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1. Jaarverslag 
1.1 Bericht van de directie 

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 Senzer aan. De Jaarstukken bestaan uit: 

• Het jaarverslag waarin staat in welke mate de doelstellingen van de begroting 2021 zijn 

gerealiseerd en welke activiteiten zijn uitgevoerd om deze effecten te bereiken. Daarnaast 

duiden we de ontwikkelingen in relatie tot en invulling van onze opdracht; 

• De jaarrekening, die inzicht geeft in de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de 

begroting 2021 en de financiële positie van Senzer. 

 

1.1.1 Behaalde resultaten 2021 

2021 was een enerverend jaar voor Senzer. Het jaar stond in het teken van enerzijds forse 

uitdagingen zoals de coronacrisis, bijbehorende maatregelen en een netwerkinbraak. Anderzijds 

stond het in het teken van groei, doorontwikkeling en het aanpassingsvermogen van Senzer om zich 

sterk door de crises heen te slaan.  

 

Impact corona op dienstverlening 

In het eerste kwartaal 2021 won het coronavirus fors terrein in Nederland. Dit leidde tot ingrijpen 

van de overheid, met als doel een snelle uitbraak van het virus in te dammen. Er volgden een 

lockdown en strenge (basis)maatregelen. Dit had natuurlijk ook zijn weerslag op Senzer. Zo werd er 

zoveel mogelijk thuisgewerkt en afstand gehouden binnen de kantoren en de productieomgeving van 

Senzer. Sommige detacheringen vonden geen doorgang en daarmee beïnvloedde het de 

werkgelegenheid van onze doelgroep. Verder kondigde de Rijksoverheid nieuwe steunpakketten aan, 

zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De uitvoering daarvan is door de 

gemeenten bij Senzer belegd, omdat die goed aansluit bij de opdracht van Senzer. Vanuit de TONK 

hielp Senzer huishoudens die door corona inkomensverlies leden en daardoor dreigden hun 

noodzakelijke (woon)kosten niet meer te kunnen betalen. Indien aan de wettelijke voorwaarden 

werd voldaan kregen zij een eenmalige tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Deze regeling werd 

uitgevoerd naast de reeds lopende Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 

(Tozo). Dit steunpakket was als gevolg van corona in 2020 bij Senzer belegd. Zowel de Tozo als de 

TONK waren van kracht tot en met 30 september 2021. Sindsdien kunnen zelfstandige ondernemers 

met inkomensverlies weer een beroep doen op de reguliere Bbz-regeling.  

 

Netwerkinbraak 

Alsof één crisis nog niet genoeg was, werd Senzer begin maart slachtoffer van cybercriminaliteit. 

Buitenstaanders drongen ons systeem binnen waarna het interne netwerk werd platgelegd. Dat had 

een enorme impact. Continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering, zoals het uitbetalen van 

uitkeringen en salarissen, had uiteraard eerste prioriteit. Door met man en macht hieraan te werken 

zijn we erin geslaagd. Eind maart, twee weken na de inbraak, was onze ICT-omgeving weer volledig 

operationeel en verdedigd tegen soortgelijke aanvallen. Bovendien concludeerde ICT-securitybedrijf 

Northwave na onderzoek dat er hoogstwaarschijnlijk geen vertrouwelijke informatie is ontvreemd, 

zoals persoonsgegevens. Dat was goed nieuws. Desalniettemin had een en ander een flinke weerslag 

op de organisatie. Veel collega’s hebben vele uren moeten maken om de problemen op te lossen. 

Ook is in beperkte mate gegevensverlies geleden. Senzer heeft aangifte gedaan, met daarbij opgaaf 
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van de financiële schade. Alle aanbevelingen uit het rapport van Northwave1 zijn ingepast in de reeds 

vanuit Senzer lopende acties voor het versterken van de informatiebeveiliging. Een groot deel 

daarvan is inmiddels afgerond.  

 

Ondersteuning ondernemers  

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voor een deel van hen biedt de Tozo of 

TONK onvoldoende soelaas. Om die reden zijn er heel wat ondernemers die zich heroriënteren op 

wat zij aan het doen zijn. Zij kunnen daarbij ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld om hun 

ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Indien nodig wordt naast de 

ondersteuning bij heroriëntatie ook schuldhulp aangeboden. Namens de gemeenten is de taak van 

heroriëntatie en schuldhulpverlening (als gevolg van corona) bij Senzer belegd. Door deze integrale 

aanpak draagt Senzer actief bij aan de bestrijding van (potentiële) armoede in de regio.  

 

Perspectief op Werk 

Om meer mensen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, 

werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen gerichter samen; zo is in 2019 Perspectief op Werk 

van start gegaan. In het kader van Perspectief op Werk zijn mooie resultaten gerealiseerd dit jaar. 

Veel van de deelprojecten lopen formeel ten einde in 2021, maar dat betekent niet dat daarmee de 

kous af is. Opgedane kennis, werkwijzen en methodieken worden (waar mogelijk) structureel 

geborgd in de organisatie. Talloze initiatieven hebben geleid tot of bijgedragen aan de begeleiding 

van mensen naar (betaald) werk. Voorbeelden hiervan zijn: functiecreatie en jobcarving, intensieve 

dienstverlening, integrale gespreksvoering, de online Leer & Werkmarkt, workdate ‘op stap naar 

werk’ en de ‘Koploper-methodiek’. Ondanks corona en de daaraan gerelateerde maatregelen zijn de 

meeste deelprojecten conform de planning afgerond ultimo 2021. Twee deelprojecten lopen door 

tot medio 2022. Dit zijn ‘vraag en aanbod verbonden: toekomstbestendig en inclusief werken in de 

zorg’ en ‘positionering WSP Helmond-De Peel in de arbeidsmarktregio’.  

 

Bestemming financieel resultaat 2020 

Op 5 juli 2021 is tezamen met de Jaarrekening 2020 besloten om het resultaat van 2020 ad. € 10,16 

miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Bij nadere besluitvorming op 22 december 2021 

heeft het algemeen bestuur de volgende bestemmingen toegekend aan het resultaat van het 2020. 

• opbouw weerstandsvermogen Senzer € 4,95 miljoen; 

• uitkering aan de deelnemende gemeenten € 1,87 miljoen; 

• toevoeging aan de nieuwe bestemmingsreserve overlopende Tozo-lasten € 0,64 miljoen; 

• toevoeging aan de nieuwe bestemmingreserve toekomstgerichte bedrijfsvoering € 2,70 miljoen. 

Daarmee heeft Senzer weer wat armslag om zijn risico’s af te dekken en te zorgen dat Senzer kan 

blijven investeren in een optimale klantbediening met daarbij adequate inzet van financiële 

middelen.  

 

 

 

 

 
1 Rapport Northwave, Incident “Valkenburg”, 7 april 2021  
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Toekomst in werk en inkomen 

In 2021 hebben we wederom gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere 

werkzaamheden. Hierdoor hebben we, in nauwe samenwerking met onze partners, onder meer 

onderstaande resultaten kunnen boeken. Resultaten die hebben bijgedragen aan de versterking van 

de regionale arbeidsmarkt en die inwoners van Helmond-De Peel toekomst hebben gegeven in werk 

en inkomen. Met hierbij als kerntaak voor Senzer om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en duurzaam aan het werk te houden. 

In 2021 zijn onder meer de volgende resultaten behaald. 

 

 
 

• Ultimo 2021 hadden 4.213 mensen een uitkering ten opzichte van 4.346 mensen ultimo 

2020. De afname van het aantal mensen met een uitkering is 133. 

• In 2021 is het uitkeringsbestand met 534 gedaald vanwege uitstroom naar werk en of studie. 

Dit is 40% van de totale uitstroom.  

• Eind 2021 hadden 347 uitkeringsgerechtigden een parttime dienstverband; dat is 7%.  

• 77,8% is het percentage dat duurzaam uitstroomt; dat wil zeggen langer dan 12 maanden uit 

de uitkering. 

• In 2021 hebben werknemers die met loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever werken 

een gemiddelde loonwaarde van 54%. 
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1.1.2 Doorontwikkeling Senzer 

 

Het dynamische landschap waarin Senzer acteert vraagt om een flexibele organisatie, die reflecteert 

op positionering, opdracht en de eigen organisatie. Met als motto ´Samen werken aan een sterker 

Senzer’ hebben we in 2021 vormgegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie. We werken 

aan een moderne, robuuste, vitale en wendbare organisatie en bouwen hierbij voort op de sterke 

basis die er al is. Zo kunnen we blijven anticiperen op de veranderingen om ons heen en zijn we 

voorbereid op toekomstige uitdagingen. Na het aanscherpen van de opdracht van Senzer 

(positionering) hebben we een doorvertaling gemaakt van Senzer als organisatie. Een definiëring van 

leidende principes, kerngedrag, onze ambities en focus voor de komende jaren en daarbij passende 

organisatie-inrichting kregen vorm. We hebben deze koers en kaders vastgelegd in ons 

organisatieplan, dat daarmee onze leidraad voor de komende jaren zal zijn. 

 

Naarmate 2021 vorderde, kwam het steeds meer in het teken te staan van de overgang naar een 

nieuwe organisatie-inrichting. Een intensief traject waarin veelvuldig is afgestemd en nauw is 

samengewerkt met de ondernemingsraad. Een proces waarin veel beweging ontstond in de 

organisatie en nieuwe energie gegenereerd werd. Gesprekken over ambities en wensen leidden tot 

nieuw elan; en terugkoppeling over de plannen tot verfijning en aanscherping. In deze periode 

werden ook de ondersteunende HR-programma’s ingericht zoals de nieuwe HR-cyclus en het 

leiderschapsprogramma voor alle professionals. Na een stevige voorbereiding werkte Senzer vanaf 

het laatste kwartaal in de nieuwe organisatiestructuur en op basis van de herijkte positionering. De 

slag van organisatieplan en daarin opgetekende ambities naar uitvoering is daarmee begonnen. Via 

een jaarplan brengen we focus aan in ontwikkelingsresultaten die we in 2022 willen behalen en de 

acties die we gaan uitvoeren om ze te bereiken. 

 

1.1.3 Financieel resultaat 

 

Overzicht van baten en lasten  

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2021 Gewijzigde 

begroting 2021 

Initiële 

begroting 2021 

Baten 88.933 77.780 147.881 

Lasten 83.972 87.091 157.192 

Saldo van baten en lasten 4.961 -9.312 -9.312 

Mutaties reserves 10.023 9.497 9.497 

Resultaat 14.984 185 185 

 

De begroting is in december 2021 bijgesteld om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving; 

binnen de formele kaders en aanverwante afspraken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke 

regeling. Daarbij zijn alle programmatische baten en lasten van de uitkeringen, zijnde Algemene 

bijstand (Participatiewet), Bbz 2004 levensonderhoud, IOAW, IOAZ, Loonkostensubsidie (LKS) en 

Tozo, uit het overzicht van baten en lasten van de begroting gehaald (zie paragraaf 2.8 voor meer 

informatie). Het begrote saldo van baten en lasten is als last opgenomen; aangezien Senzer wel de 

financiële gevolgen draagt van genoemde uitkeringen. Tevens is de begroting aangevuld met baten 

en lasten voor de uitvoering van een drietal aanvullende activiteiten: de Tozo, de TONK en 

Heroriëntatie en Schuldhulpverlening.  
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Senzer heeft, zoals ook uit de behaalde resultaten in paragraaf 1.1.1 valt op te maken, een goed jaar 

achter de rug. Dat blijkt ook uit de financiële resultaten. Het positieve saldo van de rekening wordt -

in lijn met 2020- met name veroorzaakt door: 

1. het stevige fundament van de samenwerking tussen Senzer en het bedrijfsleven, gericht op een 

inclusieve arbeidsmarkt en de stevige partnerschappen met betrekking tot de 

leerwerkinfrastructuur.  

2. de goede ketensamenwerking ter voorkoming van hoge aantallen bijstandsuitkeringen en 

adequate ondersteuning van werkzoekenden.  

3. Financiering vanuit het Rijk, via de gemeenten, voor de uitkeringen (BUIG) en ter compensatie 

van de corona- effecten. 

 

Ad 1 en 3 

De baten en lasten van de leerwerkinfrastructuur zijn in 2021 beïnvloed door een lagere omvang van 

de leerwerkinfrastructuur en uitval als gevolg van corona. De lagere omvang is terug te zien in lagere 

loonkosten voor doelgroepen, de toegevoegde waarde is evenwel minder geraakt waardoor een 

positief saldo ontstaat. De compensatie voor uitvoering van de Wsw, vanuit het Rijk, ging uit van een 

groter verlies en is dan ook ruimschoots toereikend. Het beperkte verlies aan toegevoegde waarde, 

de lagere loonkosten voor de doelgroep, de lagere bijdragen daarvoor en de compensatie leveren 

een positief saldo ten opzichte van de begroting op van circa € 2 miljoen. 

 

Ad 2 en 3 

De samenwerking met alle ketenpartners (overheid, UWV, onderwijs, ondernemingen en andere 

organisaties) én de werkwijze rondom in-, door- en uitstroom hebben ervoor gezorgd dat de omvang 

van het uitkeringenbestand flink is afgenomen in 2021. Daarbij is de definitieve vaststelling van de 

BUIG enorm meegevallen.  

Het totale saldo BUIG en Tozo ten opzichte van de begroting is € 12,9 miljoen. 

Van dit bedrag wordt € 5,9 miljoen verklaard door een overschot op de Tozo-middelen. Deze zijn 

vooralsnog toegevoegd aan het eigen vermogen. Zodra de deelnemende gemeenten van het Rijk 

vernemen welk deel zij moeten terugbetalen aan het Rijk, zal Senzer de corresponderende bedragen 

overmaken aan de deelnemende gemeenten. 

Op de uitkeringen en de begeleiding naar werk resteert een saldo van circa € 7 miljoen. Dit ondanks 

de coronacrisis en de benodigde intensievere begeleiding c.q. extra capaciteitsinzet in de uitvoering 

van de activiteiten. 

 

De onttrekkingen aan de reserves zijn gedaan op basis van besluit van het Algemeen bestuur.  

 

Het rekeningresultaat komt op een totaal van € 14,98 miljoen.   

 

In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreidere toelichting op de cijfers gegeven. 
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Dekkingsmiddelen, overhead, VPB, dividend en onvoorzien 

Deze posten zijn in 2021 niet apart opgenomen in de begroting of de gewijzigde begroting, maar dit 

is wel een verplichte post volgens het BBV, artikel 25, lid 1. Om die reden kiest Senzer ervoor om dit 

wel te verantwoorden. Senzer heeft geen post onvoorzien. Voor de vennootschapsbelasting maakt 

Senzer aanspraak op de SW-vrijstelling. Derhalve is Senzer geen vennootschapsbelasting 

verschuldigd in 2021. Jaarlijks toetst de Belastingdienst of Senzer nog aanspraak kan maken op deze 

vrijstelling aan de hand van de werkzaamhedentoets en winstbestemmingstoets. De overige 

gegevens staan in onderstaande tabel. 

 

 
 

  

Onderwerp (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Begrotingswijziging 

2021

Initiële 

begroting 2021

Onvoorzien - - -

VPB - - -

Algemene Dekkingsmiddelen (baten) 15.793€                     - -

Dividend (baten) 63€                             - -

Rente (saldo lasten) 18€                             - -

Overhead (saldo baten) 20.596€                     - -
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1.2 Beleidsmatige verantwoording 

In het kader van de doorontwikkeling van Senzer zijn de missie (opdracht), ambities en focus herijkt. 

Deze worden in paragraaf 1.2.1. toegelicht. Daarna volgt de beleidsmatige verantwoording per 

deelprogramma. De laatste paragrafen gaan in op de relevante in- en externe ontwikkelingen, 

financieel beleid en het toekomstperspectief van de deelnemingen.  

 

1.2.1 Onze opdracht, ambities en focus 

 

Onze opdracht 

Senzer is er voor iedere inwoner van de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 

Helmond, Laarbeek en Someren – samen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel - die het (vanwege 

een arbeidsbeperking) niet lukt om werk te vinden en/of te behouden of die (nog) niet in eigen 

inkomen kan voorzien, daarbij hulp nodig heeft en een beroep doet of dreigt te gaan doen op de 

Participatiewet. Via werk helpen we deze inwoners om mee te doen in de samenleving en zoveel 

mogelijk zelf in hun bestaan te gaan voorzien. 

 

Onze ambities en focus 

Nauw verbonden dienstverlening vanuit klantperspectief 

Samen werken wij vanuit drie nauw verbonden deelprogramma’s aan een effectief in-, door- en 

uitstroomproces voor inwoners in ons werkgebied. De deelprogramma’s en werkprocessen zijn 

efficiënt ingericht en de ondersteunende processen sluiten daar naadloos op aan. We kijken  

vanuit het klantperspectief naar onze processen en benutten de mogelijkheden van digitalisering, 

zoveel als mogelijk én zinvol is. Benodigde informatie is betrouwbaar, tijdig beschikbaar en 

eenvoudig te raadplegen. De fysieke omgeving is erop ingericht om deze processen optimaal te 

faciliteren, om sámen te werken, te ontmoeten en te verbinden. 

