,-, terwijl in de goedgekeurde bijgestelde begroting 

een verlies van € 4.912.000,- was begroot. We eindigen dus over 2019 € 1.516.000,- beter dan we dachten.   

Opnieuw lukt het de EMCO-groep om middels een goed bedrijfsresultaat een deel van het grote subsidietekort, 

veroorzaakt door de forse bezuinigingen vanuit Den Haag, te compenseren. Opvallend is dat onze netto 

opbrengsten € 803.000 hoger zijn dan we begroot hebben en €778.000,- hoger dan we in het jaar ervoor hebben 

gerealiseerd. Het lukt ons dus om middels efficiënte bedrijfsvoering met minder mensen meer te verdienen. Een 

economische hoogconjunctuur, waardoor we goede prijzen voor ons werk kunnen vragen, een goede 

samenwerkingsrelatie met de gemeente Emmen in het groen en de synergievoordelen die de samenwerking met 

Menso NV oplevert, dragen hier natuurlijk aan bij. Een heldere koers van het bedrijf en samenwerking met onze 

opdrachtgevers en partners, met als basis betrouwbaarheid en wederzijds vertrouwen zorgen er opnieuw voor dat 

de EMCO-groep ook financieel doet wat ze belooft. Kostenbeheersing en doelmatige samenwerking gaan hand in 

hand.  

Helaas moeten we constateren dat vanwege de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de kosten 

vanaf volgend jaar voor de Nieuw Beschut Werken werknemers toe gaan nemen: een hoge WW-premie voor 

tijdelijk personeel, halvering van het Lage Inkomensvoordeel, het toe moeten passen van de arbeidsvoorwaarden 

van de WSW op deze doelgroep en het verdwijnen van de bonus, maakt dat Nieuw Beschut Werken vanaf 

volgend  jaar een negatief resultaat zal laten zien. Niet echt een stimulans om heel Nederland op de gewenste 

taakstelling te krijgen met als gevolg dat arbeidsgehandicapte mensen in veel andere gemeenten aan de kant 

blijven staan. 

 

Uitbouw Sociaal Ontwikkelbedrijf 

Natuurlijk bouwden we in 2019 met name verder aan ons Sociaal Ontwikkelbedrijf. Een paar voorbeelden: 

 Begin april heropenden we ons gebouw en doopten we het om naar een bedrijfsverzamelgebouw met de 

naam AT7 Samen werkt. Hiermee willen we met onze belangrijkste partner Menso NV laten zien dat we 

samen, ieder vanuit eigen expertise, de participatiewet willen uitvoeren, kostenbewust en efficiënt. Andere 

partners zoals de VSO-scholen Renn4 en de Thrianthaschool en het UWV huisvesten ook een deel van 

hun activiteiten in het gebouw. Een taalpunt, een schuldhulpverleningsbureau en Mee Drenthe zorgen op 

locatie voor steun voor wie dat nodig heeft. Langzaam maar zeker ontstaat een integraal centrum voor 

Werk en Werkzoekenden. Een voorbeeld in Nederland. 

 

 Het lukt ons om samen met Menso NV en het UWV de wet Nieuw Beschut Werken zodanig uit te voeren 

dat we inmiddels voor de drie gemeenten 100% realiseren, iets wat in de rest van Nederland slechts voor 

50% lukt. We hebben 65 nieuwe collega’s in dienst en inmiddels een wachtlijst met ruim 30 mensen.  

 

 Met een actieve interne aanpak lukt het om ons hoge ziekteverzuim wat terug te dringen, terwijl we 

(vanwege een gebrek aan arbo-artsen) minder artsuren beschikbaar hebben dan de jaren ervoor. Het 

ziekteverzuim is met name hoog geworden door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Daarnaast startten we vorig jaar met een nieuw project ‘voel je goed’ waarin we met 30 medewerkers aan 

de slag gaan om en hun taalvaardigheid en hun gezondheid te verbeteren en zo actief bij te dragen aan 

het terugdringen van hun laaggeletterdheid. 
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Evaluatie Participatiewet 

Eind vorig jaar werd de participatiewet na 5 jaar geëvalueerd door het Sociaal Cultureel Planbureau. De 

uitkomsten zijn op zijn zachtst gezegd, teleurstellend:  

 er komen nauwelijks meer mensen vanuit de bijstand aan het werk,  

 een deel van de arbeidsgehandicapten die voor 2015 in de WSW kwamen zitten nu thuis 

 jongeren komen wel meer bij werkgevers in dienst, maar in vaak kleine en tijdelijke banen. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht daarna een rapport uit (het Betere Werk) waarin ze 

aangaf dat vanwege intensivering, flexibilisering, technologisering en globalisering werk verandert en een hogere 

belasting geeft voor de medewerkers. Dit maakt dat dit werk moeilijker toegankelijk wordt voor mensen met een 

arbeidshandicap. 

 

Toekomst 

Beide rapporten zorgen ervoor dat er inmiddels in de politiek en bij vakbonden en werkgeversorganisaties anders 

aangekeken wordt tegen voormalige WSW-bedrijven: ze moeten niet gesloten worden, maar hun expertise weer 

meer benut. Ik verwacht dat die WSW-bedrijven, die zich de afgelopen jaren succesvol doorontwikkeld hebben 

naar Sociale Ontwikkel bedrijven, een steeds groter aandeel weer krijgen in het ontwikkelen en (tijdelijk) aan het 

werk helpen van die werkzoekenden die het nog niet of even niet meer redden op de reguliere arbeidsmarkt. 

De EMCO-groep  is er klaar voor! 

 

Emmen, 28 februari 2020 

 

J.T.H. Edzes 

Algemeen directeur 
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inleiding 
 

Sociaal Ontwikkelbedrijf 

In een breed Sociaal Ontwikkelbedrijf als de EMCO-groep staat de 

medewerker of werkzoekende centraal in al ons handelen.  Alles 

draait om de medewerkers die vast, tijdelijk of in een scholings- of 

activeringstraject voor kortere of langere tijd aan de slag zijn bij de 

EMCO-groep. Onze rol is om medewerkers met welke beperking of 

afstand naar de reguliere arbeidsmarkt dan ook een passende 

werkleerplek/ontwikkelingsplek te bieden. Politieke, maatschappelijke 

en technologische ontwikkelingen maken dat we voor deze taak 

steeds flexibeler en wendbaarder moeten zijn. Veranderingen volgen 

elkaar steeds sneller op en hebben een steeds grotere impact.  

 

Deskundigheid en Flexibiliteit 

We bewegen daarom goed mee met nieuwe wet- en regelgeving 

zoals de complexiteit van de participatiewet en de Wet Arbeidsmarkt 

in Balans. We gaan om met verschuivingen in instroom en blijven ons 

aanpassen aan een steeds diverse wordende doelgroep die in 

toenemende mate meervoudige beperkingen heeft. Het omgaan 

met deze meervoudige (psychische, verstandelijke, lichamelijke en 

sociale) beperkingen vraagt een grote mate van deskundigheid en 

flexibiliteit van onze begeleiders, onze staf en zeker van onze 

leidinggevenden.  

 

Samen werkt 

Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen maar bieden we samen 

met onze samenwerkingspartners een breed scala aan 

ondersteuning vanuit het bedrijfsverzamelgebouw AT7. De 

belangrijkste hiervan is Menso NV, voor wie we als EMCO-groep de 

first supplier zijn. Op deze manier bieden we allen vanuit onze eigen 

kennis, kunde en mogelijkheden ondersteuning in de ontwikkeling en 

begeleiding van die medewerkers, werkzoekenden, leerlingen en 

andere trajectdeelnemers die deze ondersteuning nodig hebben.  

 
Jan Edzes 

 

onze werknemers  
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per gemeente  

 

  
  

 Verschuiving in doelgroepen 

Met het in werking treden van de Participatiewet in 2015 stromen er geen nieuwe medewerkers met een SW-indicatie in. Vanaf 2017 geeft de 

EMCO-groep invulling aan de taakstelling voor Nieuw Beschut Werken voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger Odoorn, de gemeenten 

van onze gemeenschappelijke regeling. Hierdoor vindt er verschuiving plaats in de samenstelling van de categorieën medewerkers die een 

dienstverband hebben bij de EMCO-groep.  De oorspronkelijk verwachte sterke daling van het totaal aantal medewerkers, blijft dan ook zichtbaar 

achterwege. Dit, in combinatie met genoemde diversiteit in instroom en toenemende complexiteit van de beperkingen, blijft vragen om een 

gedegen basis in ondersteunende afdelingen en (bege)leiding. In totaal zijn er vanuit de drie deelnemende gemeenten 1261 WSW-medewerkers in 

dienst op peildatum 31december 2019.  

 

Taakstelling Nieuw Beschut Werken gerealiseerd 

De taakstelling voor de Gemeente Emmen is volledig gerealiseerd, er is zelfs een omvangrijke wachtlijst ontstaan voor 31 medewerkers die wachten 

op een beschikbare plek vanuit de taakstelling. Betreffende medewerkers krijgen, om uitval of verergering van de beperkingen te voorkomen, 

middels een Leer-werk overeenkomst een passende ontwikkelplek op één van de afdelingen van de EMCO-groep. De taakstelling voor de 

Gemeente Coevorden is nagenoeg geheel gerealiseerd en in 2020 zal naar verwachting ook voor deze Gemeente een wachtlijst ontstaan.  Aan de 

taakstelling van de Gemeente Borger-Odoorn geeft EMCO-groep samen met Wedeka invulling. Afhankelijk van de woonplaats van de 

medewerker, worden plekken verdeeld. Binnen de totale taakstelling van Borger-Odoorn is nog ruimte voor het plaatsen van medewerkers in 

Beschut Werken. In totaal hebben op 31 december 2019 67 medewerkers een dienstverband van de EMCO-groep vanuit Nieuw Beschut werken. 