 

Een inclusieve arbeidsmarkt 

We dragen bij aan de ontwikkeling van een regionale inclusieve arbeidsmarkt en we helpen werk 

toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen. Technologische innovaties die dat 

ondersteunen helpen we ontwikkelen en implementeren. We zorgen voortdurend voor aansluiting 

bij de behoeften en ontwikkelingen in de markt en bieden werkgevers makkelijke toegang tot 

ondersteuning (1 ingang). We versterken en blijven bouwen aan een solide netwerk van werkgevers 

en arbeidsmarktpartners, bijvoorbeeld via het realiseren van het gezamenlijke 

WerkgeversServicePunt Helmond-De Peel en een gezamenlijk arbeidsmarktbewerkingsplan. Voor 

werkgevers is helder welke dienstverlening Senzer biedt in relatie tot dit WerkgeversServicePunt. 

 

Een veerkrachtige organisatie met vitale medewerkers 

Een heldere, logische structuur, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, synergie in het primaire 

proces en bedrijfsvoeringaspecten in samenhang. Daarmee leggen we de basis. We stimuleren 

vervolgens de veerkracht van de organisatie en medewerkers, zodat organisatie en cultuur erop 

ingericht zijn om te gaan met toekomstige dynamiek. Eigen verantwoordelijkheid en sturing, 

kerngedrag en persoonlijke ontwikkeling ligt bij de professionals en wordt gefaciliteerd. We 

scheppen de randvoorwaarden die nodig zijn om iedereen tot zijn recht te laten komen en investeren 

continu op professionalisering en onderlinge uitwisseling (een leven lang leren). Een veerkrachtige 

organisatie vraagt om vitale medewerkers en sturing op duurzame inzetbaarheid. We zorgen voor 
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leiderschapsontwikkeling voor alle professionals en geven uitvoering aan het concept positieve 

gezondheid / Senzer Fit. Ter ondersteuning maken we plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk, 

met een adequate digitale werkomgeving en een fysieke werkomgeving die gericht is op 

samenwerken, ontmoeten en verbinden. Onze manier van werken is bijdetijds, programmatisch en 

projectmatig werken is gemeengoed en we hebben de stap gezet van papier naar digitaal. Kortom: 

het nieuwe werken is geïmplementeerd, we zijn veerkrachtig en blijven vitaal. 

 

Samenhang en samenwerking: verbinding met omgeving 

We werken proactief aan een hechte verbinding met gemeenten - in de volle breedte over de 

domeinen en in alle rollen die gemeenten hebben. De samenhang met de andere onderdelen in het 

sociaal domein en economische zaken staat steeds op ons netvlies en is vanzelfsprekend in onze 

manier van werken. Senzer is als expertise platform, coördinator en uitvoeringsorganisatie adequaat 

ingebed in de arbeidsmarktregio en in het verlengde daarvan in de Brainportregio. We werken 

georganiseerd in teams met alle relevante partners en leveren samen maatwerk ten behoeve van de 

inwoners en ondernemers van onze regio. We opereren als een netwerkorganisatie en werken 

doelgericht samen om onze positionering waar te maken. Ook landelijk zijn we goed aangesloten op 

het netwerk en bouwen we proactief mee aan een structureel betere arbeidsmarkt met adequate 

inkomensondersteuning. 

 

Moderne ondersteuning voor (samen)werken, ontmoeten en verbinden 

Het Nieuwe Werken is volledig omarmd en geïmplementeerd binnen Senzer. Een wijze van werken 

die flexibiliteit en ruimte biedt voor zowel de organisatie als de medewerkers. Een wezenlijk andere 

manier van samenwerken die een omslag in denken en werken vergde en ervoor zorgt dat de 

organisatie snel kan inspelen op (gewenste) veranderingen. Deze beweging is ondersteund en 

gecoacht. Plaats-, apparaat- en tijdonafhankelijk werken draagt bij aan gebruikersgemak en 

efficiency. Dit zorgt voor een goede privé /werkbalans voor medewerkers en meer werkplezier. De 

fysieke werkomgeving is gericht op samen werken, ontmoeten en verbinden. Dankzij een 

gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving met efficiënt ingerichte werkprocessen kunnen 

medewerkers zich vooral op hun primaire taken richten. Deze digitale omgeving is supersafe en op 

elk moment, op elke willekeurige locatie toegankelijk via diverse devices. De communicatie- en 

overlegstructuur is ingericht op verbinding in alle richtingen: bottom-up vice versa, horizontaal, 

parallel en diagonaal. Professionals uiten hun zorgen, ventileren hun ideeën, kennis kan gemakkelijk 

gedeeld worden en informatie is eenvoudig toegankelijk. De heldere financiële kaders stimuleren om 

efficiënt en effectief te werken. Een transparante planning-en-controlcyclus maakt gezamenlijk 

geboekte resultaten realtime inzichtelijk waardoor gezamenlijk succes gevierd kan worden en waar 

nodig bijgestuurd wordt, zodat we in control zijn en blijven. 
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1.2.2 Deelprogramma's 2021 

 

Deelprogramma Inkomensondersteuning 

 

Het verzorgen van inkomensondersteuning is een middel om het doel te bereiken. Een uitkering 

biedt mensen financiële zekerheid, veiligheid en daarmee stabiliteit. Een basis, rust en daarmee 

ruimte voor verdere ontwikkeling. Een voorwaarde om, waar mogelijk, verder te kunnen. Met onze 

inkomensondersteuning bieden wij de basis voor levensonderhoud en groei. 

 

 
 

In 2021 is het totaal aantal uitkeringsdossiers gedaald van 4.346 naar 4.213. Hiermee is de 

doelstelling voor 2021 ruimschoots gehaald. Ondanks de coronamaatregelen is de uitstroom hoger 

dan begroot, maar daar tegenover staat ook een hogere instroom dan begroot. Deze toename is 

echter beperkt gebleven, mede door ons goed werkende ‘poortproces’ en door de steunmaatregelen 

vanuit het Rijk in de vorm van Tozo en NOW . Per saldo is het uitkeringsbestand namelijk gedaald tot 

een stand van 4.213. 

 

42% van de aanvragen hebben niet geleid tot toekenning van een uitkering; dit is net onder de 

doelstelling van 45%. 88% van de aanvragen voor een bijstandsuitkering Participatiewet werd in 2021 
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binnen de wettelijke termijn afgehandeld waarmee de doelstelling van >85% gehaald werd.  

 

Senzer voerde al de Tozo uit voor ondernemers die door corona onder het bestaansminimum 

dreigden te komen en daar kwam in 2021 ook nog de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK) bij. Door goede samenwerking met de zeven gemeenten zijn we erin geslaagd om deze 

steunmaatregel in zeer korte tijd op te starten. In 2021 zijn er 1.548 aanvragen Tozo voor 

levensonderhoud in behandeling genomen en 93 aanvragen voor bedrijfskapitaal. Daarnaast hebben 

we in 2021 328 TONK aanvragen afgehandeld.  
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Deelprogramma Op weg naar werk 

 

Onze focus ligt op duurzame (arbeids-)participatie: werk vinden én behouden. Werk genereert 

inkomen en de mogelijkheid om in het eigen bestaan te voorzien. Werken biedt ritme en structuur, 

sociaal contact, een doel, het gevoel nuttig te zijn, zelfstandigheid. Het helpt om de eigenwaarde te 

laten groeien. Via onze brede begeleiding naar en bij werk bieden we de basis voor bloei. 

 

 
In 2021 bleef als gevolg van de coronacrisis het aantal plaatsingen op werk achter op de begroting. 

Dit geldt voor alle type plaatsingen (vrijwilligerswerk, parttime werk en voltijd werk). Parttime werk 

bleef achter doordat de sectoren horeca en retail hard getroffen werden. Daarnaast hebben veel 

trajecten een langere doorlooptijd tot plaatsing als gevolg van een groeiende mate van afstand tot 

de arbeidsmarkt van de instromende populatie.  

 

In 2021 zijn we erin geslaagd om 222 nieuwe werkstages en 115 proefplaatsingen op te starten, 81 

personen zijn gestart op vrijwilligerswerk. We hebben 231 personen begeleid naar werk waardoor de 

uitkering kon worden beëindigd en er zijn 337 personen gestart in een parttime dienstverband. 

Dankzij de extra begeleiding die we bieden bij plaatsingen blijft de terugval naar een uitkering 

beperkt. Ondanks deze nazorg ligt het percentage ‘duurzaamheid uitstroom’ net onder de 

doelstelling. Dit wordt volledig veroorzaakt door het verdwijnen van werkplekken bij werkgevers als 

gevolg van de coronacrisis. Trajecten voor herplaatsing worden direct gestart vanuit 
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werkgeversdienstverlening, indien van toepassing in samenwerking met het UWV binnen het WSP 

Helmond-De Peel of het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT). 

 

Ondanks de aanhoudende coronacrisis en de netwerkinbraak is voor alle werkzoekenden met een 

arbeidspotentieel hoger dan 30% een plan van aanpak richting werk of participatie opgesteld.  

 

Door het team Van School Naar Werk (VSNW) zijn in afstemming met de VSO-PRO scholen in 2021 67 

jongeren in traject genomen. Hiervan zijn er ultimo 2021 15 uitgestroomd naar betaald werk, 12 naar 

dagbesteding, 6 naar vervolg scholing (entree), 4 naar een zorgtraject en 3 zijn gestopt met het 

traject. Zij worden nog wel begeleid door hun school. De overige 27 trajecten lopen ultimo 2021 nog.  

 

In 2021 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gebaseerd op de 

kwaliteitseisen van branchevereniging OVAL en gesplitst in een enquête verdiepend onderzoek 

(uitgezet bij 206 personen) en re-integratie (uitgezet bij 387 personen). De gemiddelde algehele 

tevredenheid lag bij verdiepend onderzoek op een 6,8 en bij re-integratie op een 7,3 (schaal 1 op 10).   
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Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur 

 

Een robuuste leerwerkinfrastructuur draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Onze 

leerwerkinfrastructuur omvat een breed scala aan werkplekken bij reguliere bedrijven en binnen de 

beschuttere muren van Senzer. Deze bieden een aangepaste werkomgeving, ruimte om te leren 

werken, vaardigheden te ontplooien en talent te ontdekken. De leerwerkinfrastructuur is een 

noodzakelijk en bewezen instrument in onze dienstverlening aan werkzoekenden / 

uitkeringsgerechtigden die erop aangewezen zijn en aan werkgevers. We werken hierin intensief 

samen met relevante partners zodat we zorgen voor aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt. Zo 

ontdekken, benutten en ontwikkelen we arbeidskracht. 

 

 
 

Het aantal productieve fte over alle doelgroepen samen is ultimo 2021 145 fte lager dan begroot. Het 

aantal Wsw fte’s is nagenoeg conform begroting, echter zijn er minder plaatsingen middels de cao 

Aan de Slag. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere instroom dan begroot op de beschikbare 

leerwerkplekken (138 over geheel 2021) binnen de leerwerkinfrastructuur. Dit zorgt voor een lagere 

doorstroom naar een dienstverband binnen Senzer. De uitstroom is conform verwachting, met name 

bepaald door pensionering vanuit de cao Wsw. Alhoewel het effect van de coronacrisis op de totale 

beschikbaarheid van werkgelegenheid voor onze doelgroep-medewerkers in 2021 beperkt is 

gebleven heeft dit wel veel gevraagd van zowel de doelgroep-medewerkers als de 
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begeleidingsorganisatie. Afwezigheid van medewerkers en wisselende vraag verspreid over de 

opdrachtgevers heeft een grote mate van flexibiliteit en probleemoplossend vermogen gevraagd. In 

verband met de 1,5 meter maatregel is het ook in 2021 nodig geweest (tijdelijk) extra 

productieruimte te huren om de medewerkers op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen 

laten verrichten. Tevens heeft de (tijdelijke) verplaatsing van een deel van de capaciteit naar ander, 

gemiddeld lager renderend, werk en minder productieve uren een negatieve invloed op de in 2021 

gegenereerde toegevoegde waarde. Deze is met € 11.405,- per productieve fte, lager dan begroot. 

 

 
 

Mede door een verdere afbouw van het aantal medewerkers binnen de groepsdetachering Dorel 

constateren we over 2021 een verschuiving van groepsconcepten naar zowel individuele plaatsingen 

als de eigen infrastructuur. Een deel van de Wsw-doelgroep die gedurende lange periode voor Dorel 

werkzaam is geweest vraagt een hogere mate van werkplekaanpassing en werkbegeleiding dan 

binnen de beschikbare groepsconcepten geboden kan worden. Degenen die wel zijn herplaatst naar 

(nieuwe) groepsconcepten zijn veelal in kleinere groepen geplaatst, wat een druk geeft op de 

benodigde begeleiding. In totaal is met 212 personen over de individuele plaatsingen, 

groepsconcepten en de eigen infrastructuur tezamen, de uitstroom groter dan de instroom van 127 

personen. De leerwerkinfrastructuur kent daarmee in 2021 een krimp van 85 personen. Naast de 

natuurlijke uitstroom als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zien we de 

inspanningen van werkleiding en jobcoaches resulteren in uitstroom van medewerkers binnen de cao 

Aan de Slag naar reguliere vacatures. Mede hierdoor is het aantal plaatsingen in een regulier 

dienstverband met ondersteuning (LKS en jobcoaching) toegenomen tot 203 personen ultimo 2021.  

 

De loonwaarde van de medewerkers met een dienstverband bij reguliere werkgevers is met 

gemiddeld 54% op het niveau van de begroting. Voor de medewerkers binnen cao Aan de Slag is 
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deze met 56% beter dan begroot. De medewerkerstevredenheid is met 7,8 beter dan verwacht. Een 

groot compliment, gezien het lastige jaar en de gevraagde flexibiliteit door de coronamaatregelen. 
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1.2.3 Belangrijke ontwikkelingen 

 

Dienstverlening als gevolg van corona 

De coronacrisis en de maatregelen hebben een forse impact gehad op de samenleving. Burgers en 

bedrijven die voorheen zelfredzaam waren in werk of inkomen, kwamen nu plots in de problemen. 

Om die burgers en bedrijven de coronacrisis door te helpen heeft het Rijk diverse steunpakketten 

afgekondigd. Een aantal van deze steunpakketten is passend bij de dienstverlening van Senzer en is 

daarom door de gemeenten bij Senzer belegd.  

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)  

In 2021 was de Tozo-regeling van kracht tot en met 30 september. Via deze regeling helpt Senzer 

zelfstandige ondernemers die door corona inkomensverlies hebben geleden, door te voorzien in een 

uitkering voor levensonderhoud. Daarnaast helpt Senzer zelfstandige ondernemers door te voorzien 

in bedrijfskapitaal, indien door inkomstenverlies een liquiditeitsprobleem is ontstaan in hun bedrijf. 

Sinds 1 oktober heeft de Tozo-regeling plaatsgemaakt voor het reguliere Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Om een bredere groep van ondernemers te kunnen helpen, zijn er 

versoepelde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de uitkering per kalendermaand en 

niet toepassen van de vermogenstoets. Deze tijdelijke versie van de Bbz wordt ook wel ‘Bbz-light’ 

genoemd. In 2021 heeft Senzer 1.485 aanvragen voor Tozo-uitkering levensonderhoud verwerkt en 

93 aanvragen voor Tozo-bedrijfskapitaal. Dat is een stuk minder dan in 2020, waarin we meer dan 

5.000 aanvragen hebben verwerkt. Deze trend is in lijn met het landelijke beeld.  

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

De TONK is geïntroduceerd omdat er dringend behoefte was om huishoudens te ondersteunen 

die ten gevolge van de coronamaatregelen met een inkomensterugval te maken hadden en daardoor 

de noodzakelijke (woon)kosten niet meer konden voldoen. De TONK bood ruimte daar waar andere 

regelingen die niet boden. De TONK voorzag, indien aan de voorwaarden werd voldaan, in een 

tegemoetkoming in de noodzakelijke (woon)kosten. De uitvoering van de TONK is bij Senzer belegd. 

Het kabinet heeft besloten om de TONK niet meer te verlengen na 1 oktober. In 2021 zijn er 328 

aanvragen geweest. Het aantal aanvragen liep achter bij de verwachtingen. Dit is in lijn met het 

landelijk beeld. Regionaal zal worden bezien hoe de resterende middelen het beste kunnen worden 

ingezet.  

 

Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar weer 

Voor een deel van de zelfstandig ondernemers bood de eerder beschreven Tozo of een andere 

ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook behoorlijk wat ondernemers die zich 

(noodgedwongen) heroriënteren. Daar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken. Omdat we in onze 

regio willen zorgen voor een sluitende aanpak voor ondernemers en Senzer reeds de Participatiewet, 

de Bbz 2004, de Tozo en de TONK uitvoert, is deze dienstverlening sinds 1 juni 2021 vooralsnog bij 

Senzer belegd. Wanneer nodig wordt naast ondersteuning bij heroriëntatie ook schuldhulp 

aangeboden. Door een integrale aanpak op alle gebieden wordt potentieel dreigende armoede in de 

regio ten volste bestreden. Senzer werkt samen met de zeven gemeenten ten aanzien van beleid, 

communicatie en overige afstemmingsvraagstukken. In 2021 zijn 68 aanvragen gedaan. 

Hiervan zijn 27 actieve schuldhulptrajecten in behandeling bij Senzer, 22 heroriëntatie- en 

schuldhulptrajecten en 7 heroriëntatietrajecten. De regie over al deze trajecten blijft in één hand. 
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Daardoor wordt de ondernemer daadwerkelijk ontzorgd en kan deze zich gaan richten op de 

toekomst.  

 

Regionale Mobiliteitsteam (RMT) 

Het kabinet wil mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren passende begeleiding 

bieden. Daarvoor heeft de overheid een sociaal pakket samengesteld. Voor het onderdeel intensieve 

begeleiding en ondersteuning naar werk zijn regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ingericht. Deze 

regionale mobiliteitsteams bieden ondernemers, werkenden en werkzoekenden die extra 

ondersteuning nodig hebben aanvullende crisisdienstverlening, vanuit een gezamenlijke aanpak van 

werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV, in nauwe samenwerking met  

onderwijsinstellingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In het 

tweede kwartaal is een kwartiermaker voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel aangesteld. Zij 

heeft inmiddels een eerste uitvoeringsplan opgesteld. Vanaf september 2021 is het RMT 

operationeel gestart in onze arbeidsmarktregio. De belangrijke processen zijn ingericht, zijnde inzet 

dienstverlening, overdracht dossier ontschot-werken, declareren. Er is een wekelijks casuïstiekoverleg 

met alle betrokken partijen (WSP, UWV, Senzer, Leerwerkloket, FNC, CNV, ROC, VNO-NCW). Ultimo 

2021 zijn er 20 trajecten met ondersteuning en begeleiding vanuit het RMT gestart. 

 

Uitkeringsgerechtigden- en werkzoekendendienstverlening 

 

Perspectief op Werk  

De arbeidsmarktregio’s in Nederland hebben een gezamenlijke opdracht: zo veel mogelijk mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (betaald) werk begeleiden. Dat is voor onze 

arbeidsmarktregio niet anders. De arbeidsomstandigheden verschillen echter per regio en per sector. 

Ondertussen zijn er genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar 

werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te 

brengen. Middels ‘Perspectief op Werk’ (PoW) wordt een betere match tussen vraag en aanbod 

gerealiseerd. In het kader van ‘functiecreatie en jobcarving’ zijn onderzoeken uitgevoerd naar hoe 

functies kunnen worden aangepast, waardoor ze goed uitvoerbaar zijn voor de doelgroep. Dit heeft 

concreet geleid tot enkele betaalde (leer-) werkplekken. Met het project ‘intensieve dienstverlening’ 

lag de focus op het integraal in beeld brengen van de klantsituatie. Onze uitkeringsspecialisten en 

participatiecoaches hebben hier ervaring mee opgedaan. De methodiek intensieve dienstverlening is 

inmiddels geïmplementeerd en structureel geborgd in de organisatie.  

 

Het project ‘psychische kwetsbaren’ heeft geleid tot de ontwikkeling van de ‘koploper’-methodiek 

om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid beter naar werk te begeleiden. De methodiek 

kenmerkt zich door intensief contact, verbinding met zorgvelener en veel maatwerk. Er is eveneens 

een bijscholingsprogramma ontwikkeld in samenwerking met de GGZ Oost Brabant, waarmee 112 

collega’s zijn getraind op het thema ‘psychische kwetsbaarheid & werk’. Daarnaast heeft de 

communicatiecampagne ‘Zo gek nog niet’ plaatsgevonden om het stigma te verminderen. In 

navolging van eerdere samenwerkingsprojecten in samenloop met dit deelproject van PoW is het 

regionaal convenant ‘Sterk door Werk - Naar duurzaam werk voor mensen uit de regio Helmond-De 

Peel met een psychische kwetsbaarheid’ ontwikkeld. Dit is op 13 december 2021 ondertekend en dat 

draagt bij aan de borging van opgestarte initiatieven. In het kader van ‘duurzame plaatsing en nazorg’ 

is een draaiboek ontwikkeld voor duurzame plaatsing en nazorg. De participatiecoaches hebben dit in 
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de praktijk toegepast. Middels regelmatige afstemmings-/coaching gesprekken worden de casussen 

gevolgd en de ervaringen met het draaiboek uitgewisseld. Het project en de trajecten worden 

gecontinueerd in 2022. 

 

Voorkomen sociale tweedeling 

Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde inwoner pas na 2,5 jaar de eerste schuldhulp zoekt. Dit is vaak 

te laat. Daarom is in de Brainportregio door onder meer het Partnerfonds een schuldenprogramma 

ontwikkeld om het verschil te kunnen maken op het gebied van armoede en schulden. Het is de 

bedoeling om schulden bespreekbaar te maken op de werkvloer en medewerkers laagdrempelig en 

effectief te begeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning. Senzer neemt deel aan dit programma 

met een pilot. Hierbij richt Senzer zich in de eerste plaats op de doelgroep-medewerkers. Hiertoe 

hebben 30 leidinggevenden een training ‘signaleren van financiële zorgen onder medewerkers’ 

gevolgd en 12 leidinggevenden een training ‘gesprekstechnieken’. In de tweede helft van 2021 zal 

met een communicatiecampagne verdere uitwerking worden gegeven aan het project.  

In het tweede en derde kwartaal van 2021 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van de 

uitvoeringsagenda “Ruimte om te leven”, waarin de gemeente Helmond, het Elkerliek ziekenhuis, 

VNO-NCW en Senzer samen participeren met inwoners en ketenpartners.  

 

Minder verplichtingen, meer maatwerk 

De landelijke en lokale politiek beseffen dat de ‘menselijke maat’ moet terugkeren in de wetgeving 

en het beleid. Daarom zijn in een aantal gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel 

moties aangenomen waarbij uitkeringsgerechtigden 1.200 euro per jaar aan giften kunnen 

ontvangen zonder dat ze daarbij gekort worden op hun uitkering. Op basis hiervan zijn in 

samenwerking met de zeven gemeenten de beleidsregels aangepast. Deze zijn per 1 oktober in 

werking getreden en worden door Senzer toegepast. De gemeenten lopen daarmee voor op 

landelijke wetgeving. Het terugkeren van de menselijke maat binnen de Participatiewet is een breed 

gedragen wens. De landelijke overheid onderzoekt bijvoorbeeld momenteel diverse mogelijke 

wijzigingen van de kostendelersnorm. Vanuit Senzer en deelnemende gemeenten worden deze 

ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en ondersteund. 

 

Nieuwe wet inburgering 

De nieuwe Wet Inburgering 2021 treedt in werking op 1 januari 2022. Het inburgeringsstelsel is 

veranderd en daarbij hebben gemeenten een prominentere rol gekregen bij de begeleiding van 

nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van deze wet is dat inburgeringsplichtigen snel 

kunnen meedoen in Nederland. Samen met de gemeenten en ketenpartners - zoals LEVgroep, ONIS 

en Lumens - zijn afspraken gemaakt over werkwijze in onze arbeidsmarktregio. De trajectregie ligt bij 

de gemeenten. Daarnaast betreft het een multidisciplinaire aanpak van welzijn (LEVgroep, Onis en 

Lumens), (taal)onderwijs (Stavoor, ROC Ter AA) en werk. Voor dit laatste onderdeel staat Senzer aan 

de lat. De afspraken omtrent de uitvoering van de diverse onderdelen is vastgelegd in een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
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Werkgeversdienstverlening 

 

WerkgeversServicepunt Helmond -De Peel 

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Helmond-De Peel is een gezamenlijk initiatief van UWV en Senzer. 

Voorheen werd al intensief samengewerkt, echter nog niet onder één naam en één contactadres. De 

samenwerking is en wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit de intrinsieke motivatie die Senzer en 

UWV uitdragen om een gezamenlijke eenduidige werkgeversdienstverlening te realiseren en in 

combinatie met inzicht in de gezamenlijke werkzoekendenbestanden (Participatiewet, WW, Wajong, 

WIA). Deze ambitie sluit naadloos aan op de uitgangspunten van de SUWI-wetgeving. In het eerste 

half jaar is er aandacht geweest voor de 

governance, samenwerken en het logisch verbinden met andere initiatieven (o.a. RMT en Boost). 

Verder zijn stappen gezet op het gebied van een gezamenlijke marktbewerking en een eenduidige en 

herkenbare uitstraling van het WerkgeversServicepunt. Er is intensief contact met werkgevers 

waarbij inclusief werken een belangrijk thema is. De vragenlijst inclusief ondernemen (VIO) is in dit 

kader samen met TNO uitgezet. TNO heeft het onderzoeksrapport inmiddels opgeleverd. Vanaf het 

tweede kwartaal van 2021 zijn de accountmanagers van het WSP aan de slag gegaan met de 

verkregen inzichten.  

 

Inzet inclusieve technologie 

Op de assemblageafdeling van de groepsdetachering Dorel zijn 35 medewerkers van Senzer de 

toekomst aan het verkennen. In een grootschalige testomgeving worden de (on)mogelijkheden van 

het ‘operator support system’ (OSS) onderzocht. Met de inzet van nieuwe technologie kunnen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en efficiënter werken. Hiermee wordt een 

positieve impuls gegeven aan het verhogen van de loonwaarde en uitbreiding van 

werkmogelijkheden voor de medewerker. De hogere loonwaarde als gevolg van de 

productiviteitsverbetering is goed voor de werkgever en minstens zo goed voor de werknemer. In 

deze ontwikkeling staat niet de euro’s of technologie centraal, maar juist de mens. Door de inzet van 

techniek kunnen medewerkers complexer werk doen en doorgroeien. Het versterkt de eigenwaarde 

en vergroot de trots op hun werk. De pilot was een succes en om die reden is Senzer klaar om dit bij 

meerdere werkgevers te implementeren. In dit kader is een samenwerking met VDL Parree 

aangegaan. De aanleiding was dat de klant te maken had met een complexere assemblage van 

componenten. Een hele uitdaging voor onze doelgroep-medewerkers. Maar door de inzet van de OSS 

kunnen de uit te voeren handelingen – o.a. door de eenvoudige, stapsgewijze instructie – wel door 

hen worden uitgevoerd. Dit smaakt natuurlijk naar meer. Om potentiële gebruikers, werkgevers en 

het begeleidend team van Senzer te informeren wat inclusieve technologie is en hoe het in de 

praktijk werkt, zullen we een demolab inrichten. 

 

Mentorwijs (deelproject Perspectief op Werk) 

Inclusief ondernemen zorgt voor meer creativiteit en productiviteit, het levert financieel en 

maatschappelijk meerwaarde op. Maar aan de andere kant betekent het ook iets voor de 

ondersteuning en begeleiding op de werkvloer. Hoe stimuleer, stuur en begeleid je mensen met een 

arbeidsbeperking? Hoe manage je de grote diversiteit aan personen, karakters en 

persoonlijkheidskenmerken? Met de door TNO ontwikkelde training Mentorwijs geeft Senzer een 

perfect handvat voor leidinggevenden om kwetsbare medewerkers op de werkvloer te coachen en te 

begeleiden. Het helpt hen in de dagelijkse praktijk met hun vragen en uitdagingen zodat werknemers 
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beter en gelukkiger hun werk kunnen doen. In 2021 zijn diverse trainingen georganiseerd voor 

leidinggevenden.  

 

Wetsvoorstel Breed Offensief 

Met het wetsvoorstel ‘Breed Offensief’ wil het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking aan 

een baan helpen en aan het werk houden. Het vorige demissionaire kabinet heeft het wetsvoorstel 

echter controversieel verklaard. Daarmee wordt verdere besluitvorming doorgeschoven naar het 

nieuwe kabinet, dat 10 januari 2022 van start is gegaan. Een deel van de activiteiten was echter niet 

afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.  

 

Werkgevers willen graag dat alle Nederlandse gemeenten één proces hanteren voor het inzetten en 

uitbetalen van loonkostensubsidie. Vanuit een expertgroep met onder andere gemeenten en 

werkgevers is een werkproces ontwikkeld; de preferente werkwijze loonkostensubsidie (LKS). Senzer 

heeft deze werkwijze omarmd en geïmplementeerd. Daarnaast maakt Senzer de LKS interessanter 

voor werkgevers door voortaan te bevoorschotten in plaats van achteraf te verstrekken. Als 

additionele dienstverlening wordt jobcoaching ingezet bij reguliere LKS plaatsingen. Per 1 juli 2021 is 

de uniforme methode van loonwaardebepaling van kracht. Senzer hanteert deze methode bij het 

bepalen van de loonwaarde in het kader van de Participatiewet. De loonwaarde-deskundige dient te 

voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Doordat er vanaf 1 juli 2021 nog maar één methode is die 

landelijk geldt, zijn er binnen de arbeidsmarktregio geen aanvullende afspraken over de te hanteren 

methode meer nodig.  
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1.2.4 Financieel beleid 

 

Ultimo 2021 heeft Senzer nog één lening lopen, groot € 363.024, met een jaarlijkse aflossing van  

€ 145.210 en een looptijd tot 2024. Deze lening past volledig binnen de kaders van de Wet Fido. Het 

vervroegd aflossen van deze lening is niet zinvol omdat de boeterente die in rekening gebracht zou 

worden hoger is dan de mogelijke rentebesparingen uit hoofde van de aflossing.  

 

Voor het reguleren van de financiële stromen van de activiteiten tussen de vennootschappen (zie 

hiervoor ook het schema Verbonden Partijen) en de GR zijn met de vennootschappen rekening-

courantovereenkomsten gesloten. De saldi van deze posities blijven ultimo 2021 in alle gevallen 

binnen de grens van € 500.000.  

 

Het liquiditeitssaldo ultimo 2021 bedraagt € 21.667.000, bestaande uit € 21.659.000 aan banksaldi en 

€ 7.000 aan kassaldi. Met ingang van 16 december 2013 is Senzer wettelijk verplicht deel te nemen 

aan schatkistbankieren. Als gevolg daarvan worden de eigen bankrekeningen van Senzer dagelijks 

afgeroomd tot een saldo dat gemiddeld per kwartaal maximaal 2% (tot 1 juli 2021 was dit 0,75%) van 

de begrote exploitatielasten mag bedragen, zijnde een bedrag van € 4.483.000. De banksaldi ultimo 

2021 staan voor € 21.610.000 op de schatkistbankrekening bij het Rijk. Op eigen rekeningen staat 

ultimo 2021 een saldo van € 49.000. De gemiddelde kwartaalsaldi gedurende 2021 zijn steeds onder 

het maximale saldo gebleven. Daarmee voldoet Senzer aan de verplichtingen uit hoofde van de Wet 

Hof, onderdeel schatkistbankieren. Het totale liquiditeitssaldo is ten opzichte van ultimo 2020 

afgenomen, veroorzaakt door de voorlopige afrekeningen van de ontvangen Tozo-voorschotten in 

2020. Daarnaast zijn in 2021 de Tozo-voorschotten voor het jaar 2021 ontvangen. 

 

De uitvoering van het financieel beleid wordt bewaakt met behulp van de beoordeling van de 

financiële kengetallen. Het betreft de financiële kengetallen BBV (netto schuldquote, 

solvabiliteitsrisico, structurele exploitatieruimte) die allen een beeld geven van het vermogen van 

Senzer om zijn schulden, zowel op korte als (middel)lange termijn, te kunnen voldoen. De berekende 

waarden voor deze ratio’s zijn opgenomen aan het einde van de paragraaf 1.3.2, de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

 

Overheidsorganen vallen vanaf 1 januari 2016, indien zij optreden als ondernemer, onder de 

vennootschapsbelastingplicht. Dit begrip is ruim gedefinieerd. Senzer is in die zin ondernemer voor 

de Wet op de vennootschapsbelasting. De Wet op de vennootschapsbelasting kent echter ook een 

vrijstelling indien de activiteiten van de organisatie betrekking hebben op het bieden van 

werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten. Medewerkers met een Wsw-indicatie, medewerkers 

met een indicatie verminderde loonwaarde (<= 80 %) en de ondersteunende medewerkers van de 

begeleidingsorganisatie vallen onder deze definitie. 

Indien een organisatie 90 % of meer dienstverbanden biedt aan medewerkers die aan de 

vrijstellingsdefinitie voldoen, geldt de vrijstelling voor de vennootschapsbelastingplicht.  

Senzer voldoet aan deze criteria en heeft op grond daarvan vrijstelling gekregen voor 2020. De toets 

over 2021 moet nog plaatsvinden. De vrijstelling zal waarschijnlijk ook voor 2021 gelden aangezien er 

geen noemenswaardige wijzigingen zijn geweest t.o.v. 2020. 
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Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze betreft 

bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De wet is van toepassing 

op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op Senzer. Voor de verantwoording van die wet wordt 

verwezen naar de jaarrekening, paragraaf 2.7, Wet normering topinkomens. Senzer voldoet aan de 

WNT. 