 
 

 

Emmen; 1034; 
82%

Coevorden; 
169; 14%

Borger-Odoorn; 
55; 4%

AANTAL WSW

Emmen; 54

Coevorden; 10

Borger-
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AANTAL BESCHUT WERKEN
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  leeftijd   
   

 

 Verschillen in gemiddelde leeftijd per categorie 

 

Het procentuele aandeel medewerkers van 50 jaar en ouder is 

onder de WSW- medewerkers aanzienlijk groter dan bij de 

medewerkers in Beschut werken. Uiteraard kan dit verklaard 

worden door het gebrek aan nieuwe instroom in de groep WSW, 

waardoor de gemiddelde leeftijd in die categorie ieder jaar stijgt. 

In de doelgroep Beschut Werken is het aandeel medewerkers in 

de leeftijd van 20-30 relatief groot. Dit impliceert dat er veel jonge 

medewerkers instromen. Als gevolg van onze intensieve 

samenwerking met PRO-VSO Scholen op locatie van AT7, 

waaronder Triantha school en Renn4, is deze kwetsbare groep 

vroegtijdig in beeld en kan deze ook vaak aansluitend aan de 

schoolperiode bij de EMCO-groep geplaatst worden. Een 

sluitende aanpak wordt zo gerealiseerd. 

 

 
 Evenrediger verhouding man-vrouw 

 

Er is een duidelijk verschil te zien in de verhouding man – vrouw tussen de 

WSW-medewerkers en de medewerkers die aan de slag zijn in een Beschut 

Werkenverband. Van oudsher stroomden er meer mannen als kostwinner in 

de WSW. In de huidige verhouding man-vrouw bij Beschut werken zien we 

terug dat de maatschappij veranderd is als het gaat om arbeidsparticipatie: 

de verdeling is veel evenrediger. Mannen en vrouwen worden allebei 

geacht deel te nemen aan het arbeidsproces.  
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uitstroom   
 

verzuim 

 

  
 

Nieuwe pensioenakkoord 

In de uitstroomcijfers is duidelijk zichtbaar dat ‘pensioen’ de 

belangrijkste uitstroomreden is voor onze WSW-medewerkers. Door de 

stijgende leeftijd ligt dat uiteraard voor de hand en hieruit kan ook de 

tweede belangrijke uitstroomreden verklaard worden: een deel van 

de al kwetsbare groep medewerkers stroomt na een lang arbeidzaam 

leven met fysieke werkzaamheden uit in een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering.  

 

Daarnaast heeft het in 2019 afgesloten nieuwe pensioenakkoord, 

waarbij voor een deel van onze medewerkers de pensioendatum 

eerder kwam dan verwacht, geleid tot een tijdelijke toename in de 

uitstroom. 

  
 

Daling verzuim over de hele linie 

In de grafiek is te zien dat onder alle categorieën medewerkers van 

de EMCO-groep het verzuim licht gedaald is. Een positief gegeven, 

ondanks een gemiddeld verzuimpercentage van 16,5 %. We 

hebben vanwege een gebrek aan beschikbare bedrijfsartsen 

minder uren bedrijfsarts kunnen afnemen en tegelijkertijd krijgen we 

te maken met een steeds ouder wordende groep WSW-

medewerkers. De ingezette lijn, waarbij we arbeidsdeskundige 

kennis en vaardigheden in eigen huis hebben, is daarmee 

succesvol gebleken. 
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ontwikkeling & opleiding  
 

 
  Werknemers EMCO-groep  Trajectdeelnemers 

   

 

 

 

 Aandacht voor vak, veiligheid en vaardigheden 

In het afgelopen jaar is er, zoals dat hoort bij een Sociaal Ontwikkelbedrijf, in ruime mate aandacht geweest voor en geïnvesteerd in het 

onderhouden en vergroten van de vaardigheden van onze medewerkers en trajectdeelnemers. Hierbij hebben met name veiligheid (VCA, 

Veilig werken langs de weg, ARBO, BHV, Basisvaardigheden Eerste hulp) en vakvaardigheden (zoals bosmaaien) de aandacht gehad. In 2020 zal 

er naast deze gebieden aandacht zijn voor de ontwikkeling van taalvaardigheid, digitale vaardigheden en gezondheid van onze medewerkers. 

De start met het verstrekken van een digitale loonstrook en het aanbieden van e-learning zullen hier ondersteunend bij zijn.   
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activeringstrajecten 2019 
 

 

 
Volop investeren in ontwikkeling 

Als breed Sociaal Ontwikkelbedrijf bieden we naast onze werkleerplekken 

voor de WSW en Nieuw Beschut Werken voor veel werkzoekenden een 

grote diversiteit aan ontwikkeltrajecten. Maatwerk en goede 

samenwerking met een grote groep verschillende opdrachtgevers is hierbij 

het uitgangspunt. 
 

De ingezette koers om de EMCO-groep door te ontwikkelen naar een 

breed Sociaal Ontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep blijkt succesvol. 

Het komend jaar zullen we blijven investeren in het bieden van op de 

verschillende doelgroepen toegesneden ontwikkel- en scholingstrajecten. 

Wensen en behoeften van medewerkers en werkzoekenden staan hierbij 

centraal. 
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uitdaging voor 2020 
 

Samen met Menso NV en onze andere partners gaan we 

verder vorm geven aan ‘AT7 Samen werkt’ 

 

 een integraal centrum voor werk en werkzoekenden 

 één voordeur met verschillende uitgangen 

 

Voor de mensen die onze steun nodig hebben een 

uitnodigende en toegankelijke entree, met daarachter diverse 

verschillende ondersteuningsmogelijkheden en trajecten.  

 

Mensgericht, efficiënt, doelmatig en kostenbewust. Niet de 

instellingen centraal, maar de medewerkers en de 

werkzoekenden. 
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 FINANCIEEL VERSLAG EN PARAGRAFEN 

FINANCIEEL VERSLAG 

 

De EMCO-groep heeft het afgelopen jaar afgesloten met een verlies van € 3.396.000,-. 

 

Zoals uit onderstaande opsomming blijkt zijn de opbrengsten € 803.000,- hoger dan begroot. De rijksbijdrage is 

€ 593.000,- hoger dan geprognosticeerd. Bijna alle kostensoorten met uitzondering van de ambtelijke loonkosten, 

de personeelslasten WSW en de onderhoudskosten zijn lager uitgevallen dan begroot.  

 

Ten opzichte van de begroting zijn de volgende afwijkingen gerealiseerd. 

 

Realisatie ten opzichte van de gewijzigde begroting 

(bedragen x € 1.000) 

Afwijkingen 

Voordeel opbrengsten 803 

Voordeel overige personeelslasten WSW 77 

Nadeel personeelslasten Ambtelijk -301 

Voordeel uitzendkrachten 133 

Nadeel onderhoudskosten -133 

Voordeel energiekosten 44 

Voordeel afschrijvingen 48 

Nadeel dienstverlening derden -6 

Voordeel rente 62 

Voordeel overige bedrijfskosten 91 

Voordeel op diverse baten en lasten 5 

Voordeel rijksbijdrage 593 

Nadeel personeelslasten WSW -7 

Voordeel op kosten Begeleid Werken 22 

Voordeel resultaat Beschut Werk 85 

Voordelig resultaat t.o.v. gewijzigde begroting 2019 1.516 
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WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

De EMCO-groep heeft zelf geen eigen vermogen om verliezen in de toekomst op te kunnen vangen.  

Jaarlijks wordt de begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld op basis waarvan de aangesloten gemeenten 

dan het begrote verlies voorfinancieren. Indien aan het einde van het boekjaar blijkt dat het gerealiseerde tekort 

afwijkt van de begroting moeten de aangesloten gemeenten, conform de afspraken in de Gemeenschappelijke 

Regeling, het verschil bijbetalen of ze ontvangen een bedrag terug. 

De EMCO-groep heeft in 2019 een negatief resultaat gerealiseerd van € 3.396.000,-. 

De goedgekeurde gewijzigde begroting gaf een verlies aan van € 4.912.000,-. 

In de loop van 2019 is de begroting gewijzigd. De oorspronkelijke begroting over 2019 gaf een tekort aan van  

€ 5.079.000,-. De bevoorschotting van het verlies heeft deels plaatsgevonden op basis van de originele en deels 

op basis van de gewijzigde begroting. EMCO-groep zal aan de aangesloten gemeenten een bedrag van  

€ 1.547.000,- terugbetalen. 

 

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

De EMCO-groep organiseert het onderhoud aan materieel en gebouwen in een combinatie van eigen 

medewerkers en derden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gespreid over de jaren gepland en 

uitgevoerd. Inmiddels is beleid dat het geplande groot onderhoud voor de komende jaren op een zeer   

behoudende maar verantwoorde wijze wordt doorgevoerd.  
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FINANCIERING 

Algemeen 
Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) ingevoerd. Deze wet 

heeft de treasury van gemeenten en overheidslichamen tot onderwerp. 

Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Op grond 

van deze wet is de EMCO-groep verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde 

treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd.  

 

Treasury-beheer 

De EMCO-groep heeft een laag risicoprofiel, doordat rentepercentages van vrijwel alle langlopende leningen voor 

een lange tijd vastliggen en daarom geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en de rente vrij stabiel is.  

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote bedrijfslasten van de 

EMCO-groep te nemen. De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld 

op de eerste en laatste dag in het desbetreffende kwartaal. In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang 

van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm overeenkomstig de Wet FIDO. 