 

1.2.5 Toekomstperspectief van de deelnemingen 

 

Senzer Horecadiensten bv 

Als gevolg van de financiële situatie van de vennootschap Senzer Horecadiensten bv en de nieuwe 

positionering van Senzer, waar de focus ligt op in-, door- en uitstroom (en niet op het runnen van een 

horecaonderneming), is op 24 januari 2022 in de aandeelhoudersvergadering besloten te stoppen 

met de activiteiten van Senzer Horecadiensten bv. Daarmee is ook de handelsnaam Inclusief komen 

te vervallen. Met het beëindigen van de onderneming komt er ook een einde aan het dienstverband 

van de negen medewerkers die hier werkzaam waren. Dat heeft geleid tot een sociaal plan voor de 

betreffende medewerkers. Binnen dit sociaal plan zijn afspraken gemaakt over vertrekregelingen en 

eventuele outplacement. De huidige activiteiten worden binnen Senzer ondergebracht in een leerlijn 

horecadiensten. 

 

Senzer Direct Werk bv 

De vennootschap is opgericht om banen in het kader van de Participatiewet te realiseren. De 

vennootschap is van groot belang voor de uitvoering en realisatie van de doelstellingen van de 

Participatiewet. Uitdrukkelijk is in die wet de mogelijkheid opgenomen om detacheringen als 

instrument in te zetten en mee te laten tellen bij de vaststelling van de quotumregeling. Deze 

vennootschap dient daarbij als formele werkgever voor personen die met een garantiebaan bij een 

werkgever gaan werken. 

 

Op 1 januari 2020 trad de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. In deze wet is o.a. 

vastgelegd dat de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde medewerkers gelijk moeten zijn aan het 

bedrijf waar ze werken. Deze wet kent een uitzondering voor Wsw-medewerkers vanwege de cao 

Wsw. Per 1 juli 2021 is deze uitzondering er ook voor medewerkers werkzaam via de Participatiewet 

vanwege cao Aan de slag.  

 

In 2020 is besloten om op vrijwillige basis aan te sluiten bij de pensioenregeling voor de Sociale 

Werkvoorziening die wordt uitgevoerd door het pensioenfonds PWRI. Hierdoor was er voor de 

medewerkers in dienst van Senzer Direct Werk bv een passende pensioenregeling per 1 januari 2021 

en werd daarmee voldaan aan de WAB.  

 

Per 1 juli 2021 is cao Aan de slag in werking getreden. Deze cao biedt voor werknemers met een 

arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen meer zekerheid en 

perspectief. 

Op hoofdlijnen bevat de nieuwe cao de volgende afspraken: 

• Pensioenopbouw vanaf de eerste werkdag bij pensioenfonds PWRI; 

• Eén loongebouw met drie functieniveaus. Dit begint bij het minimumloon en eindigt in de 

hoogste schaal op 118% van het minimumloon. 
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• Een werkweek van 37 uur; 

• Werknemers krijgen 37 uur extra vakantieverlof, bovenop hun wettelijke verlof; 

• Bij doorstroom naar regulier werk heeft een werknemer een terugkeergarantie van twee jaar; 

• De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar en gaat in op 1 juli 2021. 

 

In de begroting voor 2021 wordt rekening gehouden met de realisatie van 582 garantiebanen (371 

fte, 466 personen). 

 

Stichting Senzer 

De stichting heeft ten doel het, in samenwerking met het werkbedrijf, verwezenlijken van het doel 

van het werkbedrijf, inhoudende het in stand houden van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie 

voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van de Participatiewet, de Wsw, de 

IOAW, de IOAZ, de Wajong het Bbz 2004 en aanverwante wetgeving. Tevens realiseert de stichting 

dienstverbanden met personen die vervolgens bij het werkbedrijf te werk worden gesteld. 

 

In de stichting worden de medewerkers die werkzaam zijn bij het werkbedrijf vallende onder de cao 

Sociaal Werk of de voormalige Wiw, verloond. Deze loonkosten worden doorbelast naar het 

werkbedrijf. Dit zal gecontinueerd worden. Sinds 2004 vindt geen instroom in de Wiw meer plaats en 

neemt dit aantal medewerkers jaarlijks af. 

 

Dariuz bv 

De vennootschap is opgericht om een web-softwareapplicatie met betrekking tot een objectieve 

loonwaardemeting in de markt te zetten. Hierbij wordt de werkprestatie van de werknemer op de 

werkplek gemeten. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestatie van de werknemer te 

combineren wordt inzicht verkregen in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid 

en de restcapaciteit in euro’s. De deelneming bedraagt 18% van het aandelenkapitaal, zijnde € 3.420. 

Volgens de concept jaarcijfers 2021 bedraagt het resultaat na belastingen van Dariuz bv € 354.000 

positief. 

 

1.3 Paragrafen 

 

1.3.1 Financiering 

 

Inleiding 

Ter regulering van de taken inzake de financiering van Senzer heeft het algemeen bestuur in de 

vergadering van 11 januari 2016 een treasurystatuut vastgesteld, gebaseerd op de wet Fido. Dit 

statuut vormt het kader voor de uitvoering van alle treasuryhandelingen in de organisatie. 

 

Kasgeldlimiet 

Voor het beheersen van de renterisico’s op korte termijn dient Senzer de uitgangspunten van de 

kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeenschappelijke regeling 

maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van drie maanden mag hebben. 



 

  Pagina 27 van 75 

 

Indien Senzer deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor toestemming worden verkregen bij 

Gedeputeerde Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet bepaald 

op 8,2% van het totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum van € 300.000 geldt. 

 

Voor 2021 betekent dit dat bij een begrotingstotaal van € 89.665.000 en het bij ministeriële regeling 

vastgestelde percentage van 8,2 %, de kasgeldlimiet € 7.353.000 bedraagt. In 2021 heeft Senzer een 

positief saldo aan vlottende middelen, zodat overschrijden van de kasgeldlimiet niet aan de orde is. 

 

Het volgende overzicht toont de omvang van de kasgeldlimiet in 2021 en 2020. 

 

 
Hieruit blijkt dat Senzer in 2021 ruim binnen de kasgeldlimiet is gebleven. 

 

Renterisiconorm 

Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te 

brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld 

wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar 

geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld 

(herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op 

basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan 

worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%, met een 

minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldigen met de totale lasten van de begroting. Het te lopen 

renterisico mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden. 

 

Voor Senzer bedragen de langlopende schulden ultimo 2021 € 363.024 tegen een jaarlijks vast 

rentepercentage van 4,46%. De aflossingsverplichting bedraagt € 145.210 en wordt voldaan uit de 

normale bedrijfsvoering. 

 

In onderstaand overzicht zijn deze gegevens verzameld: 

 

2021 2020

Omvang kasgeldlimiet

Toegestane kasgeldlimiet 7.353          14.829       

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

in een bedrag 89.665       180.840     

Omvang vlottende korte schuld 14.882       41.676       

Schuld in rekening-courant 824             1.344          

Vlottende middelen 36.474       57.998       

Contante in kas 57                1.058          

Tegoeden in rekening-courant -              32                

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2-3) 21.592-       16.322-       

Toegestane kasgeldlimiet 7.353          14.829       

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 28.944       31.151       

(x € 1.000)
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Hieruit blijkt dat Senzer heel 2021 ook ruim binnen de renterisiconorm is gebleven. 

 

In onderstaand renteschema is het renteresultaat van Senzer te zien. Het saldo renteresultaat is per 

saldo een last van € 18.000. 

 

 
 

1.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Weerstandsvermogen 

Senzer streeft ernaar om bedrijfsvoeringrisico’s af te dekken met het eigen weerstandsvermogen. 

Het algemeen bestuur heeft in 2019 aanvankelijk het minimum weerstandsvermogen bepaald op 5% 

van de lasten. In de aanloop naar de begroting 2020 werd Senzer echter geconfronteerd met 

dusdanige forse kortingen op de BUIG dat die niet op te vangen waren met de beschikbare middelen 

in de begrote exploitatie. Naar aanleiding hiervan heeft het algemeen bestuur zijn besluit later in 

2019 herzien en besloten om het weerstandsvermogen volledig in te zetten voor het afdekken van 

de tekorten in 2020 en een deel van het tekort in 2021. Met de begroting 2021 zijn in de 

meerjarenraming extra structurele middelen in de vorm van gemeentelijke bijdragen opgenomen. 

Deze zijn verdeeld conform de bestaande verdeelsleutel.  

 

De directe impact van de beschikbare rijksmiddelen op de begroting en daarmee de 

financierbaarheid van Senzer is fors gebleken. Het risico voor zowel Senzer als de gemeenten die 

garant staan voor tekorten maakt dat opnieuw gekeken zal worden naar het benodigde 

weerstandsvermogen en de risicoverdeling daarbij. Dit is bij het opstellen van de jaarstukken nog 

niet afgerond. Senzer blijft op grond van bestaande afspraken dan ook primair risicodrager voor zijn 

activiteiten en aanverwante risico’s. 

 

Renterisiconorm en renterisico 2021 (Bedragen x € 1.000)

Variabelen

Renterisico(norm) 2021

(1) Renteherziening -                    

(2) Aflossingen 145                   

(3) Renterisico (1+2) 145                   

(4) Renterisiconorm 17.933             

(5a) = (4>3) Ruimte onder renterisiconorm 17.788             

(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm -                    

(4a) Begrotingstotaal 89.665             

(4b) Percentage regeling 20%

(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm 17.933             

Renteschema (bedragen x € 1.000) Bedrag 

De externe rentelasten over de korte en lange financiering 18€                   

De externe rentebaten (idem)

Saldo rentelasten en rentebaten 18€                   

Renteresultaat op het taakveld Treasury 18€                   
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Met de resultaatbestemming over 2020 (algemeen bestuur, d.d. 22 december 2021) beschikt Senzer 

weer over weerstandscapaciteit om risico’s op te kunnen vangen. Het bedrag dat daarvoor is 

gealloceerd bedraagt € 4,95 miljoen. Dit bedrag komt overeen met de benodigde 

weerstandscapaciteit op basis van de begroting 2022.  

 

Hieronder wordt in tabelvorm weergegeven wat de geschatte risico’s eind 2021 zijn, afgezet tegen de 

risico’s zoals opgenomen in de begroting 2021 en begroting 2022. In de daarop volgende tabel wordt 

de aanwezige weerstandscapaciteit gepresenteerd.  

 

Tabel benodigd weerstandsvermogen 

 
 

Tabel weerstandscapaciteit 

 
 
 

 
Toelichting kengetallen BBV 

De netto schuldquote is een kengetal dat de schuldenlast weerspiegelt ten opzichte van de eigen 

middelen (baten) en geeft een indicatie van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het 

tweede kengetal corrigeert voor alle verstrekte leningen. De realisatie van deze twee kengetallen is 

een negatief getal, wat betekent dat Senzer een gezonde financiële positie heeft.  

Het solvabiliteitsratio geeft een indicatie hoe goed Senzer kan voldoen aan de financiële 

verplichtingen over de lange termijn. Ook hier is te zien dat Senzer goed kan voldoen aan alle 

financiële verplichtingen over de lange termijn; doorgaans wordt een ratio van tussen de 25 en 40% 

gezien als gezond. De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de balans tussen de structurele 

baten en lasten. Bij Senzer was dit in 2021 niet in evenwicht; de structurele lasten waren hoger dan 

de structurele baten. Bij Senzer is grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing.  

 

Nr Omschrijving risico Stand eind 2021 Begroting 2021 Begroting 2022

1 Rijksfinanciering (BUIG, WsW, Participatiebudget) p.m. p.m. 2.000.000€           

2 Risico van de efficiëncy maatregelen 100.000€              200.000€              100.000€              

3 Risico opbrengstdoelstellingen 1.400.000€          1.067.000€           1.610.000€           

4 Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen zie 3 3.434.000€           zie 3

5 Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen zie 1 920.000€              zie 1

6 Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehanteerde CPB-ramingen 190.000€              122.000€              190.000€              

7 Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar 950.000€              2.071.000€           1.050.000€           

8 Verhuurbaarheid eigen locaties p.m. p.m. p.m.

9 WsW inzet begeleidingsorganisatie -€                           174.000€              -€                           

10 Toekomstbestendige organisatie p.m. p.m.

Totaal 2.640.000€          7.988.000€           4.950.000€           

Omschrijving reserve Bedrag in  €

Participatiewet reserve 1.960.000             

Algemene reserve 3.290.000             

Resultaat huidig jaar 14.984.000          

Totaal 20.234.000          

Realisatie Begroting Realisatie

Kengetallen BBV 2020 2021 2021

Netto schuldquote -9% 1% -24%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -9% 1% -24%

Solvabiliteitsratio 35% 44% 64%

Grondexploitatie NVT NVT NVT

Structurele Exploitatieruimte 0% -3% -7%

Belastingcapaciteit NVT NVT NVT
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Algemeen 

De aanwezige weerstandscapaciteit is bij jaareinde fors hoger dan het benodigde 

weerstandsvermogen. Het verschil bedraagt circa € 17,6 miljoen. Daarbij dient opgemerkt dat met de 

begroting 2022 de risicohorizon is beperkt tot de duur van één begrotingsjaar. Het afgelopen jaar 

heeft, met de netwerkinbraak, geleerd dat beschikbaarheid van systemen en informatie cruciaal is 

voor de continuïteit van de organisatie. Dit risico was niet als zodanig opgenomen in de begroting en 

zal als onderwerp aan begroting 2023 worden toegevoegd.  

Ook wordt het rekeningresultaat beïnvloed door toevoeging van de resterende Tozo middelen 

(€ 5,9 miljoen). Zodra de gemeenten helder hebben welk deel daarvan terugbetaald dient te worden 

aan het Rijk, zal Senzer de middelen daarvoor overmaken aan de deelnemende gemeenten. 

Vooralsnog worden de overgebleven tozo-middelen aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Het risicodragerschap is onderwerp van gesprek bij de nadere uitwerking van de governance van 

Senzer. Met name van belang is hier of Senzer activiteiten in mandaat of in delegatie uitvoert. 

Hierover wordt in 2022 een standpunt ingenomen.  

 

Toelichting per onderwerp 

1. Risico met betrekking tot Rijksfinanciering (BUIG, Wsw, Participatiebudget) 

Bijstellingen in de financiering vanuit het Rijk hebben een grote impact op de begroting en 

meerjarenraming van Senzer. De bijstellingen van de BUIG met betrekking tot 2021 hebben grote 

impact gehad op het rekeningresultaat en wel in positieve zin. De BUIG-middelen waren geraamd op 

basis van CPB-ramingen met flinke impact door de coronacrisis. Het uitkeringsbestand is evenwel 

niet gegroeid, maar gedaald, waardoor een positief saldo ontstaat in de jaarrekening. Voor het 

vaststellen van de BUIG-middelen 2022 zal de daadwerkelijke realisatie weer de basis vormen. De 

impact hiervan is op dit moment niet te bepalen. 

Voor 2022 is van het BUIG-budget een LKS-budget afgesplitst. Daarmee geeft het Rijk invulling aan de 

motie van de Tweede Kamer die oproept om over te gaan tot financiering van loonkostensubsidie op 

basis van realisatie. De impact op de begroting van Senzer is positief. Voor dit budget geldt net als 

voor de ‘reguliere’ BUIG dat realisatie in het verleden leidt tot aanpassingen van lopende en 

toekomstig beschikbare middelen.  

In april geeft het Rijk een eerste beeld van de bijstelling van de BUIG- en LKS-middelen voor 2022. 

Het benodigde weerstandsvermogen is vooralsnog op p.m. gezet.  

 

2. Risico van de efficiencymaatregelen  

De opgenomen efficiencymaatregelen zijn zorgvuldig en in overleg met de gemeenten tot stand 

gekomen. Aan het eind van 2021 resteert nog een besparingsdoelstelling van € 1.000.000. Deze is als 

zodanig opgenomen in de begroting 2022. Het resterende risico wordt geschat op 10% van de nog te 

realiseren besparingen en bedraagt daarmee € 100.000. 

 

3. Risico opbrengstdoelstellingen 

Senzer zet maximaal in op door- en uitstroom waardoor medewerkers met een hoge toegevoegde 

waarde uitstromen naar reguliere werkgevers. Ook veroudert de Wsw-doelgroep waardoor de 

gemiddelde productiviteit van deze groep afneemt. Hierdoor loopt Senzer het risico dat de 

productiviteit per fte niet wordt gehaald. 
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Daarnaast bestaat het risico dat het volume (aantal begrote fte) niet gehaald wordt door lagere 

instroom in de uitkering met meer complexe problematiek. Deze groep heeft een langer traject nodig 

voorafgaand aan werk om belemmeringen voor werk beheersbaar te maken. 

 

Het risico van verdwijnen van opdrachten en detacheringen door toenemende concurrentie en/of 

een slechtere economische situatie (met name als gevolg van de coronacrisis) is reëel. Gevolg van het 

wegvallen van opdrachten en detacheringsovereenkomsten zijn lagere uitstroom en omzetverlies. 

Daarnaast heeft dit ook impact op de bedrijfsvoering vanwege extra inspanning die benodigd is voor 

het herplaatsen van de werknemers.  

De effecten op toegevoegde waarde als gevolg van economische ontwikkelingen en corona zijn 

relatief beperkt gebleven, maar werken als zodanig nog steeds door. Het door het Rijk geraamde 

verlies aan omzet is vergoed aan de ‘SW-bedrijven’ en voor Senzer toereikend gebleken. 

 

Neemt niet weg dat de toekomst ongewis is vanwege herstructurering van bedrijven en moeizame 

invulling van krapte op de arbeidsmarkt die niet direct leidt tot veel concrete vraagstelling aan 

capaciteit die in te vullen is met doelgroep-medewerkers. 

 

In de begroting 2022 is het ingeschatte risico met het oog op toegevoegde waarde (wegvallen van 

opdrachten voor de doelgroep en/of druk op tariefstelling) ingeschat op € 1.610.000. Dit bedrag is op 

basis van de laatste prognose bijgesteld naar € 1.400.000 bij een toegevoegde waarde van ruim 

€ 14.000.000. 

 

4. Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen 

Dit risico is samengevoegd met het vorige onderwerp. Verlies aan volume en verlies aan prijs zijn 

samengepakt in risico 3. Toch valt risico forse lager uit dan begroot. Het begrote risico was gebaseerd 

op twee jaren en in realisatie gaat het nu om één jaar. Door het als twee aparte risico’s mee te 

nemen was het aanvankelijk over-gedimensioneerd.  

 

5. Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen 

Dit risico is samengevoegd met het eerste onderwerp vanwege de directie relatie tussen deze twee. 

Dit zorgde aanvankelijk voor over-dimensionering van risico’s. 

 

6. Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehanteerde CPB-ramingen 

Aanvankelijk zag dit risico enkel toe op de impact van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze is 

verwerkt in realisatie 2021 en meerjarenraming en als zodanig niet meer een afzonderlijk risico. Het 

risico van afwijken van loon- en prijsontwikkeling is in de begroting 2022 verbreed naar alle 

afwijkingen ten opzichte van geraamde indexeringen. 

Voor het berekenen van de loon- en prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de CPB-ramingen die zijn 

opgenomen in de macro-economische verkenningen. Deze inschattingen worden meer dan een jaar 

van tevoren gemaakt. Jaarlijks zien we hier afwijkingen op. Het ingeschatte risico bedraagt 0,25% van 

de totale lasten, met een kans van 50%. Het risico bedraagt daarmee in totaal € 190.000. Daarbij 

sluiten we vooralsnog aan bij de begroting 2022. Wel wordt nauwgezet de inflatie bijgehouden. Deze 

is fors hoger dan de oorspronkelijke indexen. Vooralsnog is het in 2021 gelukt om de inflatie op te 

vangen en heeft dit voor prognose 2022 ook nog niet geleid tot hoger benodigd budget. 
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7. Opname van de opgebouwde verlofrechten in één jaar 

Alle medewerkers van Senzer tezamen hebben een flink saldo aan gespaarde verlofuren (283.300). 

Het risico bestaat dat in enig jaar meer dan gemiddeld verlof wordt opgenomen of uitbetaald 

waardoor de lasten in dat jaar hoger zijn dan in de reguliere exploitatie gedekt. Het risico wordt voor 

2022 en toekomstige jaren ingeschat op 10% met een gemiddeld tarief van € 20 en is berekend op 

basis van eindstanden in 2021. Dit representeert een bedrag van € 567.000.  

Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijkheid verlof te sparen om dit later op te nemen 

voor een langere aaneengesloten periode. Ter kwantificering van het maximale verlies van 

toegevoegde waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2021 is het saldo 77.500 uren, wat een 

bedrag vertegenwoordigt van bijna € 388.000. Vanwege het dalende bestand aan Wsw-medewerkers 

neemt dit risico ieder jaar in omvang af.  

Het totale risico op balansdatum bedraagt € 950.000. 

 

8. Verhuurbaarheid eigen locaties 

De huurovereenkomst met IBN loopt tot en met 2022; de omvang van deze overeenkomst is beperkt. 

De huurovereenkomsten met het UWV en gemeente Helmond lopen in elk geval tot en met 

respectievelijk 2024 en 2022. De kortstondige verlengingen, thuiswerken en nieuwbouw door de 

gemeente maken dat een verdere verlenging minder zeker is geworden. We zien dus een reëel risico 

voor de middellange termijn. Omdat het risico over de tijdshorizon van 2022 loopt, is het risico 

vooralsnog op p.m. gezet. 

 

9. Wsw-inzet begeleidingsorganisatie 

Dit risico is komen te vervallen. Alle formatieplaatsen binnen de organisatie zijn voorzien van 

normbedragen per functie. Goedkopere en/of duurdere inzet moet binnen de budgettaire kaders 

worden opgevangen. 

 

Toekomstbestendige bedrijfsvoering 

In de begroting 2022 is aangegeven dat er de afgelopen jaren weinig tot geen middelen beschikbaar 

waren voor het fundamenteel investeren in de bedrijfsvoering. Niet in het minst in een 

toekomstbestendige huisvesting en moderne, efficiënte en veilige digitale werkomgeving. Om te 

zorgen dat Senzer weer kan investeren in huisvesting en digitalisering heeft het algemeen bestuur in 

december 2021 besloten middelen te reserveren uit het rekeningresultaat 2020. Senzer heeft 

inmiddels een drietal programma’s ingericht (HR, digitalisering en huisvesting) om te zorgen dat ook 

de bedrijfsvoering weer toekomstbestendig is. Daarmee wordt gezorgd dat kosteneffectief wordt 

gewerkt en de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbetert. 

 

Beschikbaarheid van systemen en informatie 

Naast en tegelijk met de inhaalslag op digitalisering zal ook geïnvesteerd moeten worden in 

informatieveiligheid. Dit is nog een keer nadrukkelijk naar boven gekomen bij de netwerkinbraak. De 

netwerkinbraak heeft circa € 200.000 ‘out of pocket’ kosten met zich meegebracht en daarnaast het 

nodige verlies aan ureninzet. Om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen is een zogeheten 

‘roadmap’ ontwikkeld, die in 2022 wordt uitgevoerd met de nodige acties en activiteiten. Deze wordt 

deels gefinancierd uit reguliere budgetten en deels uit het programma digitalisering. De 

beschikbaarheid van systemen en informatie is cruciaal voor bedrijfscontinuïteit en vraagt continue 

aandacht. Het risico zal nader worden gekwantificeerd en opgenomen in de begroting 2023. 
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1.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderhoud  

In 2019 is er een nieuw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld dat de basis vormt voor het te 

plegen onderhoud aan onze gebouwen voor de komende 10 jaar. In de voorziening groot onderhoud 

worden alleen de kosten van groot onderhoud opgenomen. Onder groot onderhoud wordt verstaan 

alle gebouwgebonden kosten en gebouwgebonden technische installaties kosten. Dit zijn 

terugkerende kosten die de conditie van het pand op peil houden. Investeringen worden geactiveerd, 

waarbij de richtlijnen gevolgd worden die in de financiële verordening zijn bepaald. Kosten klein 

onderhoud worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord. 

Het algemeen bestuur beslist op grond van de notitie Materiële Vaste Activa (MVA) over de lasten 

(dotaties) die voortvloeien uit het recente Meerjarenonderhoudsplan in de begroting en 

meerjarenraming. Het algemeen bestuur heeft eind 2020 ingestemd met de dotaties aan de 

voorziening groot onderhoud voor de jaren 2020 t/m 2029. 

  

Milieubeheer en andere wettelijke verplichtingen  

In 2020 zijn de acties afgerond om de wettelijke eisen inzake de energielabels in beeld te krijgen. De 

panden die in eigendom zijn van Senzer voldoen op één pand na aan het op 1 januari 2023 

benodigde energielabel. Voor dit pand is in beeld gebracht welke acties uitgevoerd moeten worden 

om dit niveau te behalen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd en de uitvoering wordt gedaan in het 

eerste kwartaal van 2022. Verwachting is dat we eind 1e kwartaal 2022 minimaal het C-label in het 

bezit hebben. 

Ten aanzien van de wettelijke brandveiligheidseisen voor de hoofdlocatie is in 2020 een onderzoek 

gestart in nauw overleg met de brandweer. Hiervoor is de benodigde expertise ingezet. Begin 2022 

wordt de eindrapportage verwacht. Hieruit komen de acties die specifiek moeten worden 

uitgevoerd. Aan het eind van het 1e kwartaal 2022 wordt 1 aspect uit de rapportage uitgevoerd en 

opgeleverd. De overige aspecten worden meegenomen in de eventuele toekomstgerichte 

aanpassingen van het pand. Dit gebeurt in afstemming met de omgevingsdienst.  

De werkzaamheden inzake het saneren van de milieuproblematiek zijn in 2012 gestart. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met de gemeente Helmond.  

In 2020 is wederom een bemonstering gedaan. Op basis van deze uitkomsten en rapportage zal 

worden bezien of (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn. In 2021 is de laatste bemonstering 

gedaan. Wij zijn nog in afwachting van de rapportage hierover. 

 

1.3.4 Verbonden partijen 

 

Senzer is de handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant De Peel van het te 

Helmond gevestigde openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen.  

 

Voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Someren 

vormt Senzer een publiekrechtelijk verbonden partij waarin de betreffende gemeente participeert.  

Het openbaar belang dat door Senzer voor de deelnemende gemeenten wordt behartigd is de 

integrale uitvoering van de Participatiewet, de daaruit voortvloeiende en daarmee verband 
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houdende voorschriften en regelingen alsmede het rechtstreeks of middellijk aanbieden van een 

integraal dienstenpakket op het gebied van arbeidsre-integratie en aangepaste arbeid aan de op 

afstand van de reguliere arbeidsmarkt staande inwoners van de deelnemende gemeenten.  

 

De ene medewerker is in dienst bij Senzer, de ander bij Stichting Senzer. Hoe zit de juridische 

structuur van Senzer in elkaar en waarom zijn er meer juridische entiteiten? Dat heeft te maken met 

de verschillende ‘soorten’ personeel die we in dienst hebben, met diverse cao’s en 

arbeidsvoorwaarden. Hieronder lichten we toe hoe dit zit per entiteit. 

 

Stichting Senzer vormt voor de deelnemende gemeenten een privaatrechtelijk verbonden partij. De 

stichting houdt zich nu nog slechts bezig met de uitvoering van de (voormalige) Wiw. De stichting 

fungeert daarnaast als personeelsstichting waarin medewerkers werkzaam zijn waarop de cao 

Sociaal Werk van toepassing is en die vervolgens worden ingezet voor werkzaamheden bij Senzer.  

 

Senzer Direct Werk bv is ingericht voor dienstverbanden van medewerkers op weg naar werk vanuit 

de Participatiewet. Ook mensen met de indicatie Beschut Werk hebben hier hun dienstverband. Op 

de dienstverbanden binnen deze vennootschap is sinds 1 juli 2021 de cao Aan de Slag van toepassing. 

 

Zoals beschreven in paragraaf 1.2.5 Toekomstperspectief deelnemingen komt er in 2022 een einde 

aan de vennootschap Senzer Horecadiensten bv. Door de nieuwe positionering van Senzer en de 

onhoudbare financiële positie van de vennootschap het besluit genomen bij de 

aandeelhoudersvergadering (24-01-2022) om activiteiten binnen deze bv te staken en de 

werkprocessen onder te brengen in een aparte leerlijn binnen Senzer.  

 

Daarnaast is er nog een deelneming van 18% in Dariuz bv. Dariuz is voortgekomen uit een 

samenwerking van diverse partijen, waaronder TNO. Enkele partijen hadden een diagnosetool, 

terwijl andere partijen een loonwaardemeetsysteem kenden. De krachten zijn gebundeld en in een 

vennootschap ondergebracht. Deze gezamenlijke investering in kennis, tijd en geld heeft anno nu 

geleid tot een volwaardig diagnose-, assessment- en loonwaarde-instrument dat door het Rijk erkend 

is en landelijk gebruikt wordt. 

 

Ten aanzien van een verbonden partij wordt de volgende definitie gehanteerd: 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin Senzer een 

bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter 

beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat 

onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 

verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van 

vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.  

 

Stichting Senzer, Senzer Direct Werk bv, Senzer Horecadiensten bv en Dariuz bv hebben geen 

bestuurlijk of financieel belang in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie.  

 

Senzer onderscheidt twee categorieën verbonden partijen:  

1) Rechtspersonen waarin Senzer deelneemt en waarbij Senzer het recht heeft om in 

hoedanigheid vertegenwoordigers te benoemen;  
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2) Rechtspersonen waarin Senzer deelneemt.  

Hieronder is het overzicht van belangrijke verbonden partijen voor Senzer weergegeven. 

 

 
 

1.3.5 Bedrijfsvoering 

 

Organisatie 

In 2021 heeft een doorontwikkeling van de organisatie plaatsgevonden en de organisatie-inrichting is 

daarop aangepast. Onze dienstverlening en interne samenwerking en samenhang vormden hierbij 

het vertrekpunt.   

 

Personele ontwikkeling 

Begeleidingsorganisatie 

De formatie van de begeleidingsorganisatie is begroot op 397 fte. De bezetting ultimo vierde 

kwartaal komt 37 fte boven de doelstelling van 397 fte. Dit verschil is ontstaan door extra regelingen 

die Senzer uitvoert en in beheer heeft (TONK, Tozo, Heroriëntatie en schuldhulpverlening), overige 

subsidie- en opdrachtverlening, meer begeleiding leerwerkinfrastructuur en als gevolg van corona-

maatregelen. 

 

Doelgroep-medewerkers  

Het aantal medewerkers vanuit de doelgroep betreft Wsw’ers, begeleid werkers, beschut werkers, 

de doelgroep banenafspraak (IBA’s) en WIW’ers. Ultimo 2021 zijn er 162 fte minder doelgroep-

medewerkers werkzaam in een dienstverband bij Senzer dan oorspronkelijk begroot: 1.362 fte in 

plaats van 1.524 fte. De daling die in 2020 zichtbaar was, is in 2021 doorgezet. Een groot deel van de 

daling wordt veroorzaakt door de afname van het aantal Wsw’ers; een groep die op leeftijd raakt en 

uit het arbeidsproces verdwijnt.  

 

Ziekteverzuim  

Corona veroorzaakte in 2021 een grote stijging van het verzuim binnen de begeleidingsorganisatie. 

Over heel 2021 was er een ziekteverzuim van 7,1%; een stijging ten opzichte van 2020 met 1,1%. De 

effecten van de coronacrisis op het verzuim van de doelgroep-medewerkers waren in 2020 

substantieel met een stijging van 2,3% ten opzichte van 2019. In 2021 is dit met 1,1% gedaald naar 

16,9%. De doelstelling blijft om het ziekteverzuim te verminderen. 

 

Arbodienstverlening  

Vorig jaar zijn wij overgeschakeld naar een nieuwe arbodienst, de Active Health Group. Vanaf 2021 is 

dat onze nieuwe arbodienstverlener. Er is veel aandacht uitgegaan naar de introductie van Arbo 

Naam Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang
Wijze van 

behartiging

 Eigen vermogen 

ultimo 2020 

 Eigen vermogen 

ultimo 2021 

 Vreemd vermogen 

ultimo 2020 

 Vreemd vermogen 

ultimo 2021 

 Financieel 

resultaat 2021 

Risico i.v.m. de 

relatie

Verwachting in 

2022

Stichting Senzer Stichting Helmond Participatiewet
100% vertegen-

woordiging
450.000€                450.000€                9.037€                           7.405€                           -€                              geen

Voortzetten 

activiteiten

Senzer Direct 

Werk B.V.

Besloten 

Vennootschap
Helmond Participatiewet

100% deel-

neming
18.000€                  18.000€                  887.402€                      381.748€                      -€                              geen

Voortzetten 

activiteiten

Senzer 

Horecadiensten 

B.V. *

Besloten 

Vennootschap
Helmond Participatiewet

100% deel-

neming
24.814€                  24.814€                  91.781€                        148.857€                      -133.849€              geen

Beëindigen 

activiteiten

Dariuz® B.V. **
Besloten 

Vennootschap
Eindhoven

Ontwikkeling en 

exploitatie  

assessment-

100% deel-

neming
614.264€                818.740€                791.795€                      355.122€                      354.472€                laag

Voortzetten 

activiteiten

* De financiële cijfers zijn onder voorbehoud van accountantscontrole

** De financiële cijfers zijn ontleend aan de voorlopige jaarcijfers van Dariuz® B.V
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Active. De hoofdlijnen van de werkwijze van de Active Health Group en de rol van medewerkers en 

leidinggevenden zijn:  

• Principe en methodiek van positieve gezondheid  

• Eigen regie van medewerkers wat betreft gezondheid en verzuimpreventie  

• Relatie en rolverdeling van leidinggevenden-medewerkers-arbodienst in preventie en re-

integratie.  