 

 
 
Uit dit overzicht blijkt dat over het hele jaar 2019 is voldaan aan de kasgeldlimiet.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000,-) 2019 2019 2019 2019

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

Omvang van de gewijzigde begroting per  

1 januari ( = grondslag) 54.922 54.922 54.922 54.922

1 Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%

in een bedrag 4.504       4.504       4.504      4.504       

2 Omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden korter dan 1 jaar 2.650       2.900       2.900      2.500       

Schuld in rekening courant 296          70            -              -               

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar -              -               -              -               

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld -              -               -              -               

3 Vlottende middelen

Contante gelden in kas 6 6 6 5              

Tegoeden in rekening courant -              -               75 139

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 652 364 214 285          

4 Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2-3) 2.288       2.600       2.605      2.071       

Toegestane kasgeldlimiet (1) 4.504       4.504       4.504      4.504       

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1-(2-3)) 2.216       1.904       1.899      2.433       
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Renterisiconorm  
De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage te vermenigvuldigen met het 

begrotingstotaal van de EMCO-groep. Het doel is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld. Dit 

renterisico heeft betrekking op het totaal van de begroting van enig jaar. 

Hieronder wordt het renterisico over de komende vier jaren gerapporteerd. 

 

 
 
Financiering 
Door middel van het onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte en de 
rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. 
 

 
  

Omschrijving ( bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023

Basisgegevens

1a Renteherziening op vaste schuld o/g -             -             -             -             
1b Renteherziening op vaste schuld u/g -             -             -             -             

2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) -             -             -             -             

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 1.500     1.500     1.500     1.500     

3b Nieuwe verstrekte lange leningen -             -             -             -             

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 1.500     1.500     1.500     1.500     

5 Aflossingen 1.655     1.500     1.500     1.500     

6 Herfinanciering  (laagste van 4 en 5) 1.500     1.500     1.500     1.500     

7 Renterisico (2+6) 1.500     1.500     1.500     1.500     

Renterisiconorm

8 Omvang begroting 52.802 51.189 49.930 48.713

9 Het bij Min.Regeling vastgestelde %-tage 20% 20% 20% 20%

10 Renterisiconorm berekend 8*9 10.560   10.238   9.986     9.743     

Toets renterisiconorm

11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 10-7 9.060     8.738     8.486     8.243     

Omschrijving ( bedragen x € 1.000,-) Bedrag

Gemiddelde 

rente

Stand per 1 januari 2019 6.630             1,73%

Nieuwe leningen 3.000             

Reguliere aflossingen 3.355             

Stand per 31 december 2019 6.275             1,60%
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VERBONDEN PARTIJEN 

 
De EMCO-groep participeert sinds de oprichting op 15 juni 2005 voor 100% in het kapitaal van M-Flex B.V.  

In 2010 zijn de activiteiten uitgebreid met verloning van die medewerkers voorafgaand op een ambtelijk 

dienstverband, eerst tijdelijk een arbeidsovereenkomst in M-Flex BV krijgen aangeboden. Daarnaast zijn in M-Flex 

een groep mensen voor Beschut Werk en een banenprojectplan aangenomen. De salariskosten en te ontvangen 

subsidies van deze nieuwe werkzaamheden zijn doorberekend naar de EMCO-groep waardoor het resultaat van 

M-Flex BV nagenoeg nihil is. 

Het resultaat wordt normaal gesproken verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. Conform de 

voorschriften van de BBV wordt de vennootschap niet geconsolideerd met de EMCO-groep.  

 

Per 13 december 2010 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Stichting RAP. De Raad van 

Commissarissen van de stichting bestaat uit leden van het Dagelijks Bestuur van de EMCO-groep waaraan één lid 

uit de voormalige Raad van Commissarissen is toegevoegd. De directie van de EMCO-groep treedt op als Raad 

van Bestuur van de Stichting RAP. 

 

De EMCO-groep verzorgt sinds 1 juli 2014 het parkeerbeheer in de gemeente Emmen. Om de geldstromen van dit 

parkeerbeheer te kunnen scheiden van de geldstromen van EMCO-groep zelf, is EMCO Parkeerbeheer BV 

opgericht. De BV is een 100% dochter van de EMCO-groep.  

De functie van EMCO Parkeerbeheer BV is om de parkeergelden te incasseren en te beheren en deze vervolgens 

onder aftrek van kosten over te maken naar de gemeente Emmen.  

 

Vanaf 22 december 2017 is de EMCO-groep voor 50% aandeelhouder in Menco BV. De andere 50% van de 

aandelen is in handen van Menso NV. Menco BV is opgericht zodat Menso NV werkzaamheden aan de  

EMCO-groep kan inbesteden zonder dat er een Europese Aanbesteding noodzakelijk is. In 2019 hebben er in 

Menco BV geen activiteiten plaatsgevonden.  
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MARKETING, PRODUCTBELEID EN INNOVATIE 

 
De SW-sector heeft de afgelopen 5 jaar te maken gehad met forse oplopende bezuinigingen op de 

loonkostensubsidie. Hierdoor steeg het subsidietekort aanzienlijk. Daarnaast ging per 1 januari 2015 de sector op 

slot voor nieuwe WSW-ers, waardoor het SW-volume gestaag afneemt.  

De koers van de EMCO-groep is sinds 2009 gericht op het ombouwen van de WSW-infrastructuur naar een breed 

werkleerbedrijf (diverse werksoorten) voor een brede doelgroep. Werk en ontwikkeling gaan voor deze 

doelgroepen hand in hand. De samenwerking met afdeling Sociale Zaken van de gemeente Emmen, resulterend 

in een gezamenlijke huisvesting met Menso NV (de geprivatiseerde afdeling leren en werken van Sociale Zaken 

Emmen) per 1 januari 2018 ondersteunt deze koers. Begin 2019 werd het gebouw van de EMCO-groep 

omgedoopt naar een bedrijfsverzamelgebouw met de naam AT7  Samen werkt. Naast de hoofdbewoners zijn in 

het gebouw ook onderdelen van de VSO-scholen Renn4 de Atlas en de Thrianthaschool, het UWV, een 

taalondersteuningspunt, Mee Drenthe en een schuldhulpbureau deels gehuisvest. Al met al is het bouwen aan 

een integraal centrum voor Werk en Werkzoekenden het Emmens antwoord op de Participatiewet. 

Hierdoor ontstaan zowel inhoudelijke (korte lijnen, weinig bureaucratie, de focus op de doelgroepen) als financiële 

synergievoordelen. De uitvoering van de wet Nieuw Beschut Werken is door de drie gemeenten Emmen, Borger 

Odoorn en Coevorden uitbesteed aan de EMCO-groep en blijkt vanaf het begin een succes: de taakstelling wordt 

100% gehaald (eind 2019 65 arbeidscontracten) en inmiddels is er een wachtlijst ontstaan van ruim 30 mensen: 

het resultaat van goede en effectieve samenwerking op locatie! 

Inmiddels is de EMCO-groep dus door ontwikkeld naar een Sociaal Ontwikkelingsbedrijf die samen met haar 

partners en werkgevers op locatie klaar is voor de toekomst: WSW-medewerkers, uitkeringsgerechtigden in 

zogeheten Opstapbanen, Nieuw Beschut Werkers, uitkeringsgerechtigden van gemeenten en UWV, leerlingen uit 

het Speciaal Onderwijs, Statushouders en medewerkers van collega-bedrijven de gere-integreerd willen worden 

vinden allemaal hun plek binnen de brede infrastructuur van de EMCO-groep. We bieden voor werkenden en 

werkzoekenden passende ontwikkel- en werkplekken binnen de verpakkings- en assemblageafdelingen, de 

Business-post, metaal hout en klussenteam, Parkeerbeheer en Brugbediening, de grote groenafdeling en de 

horeca en schoonmaak.  
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ORGANIGRAM 
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JAARREKENING 
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 JAARREKENING – BALANS 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Activa 
(in duizenden euro's) 

      
31 december 
2019   

31 december 
2018 

   Vaste activa      

   Materiële vaste activa      

    Investeringen met een economisch nut 8.087   7.956 

   Financiële vaste activa      

    Deelneming  12   12  
           

          

      12   12 

   Vlottende activa      

   Voorraden      

    Grond- en hulpstoffen  1.820   2.061  

    Onderhanden werk  34   0  

    Gereed product en handelsgoederen   0   0  
            

          

      1.854   2.061 
          

   
Uitzettingen met een rente typische looptijd 
korter dan 1 jaar      

    Vorderingen op openbare lichamen  158   160  

 
   

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd korter dan één jaar 570   1.005  

    
Rekening-courant verhoudingen met niet- 
financiële instellingen 83   99  

    Overige vorderingen 3.019   2.661  
            

          

      3.830   3.925 

   Liquide middelen      
    Kassaldi 5   8  

    Banksaldi 110   79  
          

      115   87 

   Overlopende activa      

    Overige Nederlandse overheidslichamen 808   608  

    Overige nog te ontvangen bedragen 312   571  
          

      1.120   1.179 
          

      15.018   15.220 
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Passiva 
(in duizenden euro's) 

   31 december 2019  31 december 2018 

 Vaste passiva      

 Eigen vermogen      

  Algemene reserves  -   - 

 Voorzieningen       

  Voorzieningen  338   173 

 Vaste schulden       

  
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer  6.275   6.630 

 Vlottende passiva      

 Voorraden      

  Onderhanden werk  -   34 

 Netto-vlottende schulden       

  Overige kasgeldleningen  3.000   3.300 

  Banksaldi  -   735 

  Schulden aan verbonden partijen  94   83 

  Overige schulden   1.440   1.671 

 Overlopende passiva   2.324   2.067 

 Schuld uit verdeling resultaat boekjaar      

  
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na 
reservering -3.396   -3.149  

  
Ontvangen voorschotten deelnemende 
gemeenten 4.943   3.676  

    1.547   527 

    15.018   15.220 
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 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN  

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

(in duizenden euro's) 
 
 Realisatie  

Begroting 
na 

wijziging  

Originele 

begroting 

 

Realisatie  

Overzicht van baten en lasten 2019  2019  2019  2018  

Omzet 20.421  18.510   17.905 
 

19.946  

Kosten grondstoffen -8.107  -7.000  -7.000   -8.409   

         