 

Het bleek lastig om de overstap soepel te laten verlopen. Met name het koppelen van systemen 

heeft in 2021 tot vertraging geleid. Hierdoor bleek het lastig voor leidinggevenden de 

verzuimdossiers goed te volgen. Onze leidinggevenden zijn dit jaar verder geschoold in het 

verzuimsysteem ‘I-Active’, de werkwijze van de Active Health Group en verdere kennismaking met de 

professionals van de Active Health Group. Een extra uitdaging bij de implementatie en de verdere 

uitvoering, waren de beperkingen door de coronamaatregelen waardoor deze implementatie online 

moest worden uitgevoerd. 

 

ICT-ontwikkeling 

Naast de focus op informatiebeveiliging heeft het team ICT ook een belangrijke stap gezet richting 

procesmanagement. De kick-off van dit project heeft plaatsgevonden in 2021. Het doel van dit 

project is in eerste instantie het inzichtelijk maken van de sleutelprocessen. Dit draagt bij aan het 

versterken van de basis binnen team ICT. In het komende jaar zal het procesmanagement verder 

vorm krijgen en wordt de vertaalslag gemaakt van de huidige situatie naar de ideale situatie 

(procesoptimalisatie). 

 

Informatievoorziening 

In 2021 zijn meerdere verbeterslagen doorgevoerd om de informatievoorziening nog beter aan te 

laten sluiten op de behoeften van de organisatie. Zo zijn in 2021 de bedrijfsapplicaties gecombineerd 

ontsloten en zijn de monitoren in een uniforme huisstijl herbouwd en waar nodig verbeterd. 

 

Financiën 

De crediteurenadministratie heeft medio januari 2021 de slag gemaakt naar digitale verwerking van 

de inkoopfacturen. De merkbare voordelen hiervan zijn dat het sneller, makkelijker en papierloos 

gebeurt. Daarnaast heeft Financiën gewerkt aan de doorontwikkeling van de financiële beleidsnota’s 

die begin 2022 ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Hiermee borgt Senzer 

binnen de kaders van de actuele wet- en regelgeving te werken de komende jaren. Tot slot is in de 

tweede helft van 2021 de kick-off geweest van procesmanagement binnen Financiën. Binnen dit 

project maakt Financiën de sleutelprocessen inzichtelijk en worden onderliggende 

werkbeschrijvingen en andere relevante documenten gekoppeld en centraal opgeslagen. Dit project 

loopt door tot medio 2022.  

 

Sociaal beleid 

 

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het te voeren sociaal beleid. De coronamaatregelen 

die door de overheid vanaf 2020 werden afgekondigd zorgden ervoor dat er gedurende heel 2021 ad 

hoc beleid moest worden ontwikkeld.  
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Corona  

Het opgerichte Corona Management Team (CMT) heeft ook in 2021 de steeds wijzigende situaties en 

maatregelen vertaald naar de betekenis hiervan voor Senzer. De adviezen van het CMT werden door 

het directieteam van Senzer omgezet naar richtlijnen en beleid met een nauwe betrokkenheid en in 

samenwerking met de ondernemingsraad. Er heeft veel druk op de organisatie gestaan om de 

maatregelen in zowel de productie- als kantooromgevingen te implementeren. De afdeling 

Communicatie heeft onder grote druk de mogelijkheden gecreëerd om met alle beschikbare 

middelen goed in verbinding te blijven met alle medewerkers en de (tijdelijke) maatregelen helder 

over te brengen.  

 

Samen voor ontwikkeling en resultaat 

Samen werken aan een sterker Senzer is een leerproces voor ons allemaal. Leren doen we door uit 

onze comfortzone te stappen en dingen anders dan voorheen te doen. Vanaf april 2021 is de start 

gemaakt met de uitrol van de nieuwe HR-cyclus onder de naam SOR (Samen voor Ontwikkeling & 

Resultaat) waarbij medewerker en leidinggevende jaarlijks samen afspraken vastleggen en 

gedurende het jaar steeds met elkaar in gesprek blijven over gedrag, resultaat en ontwikkeling. Vanaf 

1 juli 2021 zijn we gestart met het daadwerkelijk inzetten van de SOR. 

 

Thuiswerkbeleid 

Door de coronacrisis zijn medewerkers van Senzer veel thuis gaan werken. Om dit goed te regelen is 

een tijdelijk thuiswerkbeleid vastgesteld. De ervaringen met thuiswerken in deze periode leiden 

ertoe dat er ook in de toekomst sprake zal zijn van meer thuiswerken. Het hybride werken (tijd-, 

plaats- en apparaatonafhankelijk werken) zal bij Senzer de toekomst zijn. Het is daarbij belangrijk dat 

een thuiswerkbeleid wordt ontwikkeld dat hierbij past en toekomstbestendig is. Een werkgroep heeft 

in 2021 hiervoor onderzoek gedaan en een enquête gehouden onder de medewerkers. Op basis 

daarvan zijn aanbevelingen gedaan en vervolgens heeft de directie in 2021 een structureel 

thuiswerkbeleid en een daarbij passende regeling vastgesteld. Deze ligt op het moment van schrijven 

bij de Ondernemingsraad voor. 

 

Nieuwe cao’s 

Cao Sociale werkvoorziening 

De VNG en vakbonden bereikten op 17 mei 2021 een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao 

voor Wsw-medewerkers. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 

De belangrijkste afspraken zijn de salarisontwikkeling, een seniorenregeling vanaf 64 jaar en een 

regeling vervroegd uittreden voor 65-jarigen (RVU). Het onderhandelaarsakkoord is medio juli 

voorgelegd aan gemeenten door middel van een ledenraadpleging. De financiële impact van de 

nieuwe cao is voor Senzer klein, terwijl de bijdrage in termen van sociaal beleid groot is.  

 

Cao Aan de Slag 

De invoering van de cao Aan de Slag per 1 juli 2021 is goed verlopen. Deze is in plaats gekomen van 

de arbeidsvoorwaarderegeling Direct Werk. Met de ruim 450 betrokken medewerkers is de 

toepassing van de cao, indeling in de functie, inschaling, contracturen, verlof en dergelijke in een 

addendum op de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Deze medewerkers bouwden sinds 1 januari 

2021 reeds pensioen op bij PWRI hetgeen onder de cao wordt voortgezet. Door de pensioenopbouw 

en toepassing van de cao zijn de loonkosten en werkgeverslasten hoger geworden. 
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Cao Sociaal Werk 

Op 9 december is er een akkoord bereikt over de cao Sociaal Werk, met een looptijd tot 1 juli 2023. 

Betrokken partijen werken momenteel aan de definitieve en complete cao-tekst.  

 

Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 

De cao SGO 2021-2022 is in januari 2022 is vastgesteld. 

 

Communicatie 

Het beroep op de communicatiekracht van de organisatie, zoals we dat zagen in 2020, zette zich 

voort in 2021. Na eerste schreden op het digitale ontmoetingspad en het onderzoeken van de 

mogelijkheden op dat vlak in 2020 bleef corona ons ook in het afgelopen jaar voor uitdagingen 

stellen. De verbinding met alle stakeholders moest nog steeds voornamelijk onderhouden worden op 

digitale wijze.  

 

Contact met werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden 

Zoveel als mogelijk én verantwoord was, waren we met werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden 

persoonlijk in contact. Toch ontkwamen we niet aan online verbindingen – tot aan heuse digitale 

leerwerkmarkten toe.  

 

Goed en tijdig informeren van werkzoekenden / uitkeringsgerechtigden vinden we belangrijk, en we 

stemmen onze communicatie regelmatig af met de regionale cliëntenraad. We maken gebruik van 

diverse middelen, waaronder de website, bulletin ‘Uitkeringsinformatie’ en de Senzer Inspiratiekrant. 

Via deze middelen beogen we te informeren en te inspireren over de mogelijkheden die Senzer biedt 

en de wijze waarop Senzer kan ondersteunen, met voorbeelden uit de praktijk die voor herkenning 

kunnen zorgen. 

 

Ondernemers in zwaar weer 

Voor veel ondernemers was 2021 een uitermate moeilijk jaar. Senzer bood hulp: via Tozo en 

Schuldhulpverlening en heroriëntatie. Hierover is uitgebreid gecommuniceerd via e-

mailnieuwsbrieven, website, social media, een belteam en ondersteunend voorlichtingsmateriaal.  

 

Daarnaast stonden we uiteraard voortdurend in nauw contact met werkgevers waar mensen 

individueel dan wel in groepsconcepten geplaatst zijn. We hebben iedereen goed aan het werk 

kunnen houden.  

 

Samen met UWV lanceerden we in november het WerkgeversServicePunt voor de regio. Met 

gebundelde krachten ondersteunen we werkgevers en ondernemers in de regio en stimuleren we de 

inclusieve arbeidsmarkt. 

 

Politieke stakeholders 

Additioneel aan de formele informatie en communicatie vanuit het algemeen bestuur informeerden 

we raadsleden via de structurele e-mailnieuwsbrief ‘Informail’. Reacties vanuit de raden daarop zijn 

positief. Men geeft aan het prettig te vinden meegenomen te worden in de achtergronden, 

overwegingen en keuzes binnen Senzer. 
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Interne verbinding 

De veerkracht en flexibiliteit van onze medewerkers werden ook in 2021 weer danig op de proef 

gesteld. Naast de buitengewone situatie vanwege corona zorgde de netwerkinbraak voor grote 

uitdagingen voor medewerkers van de begeleidingsorganisatie om hun werk te blijven doen. Ook 

werkten we aan de doorontwikkeling van onze organisatie om onze dienstverlening en 

samenwerking nog beter, makkelijker en leuker te maken. Bij al deze ontwikkelingen waren we dus 

helaas genoodzaakt om nog steeds op afstand met elkaar in verbinding blijven - met de nodige 

hindernissen. Gelukkig konden we op 1 oktober een formele aftrap van het vernieuwde Senzer 'live’ 

vormgeven in een teambuildingsevent voor de hele begeleidingsorganisatie. Een mooi en bijzonder 

moment waarbij we ook stil stonden bij het eerste lustrum van Senzer. Vijf jaar waarin we inwoners 

van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel helpen op het gebied van werk en uitkering. 

 

Dat vierden we uiteraard ook met de doelgroep-medewerkers, onder het genot van overheerlijke 

tompoezen. Met deze groep bleven we ook zoveel als mogelijk in contact. Rechtstreeks via 

werkleiding, parallel via algemene communicatie en informatie over de stand van zaken en de 

maatregelen die Senzer trof om een veilige en gezonde omgeving te blijven bieden. Belangrijk om in 

deze onzekere tijden om te weten, voelen en merken dat ze terug kunnen vallen op Senzer, dat ze 

kunnen vertrouwen op het vangnet dat Senzer is. 

 

Pers en algemeen publiek 

Senzer voert een actief persbeleid. Belangrijke onderwerpen in 2021 waren de Senzer-begroting 

(mede in relatie tot de onduidelijkheid van de landelijke BUIG-financiering), Tozo, de verlenging van 

de samenwerking met Tempo Team en een campagne om de werkkansen van psychisch kwetsbaren 

te vergroten, ‘Zo gek nog niet'.  

 

De netwerkinbraak domineerde een tijdje alle interne en externe communicatie van Senzer. Met - 

dankzij goede crisisbeheersing en communicatieaanpak - gelukkig ook positieve PR als gevolg en 

complimenten van media en andere belanghebbenden voor de transparante aanpak. Senzer werd als 

voorbeeld/best practice door diverse landelijke algemene en vakmedia benaderd in de verslaggeving 

over het groeiende probleem van cybercrime. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

werkten we daar graag aan mee. 

 

Ook hebben we frequent via LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram met onze duizenden volgers 

gecommuniceerd over allerlei onderwerpen die het brede dienstverleningspalet van Senzer beslaan.  
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2. Jaarrekening  
 

2.1 Balans per 31 december 2021 

 

 
 

Activa   (x € 1.000)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 7.081                              7.491                              

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 21                                    39                                    

Totaal vaste activa 7.102                              7.530                              

Vlottende activa

Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen 2.254                              6.653                              

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 21.610                            33.370                            

Rekening-courantverhoudingen met

niet-financiële instellingen -                                  32                                    

Overige vorderingen 9.996                              11.019                            

33.859                            51.073                            

Liquide middelen

Kassaldi 7                                      11                                    

Banksaldi 49                                    1.047                              

57                                    1.058                              

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door

voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek

bestedingsdoel, uitgesplitst naar de nog te ontvangen

bedragen van:

Europese overheidslichamen -                                  -                                  

het Rijk -                                  -                                  

overige Nederlandse overheidslichamen -                                  2.140                              

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.558                              3.726                              

2.558                              5.867                              

Totaal vlottende activa 36.474                            57.998                            

Totaal activa 43.576                            65.529                            

2021 2020
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Passiva   (x € 1.000)

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.290                              6.683                              

Bestemmingsreserve 9.710                              6.180                              

Gerealiseerd resultaat 14.984                            10.160                            

27.984                            23.022                            

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verplichtingen en risico's 112                                  70                                    

Voorzieningen ter egalisering van kosten 235                                  252                                  

348                                  322                                  

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van

één jaar of langer

Onderhandse lening van binnenlandse banken en

overige financiële instellingen 363                                  508                                  

Totaal vaste passiva 28.694                            23.853                            

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische

looptijd korter dan 1 jaar

Overige kasgeldleningen 824                                  1.344                              

Overige schulden 2.803                              2.513                              

3.627                              3.857                              

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn

opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot

betaling komen, met uitzondering van jaarlijks

terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde

verplichtingen van vergelijkbaar volume 7.196                              8.722                              

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 

ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met

een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking

van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar de

bedragen die zijn ontvangen van:

Europese overheidslichamen -                                  -                                  

het Rijk -                                  -                                  

overige Nederlandse overheidslichamen 1.198                              25.738                            

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van 

volgende begrotingsjaren komen 2.860                              3.359                              

11.255                            37.819                            

Totaal vlottende passiva 14.882                            41.676                            

Totaal passiva 43.576                            65.529                            

2021 2020
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2.2 Overzicht van baten en lasten 2021 

 

 
   

 Begrotingswijziging  Initiële begroting 

2021 2021

LASTEN

BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen -627                                -                                  64.241                            

BUIG Loonkostensubsidies -                                  -                                  7.060                              

Participatiewet begeleidingskosten 2.654                              2.397                              2.397                              

Loonkosten doelgroepen 37.947                            42.924                            42.924                            

Loonkosten begeleidingsorganisatie 31.929                            29.625                            28.425                            

Overige kosten 11.876                            11.546                            11.546                            

Buitengewone lasten 193                                  600                                  600                                  

TOTAAL LASTEN 83.972                            87.091                            157.192                         

BATEN

Toegevoegde waarde 16.390                            18.686                            18.686                            

Huuropbrengsten 694                                  712                                  712                                  

BUIG middelen -                                  -                                  68.727                            

BUIG uitkeringen Tozo 1                                      -                                  -                                  

BUIG middelen Tozo programmakosten -                                  -                                  -                                  

BUIG middelen Tozo uitvoeringskosten 704                                  800                                  -                                  

TONK, Heroriëntatie en Schuldhulpverlening uitv.kosten -                                  400                                  -                                  

Subsidiebudget Wsw oud 33.020                            31.253                            31.253                            

Participatie budget 4.568                              4.944                              4.944                              

Bijdrage algemene middelen gemeenten 14.453                            14.453                            14.453                            

Structurele bijdrage gemeenten 1.340                              1.340                              1.340                              

Subsidies loonkosten 3.257                              5.439                              5.439                              

Vergoeding begeleidingskosten 2.107                              1.962                              1.962                              

Overige subsidies 1.674                              365                                  365                                  

Buitengewone baten 383                                  -                                  -                                  

Saldo BUIG en Tozo 10.340                            -2.574                            -                                  

TOTAAL BATEN 88.933                            77.780                            147.881                         

RESULTAAT LASTEN - BATEN 4.961                              -9.312                            -9.312                            

ONTTREKKING/DOTATIES RESERVES

Informatievoorziening -                                  -                                  -                                  

Beschut werken exploitatietekorten 413                                  413                                  413                                  

Bedrijfsrestaurant kapitaallasten 22                                    22                                    22                                    

Intertemporale middelen BUIG 320                                  320                                  320                                  

Kwaliteit personeel opleidingen -                                  -                                  -                                  

Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare -                                  -                                  -                                  

Knelpunten personeel 400                                  400                                  400                                  

Participatiewet -                                  -                                  1.960                              

Compensatie bijdragen gemeenten -                                  -                                  -                                  

Dekking overlopende Tozo lasten -640                                -                                  -                                  

Compensatie gemeenten 2021 -1.340                            -                                  -                                  

Toekomstgerichte bedrijfsvoering -2.704                            -                                  -                                  

Algemene reserve 13.553                            8.343                              6.383                              

TOTAAL ONTTREKKING/DOTATIES RESERVES 10.023                            9.497                              9.497                              

RESULTAAT 14.984                            185                                  185                                  

Omschrijving          (bedragen x € 1.000)  Realisatie 2021 
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2.3 Toelichting resultaat 

 

Het gerealiseerde resultaat 2021 wijkt met € 14.799.000 positief af ten opzichte van de begroting. Dit 

wordt veroorzaakt door minder lasten van € 3.119.000, meer baten van € 11.153.000 en een 

positieve afwijking op de mutaties in de reserves van € 526.000. 