Bruto bedrijfsopbrengsten 12.314  11.510  10.905  11.537  

Verhuur onroerende goederen 227  228  224  226  
            

Totaal netto opbrengsten  12.541  11.738  11.129  11.763 
         

Overige personeelskosten WSW -808  -885  -797  -785  

Salariskosten ambtelijk 
personeel -5.051  -4.750  -4.585 

 

-4.581  

Inhuur extern personeel -909  -1.043  -653  -653  

Afschrijvingskosten activa -1.042  -1.090  -1.020  -1.017  

Diensten derden  -126  -120  -110  -100  

Rentelasten -108  -170  -175  -126  

Diverse baten en lasten 5  0  0  95  

Overige bedrijfskosten -2.589  -2.590  -2.456  -2.425  

Bedrijfs- en financieringslasten  -10.628  -10.648  -9.796  -9.592 
             

Resultaat  1.913  1.090  1.333  2.171 
         

Overige baten en lasten  -  -  -  - 

         

Bedrijfsresultaat   1.913  1.090  1.333  2.171 

         

Rijksbijdragen WSW 30.310  29.717  28.319  31.019  

Lonen incl. sociale lasten WSW -35.998  -36.014  -35.080  -36.671  

LIV WSW 426  450  475  467  

Kosten begeleid werken -458  -480  -480  -467  
             

Subsidieresultaat WSW  -5.719  -6.327  -6.766  -5.652 

         

Opbrengsten Beschut Werk  1.229  1.105  1.405  749  

Loonkosten Beschut Werk -819  -780  -1.051  -417  

Resultaat Beschut Werk  410  325  354  332 

         

Gerealiseerd resultaat  -3.396  -4.912  -5.079  -3.149 
             

Gemeentelijke bijdrage  3.396  4.912  5.079  3.149 
         

Gerealiseerd resultaat na 
gemeentelijke bijdrage  0  0 

 
0  0 
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OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE  BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD  

 

Omschrijving:

Realisatie 

2019

Gewijzigde 

begroting

Realisatie 

 2018

Realisatie 

 2019

Gewijzigde 

 begroting

Realisatie 

 2018

Realisatie 

2019

Gewijzigde 

 begroting

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Gewijzigde 

 begroting

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Gewijzigde 

 begroting

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Gewijzigde 

 begroting

Realisatie 

2018

Totaal bruto marge 12.314      11.510        11.537     12.314      11.510        11.537      

Huuropbrengsten 227           228            226           227           228            226           

Totaal netto opbrengsten 12.314      11.510        11.537     -          -            -          227           228            226           -           -             -           -           -             -           12.541      11.738        11.763      

Overige personeelskosten -748          -817           -727        -60           -68             -58           -808          -885           -785          

Salariskosten ambtelijk personeel incl. pers.kst. -1.241       -965           -895        -3.810       -3.785        -3.686       -5.051       -4.750        -4.581       

Inhuur extern personeel -343          -420           -294        -200         -150           -18          -366          -474           -341          -909          -1.043        -653          

Afschrijvingskosten -922          -961           -897        -120          -129           -120          -1.042       -1.090        -1.017       

Dienstverlening derden -111          -106           -88          -15           -14             -12           -126          -120           -100          

Overige huisvestingskosten incl. energie -601          -614           -522        -78           -83             -70           -679         -697           -592          

Overige bedrijfslasten -1.691       -1.669         -1.617      -219          -224           -216          -1.910       -1.893        -1.833       

Financieringslasten -108          -170           -126          -108          -170           -126          

Diverse baten en lasten 5              -             36           -           -             59            5              -             95             

Overige bedrijfskosten -5.652       -5.552         -5.004      -200         -150           -18          -4.668       -4.777        -4.444       -108          -170           -126          -           -             -           -10.628     -10.648       -9.592       

Overige baten en lasten -           -             -          -           -             -           -           

Bedrijfsresultaat 6.662        5.958          6.533       -200         -150           -18          -4.441       -4.549        -4.218       -108          -170           -126          -           -             -           1.913        1.090         2.171        

Rijksbijdrage SW 28.046      27.431        28.856     2.264        2.286         2.163        30.310      29.717        31.019      

Loonkosten incl. sociale lasten  SW -32.917     -32.828       -33.679    -2.654       -2.736        -2.525       -35.571     -35.564       -36.204     

Kosten Begeleid werken -458          -480           -467        -           -             -           -458          -480           -467          

Subsidieresultaat -5.329       -5.877         -5.290      -          -            -          -390          -450           -362          -           -             -           -           -             -           -5.719       -6.327        -5.652       

Opbrengsten Beschut Werk 1.185        1.105          749         44            -             -           1.228        1.105         749           

Lonen Beschut Werk -789          -780           -417        -30           -             -           -818          -780           -417          

Resultaat Beschut Werk 396           325            332         -          -            -          14            -             -           -           -             -           -           -             -           410           325            332           

TOTAAL RESULTAAT 1.729        406            1.575       -200         -150           -18          -4.817       -4.999        -4.580       -108          -170           -126          -           -             -           -3.396       -4.912        -3.149       

FORMATIE FTE 1.100       1.096         1.133      138          143            143          -           -            -           -           -            -           1.238       1.239         1.276        

 Begeleide participatie  Arbeidsparticipatie 

Taakveld 6.4 Taakveld 6.5 Taakveld 0.4 Taakveld 0.5 Taakveld 0.9

 Overhead  Treasury  VPB  TOTAAL 
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 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als 

leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan de eisen die 

gesteld zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (verder BBV genoemd) en de wijzigingen daarop. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de 

nominale waarde. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 

het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter 

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan de componenten 

zoals ziektekostenpremie ten behoeve van de gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van de continuïteit van de organisatie en diens activiteiten, 

mede in het licht van de aanvulling van tekorten door de aangesloten gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-

Odoorn. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 

leiding van de gemeenschappelijke regeling over de verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

een schatting maakt die essentieel is voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 

van het op grond van het BBV vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

 

Vergelijk met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzicht van 

het voorgaand jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de volgende 

paragraaf Stelselwijziging BBV. 
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STELSELWIJZIGING BBV 

Vanaf 2018 gelden de wijzigingen op grond van het nieuwe BBV ook voor EMCO-groep. Een van de 

aanpassingen is het opnemen van een staat van baten en lasten met toerekening naar taakvelden, waarbij de 

overheadkosten in zowel de begroting als de jaarrekening zichtbaar moeten zijn. Onder overhead wordt verstaan: 

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te 

denken valt aan kosten met betrekking tot de P&O, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop, bedrijfsbureaus 

etc. 

 

Er zijn een n.a.v. de gewijzigde BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende taakvelden 

zijn voor EMCO-groep van toepassing: 

- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (uitvoering SW en Beschut Werk) 

- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (Banenprojectplannen etc.) 

- Taakveld 0.4 Overhead 

- Taakveld 0.5 Treasury 

- Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 

 

Toedeling taakveld 0.4 Overhead: 

- Directie en management 

- Staf (zowel SW als niet-SW) voor zover wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de notitie 

overhead van de commissie BBV 

 

De personeelskosten voor de SW zijn verdeeld o.b.v. het aantal vastgestelde indirecte en directe FTE’s afgezet 

tegen de werkelijke salariskosten. 

De rijksbijdrage voor de SW is verdeeld o.b.v. het aantal vastgestelde indirecte en directe SE’s 

Voor de ambtelijke loonkosten vindt de toedeling plaats o.b.v. het aantal vastgestelde indirecte en directe FTE’s 

afgezet tegen de werkelijke salariskosten. 

Huuropbrengsten zijn geheel toegerekend aan de overhead. 

Uitzendkrachten zijn o.b.v. de werkelijke kosten en functie toegerekend aan overhead. Hierbij is het uitgangspunt 

de werkelijke afdeling en de inhoud van de functie. 

Voor de overige kosten en baten gaan we uit van het gemiddelde totaal aan indirecte en directe FTE’s over het 

jaar. 

 

BALANS 

 

Materiële vaste activa 

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 

verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering wordt rekening gehouden met een vermindering van de 

waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering niet 

plaatsgevonden. De afschrijvingen vinden plaats volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte 

toekomstige gebruiksduur, zoals ook vastgelegd in de op 10 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde 

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

De afschrijvingstermijnen zoals genoemd in de verordening zijn: 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 
b. maximaal 25 jaar: renovatie, groot onderhoud, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen; 
c. maximaal 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; 
d. maximaal 10 jaar: productiemachines en/of apparatuur, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; 

telefooninstallaties; kantoormeubilair; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen; 
e. maximaal 10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; 
f. maximaal 5 jaar: automatiseringsapparatuur; 
g. niet: gronden en terreinen. 
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Financiële vaste activa 
Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingprijs verminderd met eventuele duurzame waarde- 

verminderingen en aflossingen. Afschrijving vindt niet plaats. Waardering van deelnemingen vindt plaats tegen de 

verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. Het betreft hier een deelneming van ruim € 12.000,- in M-Flex B.V. 

 

Voorraden 

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs of verkrijgingsprijs. Incourante voorraden zijn 

afgewaardeerd. De onderhanden werken, halffabricaten en het gereed product worden gewaardeerd tegen de 

fabricagekosten of indien lager tegen de verwachte marktwaarde. De fabricagekostprijs is opgebouwd uit de vaste 

verrekenprijzen van grondstoffen en kosten uitbesteed werk. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen voor reorganisatie- en afvloeiingsverplichtingen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld.  

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 

De schulden aan kredietinstellingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de reeds 

gedane aflossingen. Het betreft schulden met een looptijd langer dan een jaar. De aflossingsverplichtingen voor 

het komende jaar zijn in deze post begrepen. 

 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.  

Niet opgenomen zijn jaarlijkse verplichtingen van vergelijkbaar volume die verband houden met arbeidskosten 

zoals vakantiegelden. Deze verplichtingen worden vermeld onder “Niet uit de balans blijkende verplichtingen”. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

De uitzettingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd, waar nodig verminderd met een voorziening voor 

oninbaarheid.  

 

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN  

 

Omzet 

De omzet is de opbrengst van aan derden in het boekjaar geleverde goederen en diensten exclusief de over de 

omzet geheven belastingen.  

 

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 

Het grond- en hulpstoffenverbruik wordt berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Bij uitbesteed werk geldt de 

verkrijgingsprijs.  

 

Overige personeelslasten WSW 

Dit zijn de overige aan personeel gerelateerde kosten zoals reiskosten, kosten arbodienst, opleidingen en 

werkkleding.  

 

Salariskosten ambtelijk personeel 

Hieronder worden verstaan de bruto salarissen, sociale lasten en pensioenkosten, alsmede de overige aan 

personeel gerelateerde kosten van het ambtelijk personeel.  
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Uitzendkrachten 

Hieronder worden o.a. personeel dat een arbeidsovereenkomst heeft in M-Flex B.V. en personeel dat extern wordt 

ingehuurd. 

 
Afschrijvingen 

De afschrijvingen op vaste activa bedragen een vast percentage van de historische aanschafprijs. Op grond wordt 

niet afgeschreven.  

 

Dienstverlening derden 

Hier wordt de inhuur van externe organisaties zoals bijvoorbeeld de salarisverwerker en juridische ondersteuning 

verantwoord. 

 

Rentelasten 

De rentelasten bestaan uit de rentelast van de langlopende geldleningen, kosten en baten van opgenomen 

kasgeldleningen en kosten van in rekeningcourant opgenomen gelden. De ontvangen rente op lopende 

rekeningen worden hier ook verantwoord.  

 

Diverse lasten 

Lasten die niet aan de reguliere overige bedrijfskosten kunnen worden toegewezen, zoals kosten voor schades. 

 

Diverse Baten 

Baten die niet aan de reguliere overige bedrijfskosten kunnen worden toegewezen, zoals opbrengsten ontvangen 

schadevergoedingen, opbrengsten activa etc. 

 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.  

 

Rijksbijdrage 

Dit betreft de Rijksbijdrage zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening.  

 

Lonen incl. sociale lasten WSW 

Hieronder worden verstaan de bruto salarissen, sociale lasten en pensioenkosten voor WSW werknemers.  

 

Kosten Begeleid Werken 

Dit zijn loonkostensubsidies die EMCO-groep betaalt aan werkgevers die een WSW geïndiceerde werknemers in 

dienst hebben in het kader van Begeleid Werken. 

 

Resultaat Beschut Werk 

Dit is het saldo van de loonkosten, subsidies en overige personeelskosten uit Beschut Werk. 

 

Gerealiseerd resultaat 

Het resultaat wordt ten laste van de deelnemende gemeenten gebracht naar rato van het gemiddeld aantal SE  

over het betreffende boekjaar. 
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 TOELICHTING OP DE BALANS 

 

ACTIVA 

Vaste activa 
 

Materiële vaste activa       

 

Gronden 
en  
terreinen 

Bedrijfs- 
gebouwen 

Vervoer- 
middelen 

Machines, 
Apparaten 
Installaties 

Overige 
materiële 
vaste 
activa Totaal 

Boekwaarde per 01-01-2019 1.034  3.839  1.706 1.097 280 7.956 

Investeringen 2 113 301 251 230 897 

Desinvesteringen 0 1 23 0 0 24 

Afschrijvingen 14 310 392 207 119 1.042 

Boekwaarde per 31-12-2019 1.022 3.641 1.592 1.141  391 7.787 

Nog niet geactiveerd in 2019  279 11 10 - 300 

Werkelijke boekwaarde per 31-12-2019      8.087 

 
 

In 2019 is er voor een bedrag van € 897.000,- geïnvesteerd 

 

De grootste investeringen waren o.a. : Bedragen * € 1,- 

 

Meerdere bedrijfswagens 149.000 

Back-up software/Thin clients/Microsoft Office 2016 128.000 

Rolstoelbus 27.000 

Personenalarmering 64.000 

Kantbanken 82.000 

Automatsche knip- en stripmachine 44.000 

Trekkers 67.000 
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Financiële vaste activa 2019  2018 

Kapitaalverstrekkingen aan:    

Deelnemingen    
M-Flex BV    
Boekwaarde per 1 januari  12  12 
Resultaat 0  0 

Stand per 31 december  12  12 
    
EMCO Parkeerbeheer BV    
Boekwaarde per 1 januari  0  0 
Resultaat 0  0 

Stand per 31 december  0  0 
 
Menco BV    
Boekwaarde per 1 januari  0  0 
Resultaat 0  0 
Overige uitzettingen met een typische looptijd >1 jaar: 

  
0 
 

Boekwaarde per 1 januari 0  8 
Aflossing 0  -8 

Stand per 31 december  0  0 

Totaal kapitaalverstrekkingen per 31 december 12  12 
 
De deelneming in M-Flex BV betreft een 100% deelname in het kapitaal van deze vennootschap. In M-Flex 

worden naast de medewerkers die een tijdelijk gesubsidieerd dienstverband hebben ook werknemers verloond  

die anders een ambtelijke aanstelling zouden krijgen. Een aantal medewerkers krijgen een dienstverband in  

M-Flex in plaats van een ambtelijke aanstelling binnen de EMCO-groep om zo eventuele toekomstige 

wachtgeldverplichting voorkomen.  

 

De deelneming EMCO Parkeerbeheer BV betreft een100% deelname in het kapitaal van deze vennootschap. 

EMCO Parkeerbeheer BV is in de loop van 2014 opgericht met als doel het innen en doorbetalen van 

parkeergelden voor de gemeente Emmen. De werkelijke waarde is € 10,- 

 

De deelneming in Menco BV betreft een 50% deelname in het kapitaal van de vennootschap. Menco BV is 

opgericht op 22 december 2017. In 2019 hebben in deze BV geen activiteiten plaatsgevonden.  
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Vlottende activa 2019  2018 

Voorraden    

Grond- en hulpstoffen 1.820  2.061 

Onderhanden werk 34  -34 

Gereed product en handelsgoederen -  - 

 1.854  2.027 

 
De voorraad grond- en hulpstoffen wordt aangeschaft voor een aantal grote afnemers die hun inkoopproces bij 

EMCO-groep hebben neergelegd. De voorraden worden gebruikt in het productieproces en in de verkoopprijs 

doorberekend aan de opdrachtgevers. Het beleid bij nieuwe opdrachtgevers is er op gericht dat zij zelf de 

materialen aanleveren. 

 

Uitzettingen met een rente typische looptijd 
korter dan 1 jaar 2019 

 
 

 
2018  

 

Totaal uitzettingen  

 

 

 

 

 Debiteuren – vervallen (per balansdatum) 1.116 
 

 660  

 Debiteuren – niet vervallen 2.714   3.265  

 

  

 

3.830  

 

3.925 

 

Per half februari 2020 was nog voor een bedrag van € 228.000,- vervallen. Voor 2019 was dat rond half februari  

€ 196.000,- 

 

Nadere toelichting uitzettingen: 

  

  

  

Vorderingen op openbare lichamen      

 Deelnemende gemeenten 147   144  

 Overige vorderingen openbare lichamen 11   16  

 158 
  

160  

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 570   1.005  

Rekening-courant verhoudingen met  

niet-financiële instellingen      

 Stichting RAP 7   14  

 M-Flex 76   85  

 

 

83 

  

99  

Overige vorderingen  
  

  

 Overige vorderingen 3.044   2.686  

 Voorziening dubieuze debiteuren -25   -25  

 3.019   2.661  

  3.830   3.925 
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Liquide middelen 2019  2018 

Kassaldi 5   8 

Banksaldi 110  79 

     

 
 

115 
  87 

 
  

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 411,915

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
329          340         323         316         

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 83            72           89           96           

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -           -          -          -          

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 54.922      

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
54.922      

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van 

€250.000

Drempelbedrag 411,915

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

29.639      30.944     29.716     29.068     

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
329          340         323         316         

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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Overlopende activa 2019   2018  

Overige Nederlandse overheidslichamen      

Te ontvangen LIV 425   467  

Te ontvangen LKV -   3  

Compensatie UWV transitievergoeding 175   -  

Te ontvangen bonus 201   138  

Overloop LKS Beschut Werk 7   -  

  
 

808 
 

 608 

Overige nog te ontvangen bedragen      

Fietsplan/bedrijfsfitness 39   45  
Voorschotten/nog te verrekenen met  

personeel 1 

  

1  

Vooruitbetaalde bedragen 177   107  

Nog te factureren bedragen 95   418  

   312   571 

  1.120   1.179 

 

Vanaf 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingevoerd. Onderdeel van deze wet is een 

compensatie voor werkgevers die haar werknemers minder dan 125% van het minimumloon betalen. Hiervoor 

zullen deze werkgevers het Lage Inkomens Voordeel (LIV) ontvangen. Dit bedrag zal door het UWV op basis van 

de verzamelloonstaat worden betaald. EMCO-groep verwacht hiervoor in 2019 een bedrag van € 425.000,- te 

ontvangen.  