 

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de lasten zijn: 

• De lagere loonkosten van de doelgroepen hebben een positief effect van € 4.977.000. Dit wordt 

voor € 4.087.000 veroorzaakt door 145 fte minder dan begroot. Daarnaast zijn de gemiddelde 

loonkosten per fte lager dan begroot wat tot een positief prijsverschil leidt van € 891.000; 

• De hogere loonkosten van de begeleidingsorganisatie hebben een negatief resultaateffect van  

€ 2.304.000. Dit heeft voor € 3.421.000 betrekking op niet begrote inhuurkosten. Deze 

inhuurkosten hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden i.v.m. het toekennen en 

verstrekken van uitkeringen.  

 

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de baten zijn: 

• De toegevoegde waarde binnen Werk & Uitkering wijkt met € 2.329.000 negatief af. Dit wordt 

verklaard door minder fte’s dan begroot en tevens een lagere toegevoegde waarde per fte; 

• Het subsidiebudget Wsw is n.a.v. zowel de september- als de decembercirculaire positief 

bijgesteld met € 1.767.000 voor geheel 2021; 

• De ontvangen subsidies voor de loonkosten vallen € 2.182.000 lager uit dan begroot als gevolg 

van minder interne plaatsingen en een hogere loonwaarde. 

• Het saldo BUIG en Tozo wijkt € 12.914.000 positief af t.o.v. het begrootte saldo van € - 2.574.000 

in de baten. In het gerealiseerde saldo BUIG en Tozo is het bedrag van € 5.887.000 opgenomen 

voor het overschot van ontvangen Tozo-middelen als gevolg van de mandaatverlening. De 

omvang en hardheid van de verplichting die bij de gemeenten ligt om deze middelen terug te 

betalen aan het Rijk, maakt dat deze middelen voorlopig onderdeel uitmaken van het eigen 

vermogen. Zodra het Rijk heeft aangegeven welk deel van de Tozo-middelen dienen te worden 

terugbetaald, zal Senzer deze middelen aan de gemeenten overmaken. 

 

De afwijkingen op de mutaties in de reserves zijn: 

• Een onttrekking van € 526.000 voor compensatie bijdragen gemeenten. 

• Dotaties van € 5.210.000 aan bestemmingsreserves welke voor € 5.210.000 zijn onttrokken uit de 

algemene reserve. 

 

2.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Ook is rekening gehouden met de 

uitgangspunten die genoemd zijn in de financiële verordening werkbedrijf Atlant De Peel die in 

januari 2016 is goedgekeurd door het Algemeen bestuur.  

 

Vanwege vereist inzicht heeft Senzer ervoor gekozen om de jaarrekening op een gedetailleerder 

niveau op te stellen dan de begroting.  
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De omgang met de overhead blijkt uit het overzicht van de taakvelden.  

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  

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

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

opgenomen tegen nominale waarden.  

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Er wordt 

rekening gehouden met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar en 

bekend zijn geworden voor het opmaken van de jaarrekening.  

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar gesteld wordt. 

 

De 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 

de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, 

zijn sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; 

daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals de ziektekostenpremie ten behoeve van 

gepensioneerden en de overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

 

2.4.1 Balans 

 

Vaste activa  
Materiële vaste activa met economisch nut  
De waardering van deze activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs  

verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de 

historische kostprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde bij bestelauto’s en 

personenauto’s. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. Op 

grond wordt niet afgeschreven. Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening 

gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. 

 

De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren: 

 

• Gronden en terreinen        n.v.t.  

• Voorzieningen aan terreinen       10  

• Gebouwen: 

• Nieuwbouw        40  

• Renovatie, restauratie en aankoop gebouwen    25  

• Tijdelijke woonruimte en bedrijfsgebouwen, groot 

onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen    10 

• Technische installaties in bedrijfsgebouwen   15  

• Telefooninstallaties       10  
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• Machines:  

• Automatiseringsapparatuur      3 

• Elektrische handmachines t.b.v. Groen    3 

• Dienstverlening       5 

• Industrie        10 

• Inventarissen       10 

• Software        3 

• Bestelauto’s       6 

• Personenauto’s       4 

• Overige transportmiddelen      5 

• Schaftwagens       5 

• Overige (gereedschappen)      5 

 

Financiële vaste activa  

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen  

Participaties in het aandelenkapitaal van de vennootschappen zijn gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht 

dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. De actuele waarde ligt ruim boven 

de verkrijgingprijs. In 2021 is de deelneming in Senzer Horecadiensten bv afgewaardeerd. 

 

Vlottende activa  

Onderhanden werk:  

De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, verminderd met op de 

balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  

 

Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Voor de verwachte oninbaarheid van uitzettingen (dubieuze debiteuren) is een voorziening in 

mindering gebracht. 

 

Liquide middelen  

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen. 

 

Vaste passiva  

Eigen vermogen  

De reserves werden gevormd door bestemming van het resultaat en zijn vrij besteedbaar.  

 

Voorzieningen  

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbaar verlies. 

 

Vaste schulden  

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

gedane aflossingen. Vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.  
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Vlottende passiva  

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaat uit netto vlottende 

schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en vooruit ontvangen bedragen. 

 

2.4.2 Overzicht van baten en lasten 

 

Netto-omzet  

Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de 

omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.  

 

Voorraadmutaties, grond- en hulpstoffenverbruik en kosten van uitbesteed werk  

Verantwoord worden hier de posten die van invloed zijn op de toegevoegde waarde. De kosten van 

grond- en hulpstoffen worden bij industriële activiteiten gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, 

bij de overige activiteiten worden deze kosten opgenomen tegen de laatst bekende inkoopprijzen.  

De in de voorraadmutaties opgenomen mutatie onderhanden werken (beginwaarde -/- eindwaarde) 

worden m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden als lasten verantwoord en m.b.t. de vooruit 

gefactureerde opbrengsten als baten.  

 

Overige bedrijfsopbrengsten  

Hier worden huuropbrengsten, overige baten en boekwinsten op de verkoop van activa 

verantwoord.  

 

Loonkosten Wsw, Sociaal werk, SGO, Wiw, Direct Werk (avr) en Aan de slag 

Hieronder wordt verstaan de over het jaar verschuldigde lonen inclusief vakantietoeslag aan de 

respectievelijke medewerkers en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremie, 

verminderd met ontvangen ziekengeld en gebruik makend van geldende premiekortingen ten 

behoeve van werknemers.  

 

Kosten inhuur  

Voor de uitvoering en begeleiding van uitkeringsverstrekkingen, activiteiten met betrekking tot 

participatie en beoordeling en toekenning van bijzondere bijstand is meer capaciteit benodigd. 

Hieraan wordt voldaan door inhuur van tijdelijke medewerkers.  

 

Kosten begeleid werk  

Het betreft de doorberekening van een gedeelte van het loon (loonkostensubsidie) uitbetaald aan 

personen die werk uitoefenen in het bedrijfsleven en daarbij begeleiding genieten van Senzer. 

Tevens worden hier alle kosten verantwoord die betrekking hebben op het inrichten en 

onderhouden van de werkplek.  

 

Participatiewet overige kosten  

De kosten betreffen adviezen en begeleiding op het gebied van participatiewerkzaamheden. De 

BUIG-uitkering kan vanaf 2015 ook worden benut voor de inzet van het instrument 

loonkostensubsidie.  
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Afschrijvingskosten  

Het betreft de kosten van afschrijvingen op de materiële vaste activa.  

 

Rentelasten  

Hieronder zijn opgenomen de rentelasten van de langlopende lening en het saldo van de rentelasten 

en –baten van de verschillende rekening-courantverhoudingen.  

 

Overige organisatiekosten  

De overige organisatiekosten worden berekend op basis van werkelijke uitgaven. De overige 

organisatiekosten worden verminderd met het aandeel in de kosten van Senzer Horecadiensten bv.  

 

Subsidie Wsw  

Dit betreft de door gemeenten doorbetaalde subsidie van het Rijk zoals bedoeld in de artikelen 69 

tot en met 75 van de Participatiewet.  

 

Overige subsidies  

Het betreft hier met name de door gemeenten doorbetaalde subsidie van het Rijk in het kader van 

de Participatiewet inzake loonkosten en begeleiding garantiebanen. Daarnaast zijn er subsidies 

ontvangen voor het project Breed Offensief en Taalcoaching. 

 

Bijdragen  

De bijdragen bestaan uit betaling door de gemeenten van algemene middelen en worden ingezet ter 

dekking van de organisatiekosten, alsmede uit een beschikking voor loonkostensubsidie op grond van 

het Besluit Gesubsidieerde Arbeid (voormalige ID-regeling). 

 

Incidentele lasten en baten  

Dit betreffen eenmalige kosten c.q. opbrengsten die niet het gevolg zijn van de normale 

bedrijfsvoering. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotings- en 

jaarrekeningsaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en 

incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. In onderstaande tabel wordt 

het resultaat gecorrigeerd voor het deel dat incidenteel is (zowel baten, lasten en mutaties reserves). 

In paragraaf 2.6 is de specificatie van de incidentele baten en lasten gepresenteerd.  

 

 
 

Dotatie aan reserve  

Op grond van besluiten van het algemeen bestuur worden hier bedragen ten gunste van de 

verschillende reserves opgevoerd.  

 

Presentatie van het structureel saldo (bedragen x € 1.000) Bedrag 

Saldo baten en lasten 4.961€                         

Mutaties reserves 10.023€                       

Jaarrekening saldo na bestemming 14.984€                       

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -127€                           

Waarvan incidentele toevoegingen en onttrekkingen (saldo) -9.681€                        

Structureel saldo 5.176€                         
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Onttrekking uit reserve  

Op basis van de goedgekeurde begroting over 2021 of op basis van een besluit van het algemeen 

bestuur vallen vanuit de algemene reserve en de bestemmingsreserves posten vrij ten gunste van de 

exploitatie.  

 

Resultaat  

Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 

 

2.5 Toelichting op de balans 

 

2.5.1 Activa 

 

Materiële vaste activa  

Een overzicht van de materiële activa is onderstaand opgenomen. Het betreft uitsluitend activa met 

een economisch nut. Er zijn geen bijdragen van derden ontvangen en er hebben geen 

afwaarderingen plaatsgevonden. 

 

 
 

De gerealiseerde investeringen in 2021 betreffen: 

 

(x € 1.000)  Boekwaarde 2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen
Afschrijvingen a.g.v. 

desinvesteringen
Boekwaarde 2021

Gronden en terreinen 554                                  -                                 -                                 -                                 -                                 554                                

Woonruimten 322                                  -                                 -                                 26                                   -                                 295                                

Bedrijfsgebouwen 4.217                              137                                -                                 476                                -                                 3.878                             

Vervoermiddelen 796                                  247                                207                                200                                174                                809                                

Machines, apparaten en installaties 986                                  194                                -                                 314                                -                                 866                                

Overige materiële vaste activa 617                                  401                                -                                 338                                -                                 679                                

Totaal 7.491                              978                                207                                1.355                             174                                7.081                             
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In de begroting 2021 is een investeringsbudget opgenomen ter hoogte van € 2.141.500.  

De gerealiseerde investeringen 2021 blijven binnen het investeringsbudget. 

 

 
 

De taxatiewaarde is in overeenstemming met de beschikkingen van de diverse gemeenten inzake 

onroerende zaak belasting (OZB).  

 

Bedrijfsgebouwen

Energiebesparende maatregelen 105.000€                       

Luchtbehandelingskasten 15.000€                         

Luifel 17.000€                         

137.000€                       

Vervoermiddelen

Aanhangers 41.000€                         

Bedrijfsauto's 146.000€                       

Personenauto's 60.000€                         

247.000€                       

Machines, apparaten en installaties

Airco 6.000€                            

Slagbomen 20.000€                         

Stapelaar 7.000€                            

Handmachines 19.000€                         

LM-trac 142.000€                       

194.000€                       

Overige materiële vaste activa

Meubilair 25.000€                         

Vaatwaskeuken 39.000€                         

Laptops 108.000€                       

Beeldschermen 4.000€                            

Telefoons 34.000€                         

Netwerk 191.000€                       

401.000€                       

Totaal 978.000€                       

(x € 1.000) WOZ-waarde

Montgomeryplein 6, Helmond 7.048                             

Montgomeryplein 8, Helmond 179                                

Churchilllaan 103, Helmond 520                                

Churchilllaan 109, Helmond 4.759                             

Zandstraat 96, Helmond 422                                

Venbergweg 6, Asten 67                                   

12.995                          

Boekwaarde per  31-12-2021 4.662                             

Overwaarde 8.333                             
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Financiële vaste activa 

 

 
 

Het betreft hier de nominale waarde van de deelnemingen. De deelneming in Senzer Direct Werk bv 

is 100% en de deelneming in Dariuz bv is 18 %. In 2021 is de deelneming in Senzer Horecadiensten bv 

afgewaardeerd. In de aandeelhoudersvergadering op 24-01-2022 is besloten tot liquidatie van deze 

vennootschap en om die reden is er sprake is van een afwaardering. Het besluit is genomen naar 

aanleiding van de financiële situatie van de B.V. en de nieuwe positionering van Senzer, waar de 

focus ligt op in-, door- en uitstroom en niet op het runnen van een horeca-onderneming.  

 

Vlottende activa 

 

 
Vorderingen op gemeenten en uitkeringsinstanties hebben betrekking op in rekening gebrachte 

groenwerkzaamheden, detacheringen en re-integratiewerkzaamheden.  

 

De rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen bestaat uit de rekening-

courantverhouding met Senzer Horecadiensten bv. Vanwege het eerder genoemde besluit tot 

liquidatie van Senzer Horecadienst bv is deze afgewaardeerd. 

Over de rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen wordt rente berekend. Dit 

bestaat uit het Euribor percentage ultimo 2021, vermeerderd met een opslagpercentage van 1%. 

 

De grootste posten die in de overige vorderingen zijn opgenomen bestaan behalve uit de saldi van 

handels- en personeelsdebiteuren uit de volgende posten:  

• Het saldo van de debiteuren sociale zaken is € 4.128.000 en het saldo debiteuren Tozo 

€ 2.557.000.  

• Een vordering op de Belastingdienst van € 862.000 inzake Wet tegemoetkomingen 

loondomein (Wtl). Deze bestaat uit € 340.000 voor loonkostenvoordelen (LKV) en € 522.000 

lage inkomensvoordeel (LIV). 

(x € 1.000)  Saldo 2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afwaarderingen Saldo 2021

Kapitaalverstrekkingen aan deelneming:

- Senzer Direct Werk BV 18                                    -                                  -                                  -                                  -                                  18                                    

- Senzer Horecadiensten BV 18                                    -                                  -                                  -                                  18                                    -                                  

- Dariuz BV 3                                      -                                  -                                  -                                  -                                  3                                      

Totaal 39                                    -                                  -                                  -                                  18                                    21                                    

(x € 1.000)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Vorderingen op openbare lichamen:

     - gemeenten en uitkeringsinstanties 2.254                             6.653                             

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische

looptijd < 1 jaar 21.610                          33.370                          

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen -                                  32                                    

Overige vorderingen:

- Handelsdebiteuren 2.384                              2.520                             

- Personeelsdebiteuren 48                                    53                                   

- Overige vorderingen 13.376                            14.861                            

- Voorziening debiteuren SoZa -5.680                            -6.307                            

- Voorziening dubieuze debiteuren -133                                108-                                

9.996                             11.019                          

Totaal 33.859                          51.073                          

2021 2020
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In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening debiteuren SoZa en voorziening dubieuze 

debiteuren weergegeven.  

 

 
 

De dubieuze debiteuren zijn dit jaar aan de hand van een andere methodiek gewaardeerd. 

Voorgaande jaren werd dit gedaan op basis van het random forest model, maar die was dit jaar niet 

meer beschikbaar voor Senzer. Dit jaar heeft de waardering plaatsgevonden via een vereenvoudigde 

methodiek (dynamische methode). Deze methodiek kijkt vooral naar gegevens uit het verleden; welk 

deel van de vordering oninbaar was ten opzichte van de gehele vordering. Om de voorspellende 

waarde te verhogen is deze methodiek aangevuld door steekproeven (statische methode). Dit is 

gedaan om de betrouwbaarheid te waarborgen. Indien de waarde van de statische methode meer 

dan 10 procentpunt afwijkt van de dynamische methode dan kiest Senzer het percentage van de 

statische methode, omdat deze een betere voorspellende waarde geeft. Voor toekomstige jaren 

kiest Senzer voor een bestendige gedragslijn, wat betekent dat Senzer de komende jaren deze 

methodiek blijft hanteren.  

 

Onderstaande tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de buiten 's Rijks schatkist gehouden 

middelen per kwartaal over 2021 afgezet tegen het drempelbedrag. De benutting van het 

drempelbedrag is berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. 