Vanaf 1 april 2020 treedt de regeling Compensatie Transitievergoedingen in werking. Deze regeling houdt in dat 

werkgevers die medewerkers na 2 jaar ziekte ontslaan een transitievergoeding aan deze medewerkers moeten 

betalen. Deze transitievergoeding zal door het UWV worden gecompenseerd. In de regeling is ook opgenomen 

dat werkgevers, die medewerkers met een “slapend” dienstverband (dienstverband waarbij de werknemer na 2 

jaar ziekte geen loon ontvangt maar niet is ontslagen) ontslaan ook deze transitievergoeding moeten betalen 

waarbij het UWV ook deze kosten gaat compenseren. Bij de EMCO-groep waren er 52 medewerkers met een 

“slapend” dienstverband. In 2019 is er aan 17 werknemers totaal een bedrag van € 342.000,- uitbetaald, dit 

bedrag is als vordering op de balans opgenomen. Aangezien de voorwaarden waaronder het UWV de uitbetaalde 

transitievergoedingen gaat compenseren nog niet bekend heeft gemaakt is ook niet bekend of alle betaalde 

vergoedingen helemaal zullen worden gecompenseerd. Het reeds ten laste van het resultaat van 2018 

gereserveerde  bedrag van € 54.000,- en het in 2019 gereserveerde bedrag van € 113.000,- zijn gesaldeerd met 

de verwachte compensatie  van het UWV. 

Voor het Beschut Werk zal het ministerie tot en met 2019 een bonus uitbetalen van € 3.000,- per persoon. De 

vordering van € 201.000,- voor 2019 zal in 2020 worden uitgekeerd. 

In 2020 zal door de gemeenten het restant loonkostensubsidie van 2019 worden nabetaald voor een bedrag van 

€ 7.000,-. Het betreft hier ten onrechte gekorte loonkostensubsidie wegens ziekte. 

 

Het bedrag van € 39.000,- heeft betrekking op het fietsplan (€ 35.000,-) en op bedrijfsfitness (€ 4.000,-) voor het 

personeel. De medewerkers kunnen via de werkgever fiscaal aantrekkelijk een fiets kopen of een lidmaatschap 

afsluiten bij een fitnessclub. De werkgever betaalt hierbij de fiets waarna de werknemer deze fiets in 24 termijnen 

via het brutoloon terugbetaald.  

Het bedrag aan vooruitbetaalde bedragen bestaat vooral uit verzekeringspremies en onderhoudscontracten. 

Het bedrag van € 95.000,- bevat nog in rekening te brengen bedragen. 
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PASSIVA 

 

 
 

 
De afgelopen jaren zijn er een aantal medewerkers door reorganisaties boventallig geworden waardoor ze na een 

re-integratie periode terug zullen vallen op een bovenwettelijke aanvulling en verlenging van de WW-uitkering. De 

periode dat de medewerkers boventallig zijn en de periode dat ze een aanvulling ontvangen komen voor rekening 

van de EMCO-groep. Om deze kosten niet mee te dragen in het financiële resultaat van de EMCO-groep, zijn 

telkens voorzieningen getroffen ten laste van het resultaat om deze lasten te kunnen financieren.  

In december 2019 is een medewerker middels een vaststellingsovereenkomst uit dienst gegaan. Deze 

medewerker heeft recht op wachtgeld omdat de EMCO-groep een overheidswerkgever is. Het wachtgeld zal 

uitbetaald worden door het UWV en vervolgens bij de EMCO-groep in rekening gebracht worden tot het moment 

dat de betrokkene een andere werkgever heeft gevonden.  De maximale verplichting die EMCO de komende jaren 

kan hebben is becijferd op een bedrag van € 307.000,-. Dit bedrag is onder de post voorziening reorganisatie 

frictie opgenomen.  

  

Eigen Vermogen 2019  2018 

Eigen Vermogen 
    

Algemene reserve 0  0 

 
Saldo per 31 december 0  0 

Voorzieningen 2019  2018 

Voorzieningen 
    

Voorziening lonen & sociale lasten 30  57 

Voorziening reorganisatie frictie 308  116 

 
Saldo per 31 december 337  173 
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In de voorziening  lonen & sociale lasten is een bedrag van € 24.000,- gereserveerd voor vakantiedagen van twee 

medewerkers. Het overige deel is een bedrag van € 6.000,- dat gereserveerd is voor reparatie van 3e WW jaar 

Ambtelijk. De reservering van € 54.000,- uit 2018 is gepresenteerd onder de te verwachten vordering op het UWV 

m.b.t. transitiekosten aan de activakant. 

 

 
In het verleden is er een voorziening gevormd om ambtelijke medewerkers te kunnen betalen die als gevolg van 

reorganisaties boven de formatie werkzaam blijven binnen EMCO-groep. 

In december 2019 is een medewerker uit dienst gegaan waaraan de EMCO-groep een wachtgeldverplichting 

heeft. Ten laste van het resultaat over 2019 is een bedrag van € 191.000,- opgenomen om zodoende de 

voorziening aan te vullen tot € 307.000,-. Met deze voorziening zal het wachtgeld worden gefinancierd dat in de 

toekomst wordt uitbetaald.  

 

  

 
Voorziening lonen & sociale lasten 2019 

 
2018 

 
Verloop voorziening lonen & sociale lasten  

 
 

Saldo per 1 januari 2019 57  94 

Vrijval uit voorgaande jaren -  -94 

Wijziging presentatie voorziening transitievergoeding -54   

Overig 27  57 

Saldo per 31 december 2019 30  57 

Voorziening reorganisatie frictie 2019  2018 

Verloopoverzicht voorziening reorganisatie frictie    

Saldo per 1 januari 2019 116  167 

 Uitbetaald aan boventallig personeel -  -97  

 Opbrengst detacheringen van boventallig personeel -  46 

 Reservering wachtgeldverplichting 192  - 

Saldo per 31 december 2019 308  116 
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 

 

Het verloop van de onderhandse geldleningen is als volgt: 

 
 

 

 2019  2018 
Kredietinstellingen 

   

Resterende looptijd korter dan 1 jaar 1.655  3.355  

Resterende looptijd 2 tot 5 jaar 2.820   2.975  

Resterende looptijd langer dan 5 jaar 1.800   300  

 6.275  6.630 

 

Begin 2019 is een nieuwe langlopende lening aangetrokken voor een periode van ruim 10 jaar. Aangezien de 

rente op kortlopend geld lager is dan de rente op langlopende leningen wordt het benodigde krediet zo veel 

mogelijk aangetrokken in de vorm van kasgeldleningen of door rood staan op de lopende rekening. 

 

 

Vlottende passiva 
 
Netto vlottende schulden  
 

  2019  2018 

 Overige kasgeldleningen 3.000  3.300 

 Totaal 3.000  3.300 

 

De rente op de geldmarkt voor kasgeld is in het gehele jaar 2019 negatief geweest. Hierdoor trekt de EMCO-groep 

zo veel mogelijk vreemd vermogen aan middels zogenaamde kasgeldleningen. 

 

 
  2019  2018 

 Banksaldi -  735 

  
Totaal -  735 

  

Saldo per Nieuwe Aflossingen Saldo per Rentelast

1-1-2019 lening 2019 2019 31-12-2019 begrotingsjaar

6.630               3.000               3.355               6.275               108                  
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 2019  2018 
 Schulden aan verbonden partijen    

 M-Flex 86  80 

 EMCO-Parkeerbeheer 8  3 

  94  83 

 

 
 
Toedeling van het resultaat 2019 o.b.v. woongemeente 

Deelnemende gemeenten Aantal FTE Aandeel in % Bedrag 
Ontvangen 

voorschotten 

Terug te 
betalen aan 
gemeenten 

Emmen 890,96  81,89% 2.781 4.024 -1.243 

Coevorden 145,53 13,38% 454 692 -238 

Borger-Odoorn 51,44 4,73% 161 227   -66 

 1.087,93 100,00% 3.396   4.943 -1.547 

Buitengemeenten 25,41 -  -  - - 

Totaal 1.113,34 100,00% 3.396 -4.943 -1.547 

 
  

 Overige schulden 2019  2018 

 Crediteuren  1.434  1.665 
 Overige 6  6 

  
 1.440  1.671 

Overlopende passiva 
 
Overlopende passiva 

 
2019  2018 

 
Belastingen en premies  1.800  1.662 

Transitorische rente 47  47 

Overige overlopende passiva 477  358 

 
 2.324  2.067 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Niet opgenomen zijn de door medewerkers opgebouwde rechten ten aanzien van vakantiegeld voor een bedrag 

van € 1.184.000,-.  

De opgebouwde rechten ten aanzien van vakantiedagen bedragen € 1.794.000,- voor WSW-personeel,  

€ 250.000,- voor Ambtelijk personeel en € 34.000,- voor overig personeel. 

 

Er is een huurverplichting voor bedrijfspanden van € 79.000,-. Deze contracten zijn meestal per maand 

opzegbaar. Daarnaast worden er auto’s gehuurd voor een periode van 3 of 5 jaar. De huurverplichting voor het 

komende jaar bedraagt € 296.000,-. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  

Op dit moment (maart 2020) ligt de economie in Nederland door het Corona virus voor een deel in “Lock down”. 

Hoe lang dit gaat duren is op dit moment niet te zeggen waardoor er een hoop economische onzekerheid is. 

Het kabinet heeft verschillende noodmaatregelen afgekondigd om de economie zo min mogelijk te schaden. De 

EMCO-groep zou, net als andere bedrijven in Nederland, gebruik kunnen maken Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkbehoud (NOW). Deze regel vervangt de regeling werktijdverkorting waarbij de werkgever tijdelijk de 

medewerkers minder kan laten werken als gevolg van de coronavirus.  

Bij de EMCO-groep werken relatief veel medewerkers met lichamelijke  beperking die hierdoor in  benoemde 

risicogroepen vallen waardoor deze medewerkers niet aan het werk zijn.  Als gevolg hiervan zullen de 

opbrengsten fors lager uitvallen.  

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft contact opgenomen met Cedris omdat ze niet willen 

dat SW bedrijven zich gaan aanmelden voor de NOW. Het ministerie is van mening dat de SW bedrijven middels 

de Rijkssubsidie al voor een deel worden gecompenseerd voor de loonkosten van de SW medewerkers. Ze 

onderkennen wel dat er door de opbrengsten veel lager zullen uitvallen dan van te voren is verwacht. Ze hebben 

aan Cedris het voorstel gedaan om de SW te compenseren voor de tekorten die boven de begroting uit gaan 

komen. Ze hebben voorgesteld om in september hiervoor een voorschot te betalen dat in mei 2021, na het 

vaststellen van de jaarrekening over 2020, gaat worden afgerekend. Op dit moment is hierover nog geen besluit 

genomen.  

Het kan zijn dat de huidige crisis ook economisch consequenties zal blijven houden voor de jaren na 2020. Hoe 

hiermee om zal worden gegaan is niet bekend.   
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 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN  

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2019 

 
Algemeen 
 

Het exploitatietekort over 2019 is uitgekomen op een bedrag van € 3.396.000,-. Begroot was een verlies van  

€ 4.912.000,-. Hiermee doet de EMCO-groep het € 1.516.000,- beter dan dat ten tijde van het opmaken van de 

begroting kon worden voorzien. 

 

Totale netto opbrengsten (toegevoegde waarde) 

De totale opbrengsten zijn € 803.000,- ofwel 6,8% beter dan begroot. Ten opzichte van het voorgaande 

verslagjaar zijn de opbrengsten met € 778.000,- toegenomen naar € 12.541.000,-. Al vanaf 1 januari 2015 komen 

er geen nieuwe werknemers de WSW meer binnen. In 2019 is het aantal FTE gedaald van gemiddeld 1.133 in 

2018 naar gemiddeld 1.079 FTE in 2019. Hier staat tegenover dat het aantal medewerkers dat in het kader van 

Nieuw Beschut Werk werkzaam is geweest het afgelopen jaar is gestegen van 45 naar 67. 

De stijging van de toegevoegde waarde in 2019 ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door hogere 

opbrengsten over de gehele linie. Over het algemeen zijn de opbrengsten gestegen door betere prijzen, een 

economie die goed draait waardoor er voldoende goed opbrengend werk op de markt te verkrijgen is en een 

efficiëntere werkwijze. 

 

Netto opbrengsten 

Resultaat  
2019 

  

Gewijzigde 
Begroting  

2019 
  

Resultaat  
2018 

 

Vestiging Emmen 4.883  4.693  4.851 

Vestiging Coevorden  830  650  680 

Groen en Externe Dienstverlening 5.401  5.095  5.169 

Trajecten 1.200  1.073  837 

Bruto opbrengsten 12.314  11.510  11.537 

Verhuur onroerend goed 227  228  226 

Totale netto opbrengsten 12.541  11.738  11.763 

Bruto opbrengsten per FTE    

Aantal FTE 1.079  1.085  1.133 

Opbrengst per FTE 11.412  10.609  10.182 
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Brutomarge 
 
 
Vestiging Emmen 

De opbrengst van de vestiging Emmen, waar de werksoorten metaal, Businesspost, detacheringen en 

assemblage/verpakkingen worden uitgevoerd, zijn € 190.000,- hoger uitgekomen dan verwacht en ook € 32.000,- 

hoger dan in 2018. Door de economische groei is er voldoende aanbod van werk waardoor opdrachten die het 

meeste rendement opleveren worden uitgevoerd. Met name de assemblage-inpakwerkzaamheden en de afdeling 

metaal hebben meer opgeleverd dan van te voren was verwacht.  

 

Vestiging Coevorden 

In de industriële vestiging Coevorden worden voornamelijk werkzaamheden op het gebied van productie van 

kabels uitgevoerd. Ten opzichte van de begroting komen de opbrengsten € 180.000,- hoger uit. Ten opzichte van 

het vorige boekjaar is de marge € 150.000,- hoger uitgekomen. Ook hier is de oorzaak dat er voldoende werk in dit 

segment van de markt is waardoor er goede prijzen kunnen worden bedongen. 

 

Groen en Infra  

Onder Groen en Infra worden onder meer de opbrengsten van de groenwerkzaamheden, parkeerbeheer en 

brugbediening op het traject Ter Apel- Erica verantwoord. De opbrengsten van Groen en Infra komen € 306.000,- 

hoger uit dan begroot. 

 

Trajecten 

De opbrengsten uit trajecten komen € 363.000,- hoger uit dan in het voorgaande jaar en € 127.000,- hoger dan 

van te voren was verwacht. Met name Menso NV heeft meer trajecten bij de EMCO-groep laten uitvoeren dan van 

te voren was verwacht.  

 

Programmaresultaat 
 
Overige personeelskosten WSW 

 

 
Resultaat 

2019 

Gewijzigde 
Begroting 

2019 
Resultaat 

2018 
 
Overige personeelskosten WSW 808 885 785 

Aantal FTE 1.079 1.085 1.133 

Overige personeelskosten per FTE( in euro’s) 749 816 692 
 
De overige personeelskosten WSW zijn € 77.000,- lager dan begroot. Deze lagere kosten worden met name 

veroorzaakt door minder inhuur van bedrijfsartsen omdat deze op de markt niet te verkrijgen zijn.  

Onder de overige personeelskosten WSW worden onder andere de kosten voor (collectief) vervoer, arbodienst, 

werkkleding, studiekosten en overige kosten WSW verantwoord.  
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Salariskosten ambtelijk personeel 

 Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      
Salariskosten ambtelijk 
personeel 4.997  4.734  4.523 

Overige personeelskosten Ambtelijk 54  16  58 

 5.051  4.750  4.581 

      

Formatie FTE Ambtelijk  74  75  77 

      

Loonkosten per FTE (in euro's) 68.257  63.333  59.494 
 

Ten opzichte van 2018 is de ambtelijke formatie met 3 FTE afgenomen tot 74. Indien er ambtenaren uit dienst 

gaan dan worden deze formatieplaatsen in eerste instantie opgevuld met nieuwe collega’s die een dienstverband 

in M-Flex BV krijgen.  

De overige personeelskosten ambtelijk zijn hoger uitgekomen dan begroot. Deze kostenoverschrijding wordt 

veroorzaakt door assessments die zijn uitgevoerd voor het huidige personeel. 

 

Uitzendkrachten 

 Resultaat 
2019 

 Gewijzigde 
begroting 

2019 

 Resultaat 
2018 

Uitzendkrachten 709  893  635 

Banenprojectplan  200   150  18 

      

Totaal 909    1.043  653 

 

Hier worden alle uitzendkrachten verantwoord en alle medewerkers die via de constructie met M-Flex BV voor de 

EMCO-groep werken. 

Daarnaast zijn er medewerkers via M-Flex verloond die in het voorgaande jaar deelnemer waren in het project 

“Aanpakken en Doorzetten”. Deze medewerkers waren niet uitgestroomd naar regulier werk. Door de uitstroom 

van WSW medewerkers uit voornamelijk de groenvoorziening hebben deze medewerkers in 2019 nog een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst gehad om het werk in het hoogseizoen klaar te krijgen. De kosten hiervan zijn 

verantwoord onder de post Banenprojectplan. 
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Resultaat 

2019  

Gewijzigde 

begroting 

2019  
Resultaat 

2018 

      

Afschrijvingen       

      

Totaal 1.042  1.090  1.017 

 

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 25.000,- en € 48.000,- lager dan begroot. 
 
 

Dienstverlening derden 
Resultaat 

2019  

Gewijzigde 
begroting 

2019  
Resultaat 

2018 

      

Totaal 126  120  100 
 

 

Onder dienstverlening derden worden onder andere de uitbesteding van de salarisverwerking, incassoactiviteiten, 

VCA-NEN-ARBO kosten en juridische kosten verantwoord.  

Rentelasten 
Resultaat 

2019  

Gewijzigde 
Begroting 

2019  
Resultaat 

2018 

      

Totaal 108   170  126 

 

De rentelasten bestaan uit rente op langlopende leningen ten bedrage van € 114.860,- en per saldo een positieve 

rente op kasgeldleningen ten bedrage van € 6.588,- . 

In de financieringsbehoefte is voorzien door het aantrekken van reguliere kasgeldleningen. 

 

Overige bedrijfskosten 
Resultaat 

2019  

Gewijzigde 
Begroting 

2019  
Resultaat 

2018 

      

Huur- en leasekosten 159  190  177 

Onderhoudskosten  1.033  900  933 

Energiekosten  316   360  271 

Belastingen/verzekeringen  320  335  303 

Indirecte productiekosten 515  560  550 

Algemene kosten 246  245  191 

Totaal 2.589  2.590  2.425 

 

De totale overige bedrijfskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting maar € 164.000,- hoger dan in 2018. 

De onderhoudskosten van de gebouwen en installaties zijn met name hoger uitgevallen.  

Ten opzichte van 2018 zijn de energiekosten hoger door met name hogere belastingen.  

In 2019 is de entree van het gebouw opnieuw officieel geopend en er is een open dag georganiseerd. De extra 

kosten waren in de niet begroting opgenomen. Dit is de reden dat de algemene kosten in 2019 hoger zijn 

uitgekomen dan in 2018. 
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Diverse baten Resultaat   

Gewijzigde 
Begroting   Resultaat  

 2019  2019  2018 

Vergoedingen schade 15  -  19 

Resultaat desinvesteringen 14  -  38 

Vrijval voorziening dub. debiteuren -  -  20 

Vrijval voorziening TDC-jobcoaching -  -  59 

Overige baten 7  -  4 

      

Totaal 36  -  140 

 

De schade-uitkeringen, ten bedrage van € 15.000,- hebben betrekking op de schades en zijn afkomstig van de 

verzekeringsmaatschappijen. 

Indien activa worden verkocht voor een hoger bedrag dan de boekwaarde ontstaat er een opbrengst uit 

desinvesteringen. 

Diverse lasten Resultaat   
Gewijzigde 
Begroting   Resultaat  

 2019  2019  2018 

Kosten schades 30  -  45 

Overig 1  -  0 

      

Totaal 31  -  45 
 
Naast het eigen risico bij schades worden hier ook de niet gedekte schades afgewikkeld. 

 

 Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      

Overige baten en lasten  -  -  - 

Totaal overige baten en lasten -  -  - 
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Subsidieresultaat 

 Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      

Rijksbijdragen 30.310  29.717  31.019 

      

Formatie SE WSW  1.169  1.174  1.224 

      

Rijksbijdrage per SE (in euro’s) 25.928  25.313  25.342 

 
Met de invoering van de Participatiewet is de systematiek van de bevoorschotting door het Rijk gewijzigd. Tot en 

met 2014 werd de hoogte van de rijksbijdrage gekoppeld aan de realisatie van het aantal arbeidsjaren tegen een 

vast bedrag per SE. Nu ontvangen de gemeenten als onderdeel van de Integratie-uitkering Sociaal domein een 

lumpsum bedrag dat wordt doorbetaald aan EMCO-groep. Het is niet mogelijk om de subsidie van enig jaar goed 

in te schatten. Pas in het jaar zelf wordt de subsidie middels de meicirculaire voorlopig vastgesteld. Pas in 

september worden dan de definitieve subsidies voor dat jaar gepubliceerd. 

 

De fictieve rijksbijdrage is 2019 uitgekomen op € 25.928,- per SE. In dit bedrag is een vergoeding opgenomen in 

verband met de loonstijging uit de SW cao. Destijds heeft de staatsecretaris toegezegd dat de kostenstijging 

voortvloeiend uit loonstijging van de SW cao zal worden gecompenseerd in de Rijksbijdrage. 

 
 
 Resultaat  

Gewijzigde 
begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      

Loonkosten incl. soc. lasten WSW 35.998  36.014  36.671 

      

Aantal FTE 1.079  1.085  1.133 

      

Loonkosten per FTE (in euro's) 33.362  33.193  32.366 

      
 

De loonkosten WSW-personeel zijn nagenoeg gelijk aan de gewijzigde begroting. Het afgelopen jaar is de 

populatie opnieuw verder teruggelopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen nieuwe medewerkers aangenomen 

mogen worden terwijl er wel uitstroom is. 

Bij de EMCO-groep is de gemiddelde realisatie t.o.v. 2018 teruggelopen met 54 FTE waardoor de loonkosten  

lager uitkomen dan het voorgaande jaar. De lonen zijn in 2019, conform de in december 2015 afgesloten SW 

CAO, verhoogd gelijk aan de Loon-Prijs ontwikkeling in Nederland.  
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LIV Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      

Totaal -427  -450  -467 

 

Met ingang van 2017 is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) aangenomen. Onderdeel van deze wet is 

het Lage Inkomens Voordeel (LIV.). Alle werkgevers in Nederland met werknemers op de loonlijst die minder 

verdienen dan 125% van het minimumloon krijgen dit voordeel uitbetaald.  

Het bedrag van € 427.000,- zal in de loop van 2020 worden uitbetaald door het UWV. Het UWV bepaalt het uit te 

keren bedrag op basis van de polis-administratie die door alle werkgevers in Nederland moet worden ingestuurd.  

 

Kosten Begeleid Werken Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

      

Totaal 458  480  467 

      

      
In het kader van Begeleid Werken zijn in 2019 39.64 SE gerealiseerd. Dit aantal was gelijk aan de begroting. De 

kosten van deze regeling bestaan uit een loonkostensubsidie die wordt betaald aan de werkgever waar deze 

mensen in dienst zijn. Aan loonkostensubsidie is een bedrag van € 457.936,- uitbetaald.  

 

Resultaat Beschut Werk      

 Resultaat  
Gewijzigde 

begroting  Resultaat 

 2019  2019  2018 

Kosten      

Loonkosten 819  780  417 

      

Opbrengsten      

Loonkostensubsidie 500  470  255 

Begeleidingsvergoeding  528  455  356 

Bonus Beschut Werk 201  180  138 
      

 1.229  1.105  749 
      

Resultaat Beschut Werk 410  325  332 

      

Formatie aantallen Beschut Werk  56  52  34 

      

Loonkosten per persoon (in euro's) 14.625  15.000  12.265 
 
 
Eind  2018 waren er 45 personen in dienst in het kader van Beschut Werk. In de loop van 2019 is dit aantal 

gegroeid naar 67. Het resultaat betreft het verschil tussen de loonkosten die door M Flex BV aan EMCO-groep zijn 

doorberekend en de loonkostensubsidie, begeleidingsvergoeding en de bonus Beschut Werk. 
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WNT- VERANTWOORDING 2019 EMCO-GROEP 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de EMCO-groep van toepassing zijnde 

regelgeving, te weten het algemene WNT-maximum.  

 

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de EMCO-groep is € 194.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-

maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) 

van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 

FTE.  

 
1.Bezoldiging topfunctionarissen  

Gegevens 2019   

bedragen x € 1 J.T.H. Edzes  H. Rozema 

Functiegegevens Algemeen Directeur Directeur F & A 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01-31/3 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0 0,5 

Dienstbetrekking?  ja Nee 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 136.188 22.443 

Beloningen betaalbaar op termijn 20.206  

Subtotaal 156.394 22.443 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 24.250 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t N.v.t. 

Bezoldiging 156.394 22.443 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018   

bedragen x € 1 J.T.H. Edzes H. Rozema 

Functiegegevens Algemeen Directeur Directeur F&A 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 0,5 

Dienstbetrekking? ja nee 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 134.038 87.800 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.703 0 

Subtotaal 148.741 87.800 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 94.500 

Bezoldiging 148.741 87.800 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 J. Otter J. Brink J.F.A. Alberts 
N. Houwing-

Haïsma 

Functiegegevens Voorzitter 

dagelijks bestuur 

Secretaris 

dagelijks bestuur 

Lid dagelijks 

bestuur 

Plaatsvervangend 

voorzitter 

Duur dienstverband  1/1-31/12 1/1 - 31/12 - 01/01-31/12 

Individueel WNT-maximum 2019 29.100 19.400 - 19.400 

Bezoldiging     

Beloning - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - 

Subtotaal 0 0 0 0 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - 

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 

Motivering indien overschrijding:  

Niet van  toepassing 

    

Gegevens 2018     

Duur dienstverband in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-04/07 04/07-31/12 

Bezoldiging 2018     

Beloning  - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - 

Totaal bezoldiging 2018 0 0 0 0 

Individueel WNT-maximum 2018 28.350 18.900 18.900 9.240 

 
 

Toelichting op bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 

De directie van EMCO-groep wordt gevormd door: 

 

 J.T.H. Edzes , Algemeen Directeur 

 H Rozema, Directeur F & C. De heer Rozema was tot 31 maart 2019 ingehuurd van Wedeka Bedrijven. 

Met ingang van 1 april 2019 is hij voor 0,66 FTE bij de EMCO-groep in dienst getreden als Manager F & C 

en valt hierdoor niet meer onder de WNT verantwoording.  
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In het kader van de WNT is er sprake van bezoldiging van één van de genoemde topfunctionarissen vanuit de 

EMCO-groep. Bij de andere topfunctionaris is er geen sprake van bezoldiging en komt de betaalde 

detacheringsvergoeding toe aan Werkvoorzieningsschap Wedeka en leidt niet tot extra bezoldiging van de 

topfunctionarissen. Het opnemen van de detacheringsvergoeding als bezoldiging voor topfunctionarissen zou 

derhalve leiden tot een dubbeltelling welke niet leidt tot extra bezoldiging van topfunctionarissen.  

 

Toelichting op bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 

 

De heer J. Otter was in 2015 lid van het Algemene Bestuur (AB). Sinds juni 2016 is hij de nieuwe voorzitter van 

het Dagelijks bestuur (DB) van de EMCO-groep. De heer J.F.A. Alberts heeft per 4 juli 2018 afscheid genomen. 

Mevrouw N. Houwing-Haïsma is per 4 juli 2018 toegetreden tot het DB. Zij is tevens plaatsvervangend voorzitter. 

Het Algemeen Bestuur (AB) is belast met het toezicht. 

De bovengenoemde leden van het DB zijn tevens lid van het AB en bekleden dezelfde functie in het DB. 

Voor deze leden geldt dat zij gedurende het gehele jaar zonder vergoeding bestuurder zijn geweest. 

 
 
Opmerking bij deze jaarrekening: 

 

Er zijn in 2016 nieuwe BBV richtlijnen gekomen voor  toerekening en verantwoording van overhead. Deze 

richtlijnen zijn met ingang van 2018 van toepassing op de begroting en jaarrekening van de EMCO-groep. Dit 

betekent dat er een nieuwe presentatie van de baten en lasten van overhead moet worden toegevoegd.  

Dit heeft geen impact op de totale kosten waardoor het eindresultaat ook niet zal wijzigen.  

 

Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de EMCO-groep geven aan dat ze op de hoogte zijn van deze 

nieuwe richtlijnen maar vinden het niet noodzakelijk dat de begroting 2018 hiervoor moet worden gewijzigd.  

Met de accountant is overlegd dat we na deze goedkeuring door het bestuur aan de wettelijke richtlijnen voldoen 

waardoor het niet nodig is om een aparte begrotingswijziging op te stellen. 
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 OVERIGE TOELICHTINGEN 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

 
 
DAGELIJKS BESTUUR d.d. 8 april 2020 
 
 
Dhr. J. Otter  ...................................................................  
Voorzitter 
 
 
 
Dhr. J. Brink  ...................................................................  
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
ALGEMEEN BESTUUR dd 26 juni 2020 
 
Dhr. J. Otter  ...................................................................  
Voorzitter 
 
 
 
Dhr. J.T.H. Edzes  ...................................................................  
Algemeen Directeur 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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