 

 
 

EMU saldo 2021 

Het EMU saldo is conform de BBV een verplichte post in de Jaarstukken. Deze post is vooralsnog niet 

opgenomen in de begroting van Senzer, maar dit volgt wel in de komende begroting. Het EMU-saldo 

kan worden gezien als een extra financieel kengetal en geeft inzicht in het verloop van de financiële 

geldstromen, vergelijkbaar met het kasstroomoverzicht van het bedrijfsleven. Het saldo van Senzer is 

in 2021 € 5,3 mln. 

 

(x € 1.000) 2020 Toevoeging Vrijval Aanwending 2021

Voor verplichtingen, verliezen en risico's:

Voorziening debiteuren SoZa 6.307                             -                                 627                                -                                 5.680                             

Voorziening dubieuze debiteuren 108                                31                                   -                                 7                                     133                                

6.415                             31                                   627                                7                                     5.813                             

(x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 360                                302                                238                                138                                

Drempelbedrag 672                                672                                672                                672                                

Ruimte onder drempelbedrag 312                                370                                435                                535                                

Overschrijding van het drempelbedrag -                                 -                                 -                                 -                                 



 

  Pagina 52 van 75 

 

 
 

Liquide middelen 

 

 
 

Ten aanzien van de liquide middelen gelden geen opnamebeperkingen. Evenmin worden er 

valutarisico’s gelopen. 

 

Overlopende activa 

Van Overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen subsidiemiddelen.  

 

 
 

In onderstaande tabel zijn de nog te ontvangen opbrengsten en vooruitbetaalde kosten vermeld. Dit 

betreffen onder andere opbrengsten voor dienstverleningsovereenkomsten en kosten voor huren en 

abonnementen. 

 

 
 

2.5.2 Passiva 

 

Eigen vermogen 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:  

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Bedrag

Resultaat voor mutaties reserves 4.961€                       

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa -410€                         

+/+ Mutatie voorzieningen 26€                             

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 42€                             

-/- Boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 15€                             

EMU-saldo 5.340€                       

(x € 1.000) 2021 2020

Kassaldi 7                                     11                                   

Banksaldi 49                                   1.047                             

Totaal 57                                   1.058                             

(x € 1.000) 2020 Toevoegingen
Ontvangen 

bedragen
2021

Europese overheidslichamen -                                 -                                 -                                 -                                 

het Rijk -                                 -                                 -                                 -                                 

Overige Nederlandse overheidslichamen

BUIG budget gemeenten 2.128                             -                                 2.128                             -                                 

Participatiebudget gemeenten 12                                   -                                 12                                   -                                 

Totaal 2.140                             -                                 2.140                             -                                 

(x € 1.000) 2021 2020

WSW-subsidie gemeenten 1.168                             2.678                             

Nog te ontvangen opbrengsten / Vooruitbetaalde kosten 1.003                             818                                

Transitievergoedingen UWV 387                                230                                

Totaal 2.558                             3.726                             
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Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per reserve aangegeven: 

 

 
 

Toevoeging van het resultaat vorig boekjaar heeft plaatsgevonden conform het besluit in de 

vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2021. Dotaties en onttrekkingen gebeuren op basis 

van de goedgekeurde begroting van 2021 of op basis van een besluit van het Algemeen bestuur. 

 

Bestemmingsreserves 

Er is geïnventariseerd welke middelen benodigd zijn om de financiële verplichtingen van de nu reeds 

in uitvoering zijnde en concreet geplande projecten af te dekken middels een bestemmingsreserve.  

Ultimo 2021 betreft dit onderstaande projecten en verplichtingen die doorlopen naar 2022 en 

verder.  

 

Informatievoorziening  

Het doorontwikkelen van een adequate infrastructuur en informatievoorziening is voor de 

doorontwikkeling van Senzer een vereiste. De uitvoering van de Participatiewet stelt ook nieuwe 

eisen aan de managementinformatie. Het is een uitdrukkelijke wens van Senzer om in de toekomst 

meer digitaal te gaan werken. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 194.000.  

 

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein 

Senzer heeft een bestemmingsreserve van € 237.000 ter dekking van de toekomstige 

afschrijvingslasten (€ 22.000 per jaar) van het bedrijfsrestaurant (verbouwing 2008). Deze reserve is 

toereikend en zal in de komende jaren volledig worden benut voor de dekking van de kapitaallasten.  

 

(x € 1.000) 2021 2020

Algemene reserve 3.290                              6.683                             

Bestemmingsreserves 9.710                              6.180                             

Gerealiseerd resultaat 14.984                            10.160                          

Totaal 27.984                            23.022                          

(x € 1.000) 2020 Dotaties Onttrekkingen

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

2021

Algemene reserve 6.683                              -                                 13.553                          10.160                          3.290                             

Informatievoorziening 194                                  -                                 -                                 -                                 194                                

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein 259                                  -                                 22                                   -                                 237                                

Innovatie 285                                  -                                 -                                 -                                 285                                

Participatiewet 1.960                              -                                 -                                 -                                 1.960                             

Beschut Werk 503                                  -                                 413                                -                                 91                                   

Intertemporele middelen 1.760                              -                                 320                                -                                 1.440                             

Opleiding, training, ontwikkeling 372                                  -                                 -                                 -                                 372                                

Personele knelpunten 846                                  -                                 400                                -                                 446                                

Compensatie bijdrage gemeenten 2023 -                                  526                                526                                -                                 -                                 

Dekking overlopende Tozo-lasten -                                  640                                -                                 -                                 640                                

Compensatie gemeenten 2021 -                                  1.340                             -                                 -                                 1.340                             

Toekomstgerichte bedrijfsvoering -                                  2.704                             -                                 -                                 2.704                             

Totaal 12.862                            5.210                              15.233                            10.160                            12.999                            
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Innovatie  

Er zal binnen Senzer een zo optimaal mogelijk integraal aanbod moeten worden ontwikkeld voor alle 

doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om ook de toenemende groep personen met 

een zwaardere (veelal psychische) indicatie binnen de integrale kostprijs als uitvoeringsorganisatie te 

kunnen bedienen. Onderwerpen als jobcarving en het doorontwikkelen van bedrijven naar 

‘inclusieve organisaties’ vragen om vernieuwende werkwijzen. Senzer heeft in dit licht een buffer 

opgenomen voor ‘innovaties’ van € 285.000. Hiermee kan geïnvesteerd worden in innovatiekracht 

waardoor we kunnen blijven aansluiten bij ontwikkelingen in onze omgeving.  

 

Participatiewet  

Inzake de uitvoering en financiering van de Participatiewet zijn er op dit moment nog de nodige 

onduidelijkheden. Het Rijk heeft structurele bezuinigingen van de Participatiewet ingeboekt vanaf 

2019. Naar verwachting zal het transitieproces een aantal jaren in beslag nemen alvorens tot een 

heldere en bestendige uitvoering van de wet kan worden gekomen. Besloten is in 2013 om voor de 

transitie naar een efficiënte en gedegen uitvoering van de wet een bedrag te reserveren van 

minimaal € 5.301.000. Het betreft een risicoreserve. Deze reserve is al aangesproken voor de 

bekostiging van de eerste plaatsing van leerlingen VSO-PRO in het kader van een sluitende aanpak en 

de cofinanciering van projecten in het kader van de Motie Kersten middelen. De reserve is ultimo 

2021 € 1.960.000 en is verder toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.  

 

Beschut Werk  

Het Rijk heeft besloten dat de gemeenten alsnog een taakstelling krijgen opgelegd voor de realisatie 

van Beschut Werkplekken. Vast staat dat ondanks de beschikbare financiële middelen daartoe er per 

plaatsing Beschut Werk een te verwachten exploitatieprobleem ontstaat. Per plaatsing is het tekort 

geraamd op € 631 op jaarbasis maar dit blijkt in de praktijk substantieel hoger uit te komen. Ter 

dekking hiervan is in 2016 een reserve gevormd van € 939.000. Het (restant) saldo van deze reserve 

bedraagt ultimo 2021 € 91.000.  

 

Intertemporele middelen BUIG  

Senzer ontvangt via gemeenten o.a. de middelen die nodig zijn voor de verstrekking en betaling van 

de uitkeringen, de zogenaamde BUIG-middelen. In aanvulling daarop heeft het Rijk voor 2016 en 

2017 additionele middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om additionele kosten vanwege de 

hoge instroom asielzoekers af te dekken. Dit conform het Uitwerkingsakkoord Verhoogde 

Asielinstroom van 28 april 2016. De bedragen zijn door het Rijk in de vorm van voorschot verstrekt 

dat vervolgens in acht jaren tijd verrekend wordt met de te verstrekken BUIG-middelen over de jaren 

2018 tot en met 2026. In december 2017 is door het algemeen bestuur ingestemd met de vorming 

van een bestemmingsreserve Intertemporele middelen BUIG. Het (restant) saldo van deze reserve 

bedraagt ultimo 2021 € 1.440.000.  

 

Opleiding, training en ontwikkeling  

Via bestemming van het resultaat in 2017 is besloten om een bedrag van € 750.000 om te zetten in 

een reserve ten behoeve van kwaliteitsbevordering van het personeel in het kader van opleiding, 

training en ontwikkeling. Het (restant) saldo van deze reserve bedraagt per ultimo 2021 € 372.000.  
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Personele knelpunten  

Als gevolg van de samenvoeging zijn er frictiekosten ontstaan en de verwachting is dat er ook in de 

komende jaren personeel zal afvloeien. In 2021 is € 84.000 aan deze reserve onttrokken waardoor 

een restantsaldo voor de komende jaren overblijft van € 762.000. 

 

Compensatie bijdrage gemeenten 2023 

Uit het rekeningresultaat 2020 is een bedrag van € 526.000 bestemd als tegemoetkoming in de 

structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten voor het begrotingsjaar 2023. Het volledige 

bedrag is in 2021 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. 

 

Dekking overlopende Tozo-lasten  

De Tozo-baten die zijn ontvangen in 2020 bestaan deels uit dekkingsmiddelen voor lasten in latere 

jaren (2021-2023). Het betreft dan controle- en invorderingsactiviteiten en beheeractiviteiten voor 

kredietverlening. De ingeschatte lasten bedragen € 640.000. Het was niet mogelijk om deze lasten al 

op te nemen in de exploitatie van 2020, waardoor deze op latere jaren drukken. Met het reserveren 

van de benodigde middelen wordt voorkomen dat hierdoor resultaten van latere jaren worden 

gedrukt. 

 

Compensatie gemeente 2021 

Op 30 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om het aanwezige weerstandsvermogen 

volledig in te zetten voor het afdekken van de tekorten in 2020 en een deel van het tekort in 2021. 

Dit om de deelnemende gemeenten niet volledig te belasten voor de benodigde dekkingsmiddelen. 

Voor 2021 was op dat moment het weerstandsvermogen niet toereikend, waardoor de deelnemende 

gemeenten verzocht is om een additionele bijdrage te leveren van € 1.340.000. Compensatie van 

deze bijdrage kan uit het rekeningresultaat worden betaald. Effectuering van dit voorstel zal begin 

2022 plaatsvinden. 

 

Toekomstgerichte bedrijfsvoering  

Senzer is een goed presterende organisatie die nog volop in ontwikkeling en zeker niet uitontwikkeld 

is. Het behoud van een lerende organisatie blijft daarbij belangrijk (uit: Eindrapport Evaluatie GR 

Senzer van Berenschot). 

Om optimaal te kunnen presteren in de toekomst en kosteneffectief om te kunnen gaan is het nodig 

om te investeren in adequate sturing van de organisatie, in optimale klantbediening en adequate 

inzet van middelen. 

 

Gerealiseerd resultaat 

 

 
 

 

 

(x € 1.000) 2021 2020

Te bestemmen resultaat boekjaar 14.984                            10.160                          

Totaal 14.984                            10.160                          
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Voorzieningen 

 
 

Alle aanwendingen van voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Er zijn 

geen voorzieningen vrijgevallen. 

 

Bodemsanering Beemdweg  

In de verkoopovereenkomst van 12 oktober 2006 van het pand aan de Beemdweg te Helmond is 

opgenomen dat in geval de gemeente binnen 15 jaar na de datum van de betreffende akte van 

eigendomsoverdracht overgaat tot sanering van het object, Senzer een bijdrage in de 

saneringskosten aan de gemeente Helmond zal doen van € 25.000.  

  

Bodemsanering Montgomeryplein  

In het verleden was op het grondgebied van Senzer een drukkerij gevestigd en dit heeft geleid tot 

een bepaalde mate van bodemverontreiniging. Al vanaf 2002 is er aandacht voor dit probleem. In 

2009 werd door Grontmij een saneringsonderzoek uitgevoerd en werd de verontreiniging in kaart 

gebracht. Het rapport geeft de mate van verontreiniging aan, de eventueel te nemen maatregelen en 

de kosten die hiermee gepaard gaan. In het rapport is een aantal saneringsoplossingen opgenomen. 

Jaarlijks worden bodemmonsters genomen ter monitoring van de natuurlijke afbraak. In 2017 is door 

Sweco (voormalig Grontmij) een rapport opgesteld waaruit blijkt dat de risico’s significant zijn 

verminderd, waardoor een groot gedeelte van de voorziening vrij kon vallen. Momenteel wordt nog 

steeds het verloop gemonitord.  

  

Senzer Horecadiensten bv 

In 2022 worden de activiteiten van Senzer Horecadiensten bv beëindigd. Voor het te verwachte 

negatieve resultaat en de te betalen beëindigingskosten is een voorziening gevormd. 

 

Gebouwenonderhoud  

Het onderhoudsplan voorziet in een planning van groot onderhoud aan de gebouwen die in 

eigendom zijn van Senzer. Hiervoor wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie de voorziening gevoed. 

In 2019 is het Meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Er is een Meerjarenonderhoudsplan 

opgesteld waarin het verloop van het onderhoud voor de komende jaren wordt aangegeven. De 

voorziening is en blijft de komende jaren toereikend om noodzakelijk onderhoud uit te kunnen 

voeren. 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Het verloop van de onderhandse lening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen is 

als volgt: 

(x € 1.000) 2020 Toevoeging Vrijval Aanwending 2021

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

Bodemsanering Beemdweg 25                                    -                                 -                                 -                                 25                                   

Bodemsanering Montgomeryplein 45                                    -                                 -                                 -                                 45                                   

Senzer Horecadiensten -                                  42                                   -                                 -                                 42                                   

Ter egalisering van kosten -                                 

Gebouwenonderhoud 252                                  55                                   -                                 72                                   235                                

Totaal 322                                  97                                    -                                  72                                    348                                  



 

  Pagina 57 van 75 

 

 

 
 

De geldlening is verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten te ’s-Gravenhage. 

 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

 
 

De overige schulden bestaan voornamelijk uit het crediteurensaldo en het opgebouwde 

loopbaanbudget bij cao Sociaal Werk ter stimulering van de individuele inzetbaarheid van 

medewerkers. 

 

Overlopende passiva 

 

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

 

Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd betreffen voornamelijk:  

 

• Nog te betalen bedragen sociale lasten, loonheffingen en pensioenpremies van € 3.508.000; 

• Af te dragen btw van € 233.000; 

• Ontvangsten SSD van € 2.027.000; 

(x € 1.000) 2020 Vermeerderingen Aflossingen 2021 Betaalde rente
Jaar van laatste 

aflossing

BNG lening o/g 4,46% 508                                  -                                  145                                363                                18                                   2024

Totaal 508                                  -                                  145                                  363                                  18                                    

(x € 1.000) 2021 2020

Overige kasgeldleningen

RC Stichting Senzer 457                                459                                

RC Senzer Direct Werk BV 367                                886                                

824                                1.344                             

Overige schulden 2.803                             2.513                             

Totaal 3.627                             3.857                             

(x € 1.000) 2021 2020

8.395                             8.722                             

betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde

verplichtingen van vergelijkbaar volume.

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van

volgende begrotingsjaren.

Europese overheidslichamen -                                 -                                 

het Rijk -                                 -                                 

overige Nederlandse overheidslichamen -                                 25.738                          

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 2.860                             3.359                             

Totaal 11.255                            37.819                            

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
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• Perspectief op Werk van € 421.000; 

 

Overeenkomstig het BBV (art. 49) dienen de van Europese en Nederlandse overheidslichamen 

(vooruit)ontvangen bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel opgenomen te 

worden onder de overlopende passiva. 

 

 
 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Het betreft hier verplichtingen die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan één 

jaar (verplichtingen i.v.m. operational lease, energie en huur). 

 

(x € 1.000)

Europese overheidslichamen -                                  -                                  -                                  -                                  

het Rijk -                                  -                                  -                                  -                                  

Overige Nederlandse overheidslichamen

Klijnsma Gelden 431                                  -                                  431                                  -                                  

Tozo / Heroriëntatie zelfstandige ondernemers 25.307                            12.994                            38.301                            -                                  

Totaal 25.738                            12.994                            38.732                            -                                  

Saldo                              

31-12-2020

Ontvangen                              

bedragen

Vrijgevallen 

bedragen of 

terugbetalingen        

Saldo                              

31-12-2021
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Contractdatum betreft de einddatum van het contract, tenzij sprake is van stilzwijgende verlenging 

en niet bekend is wanneer het contract wordt beëindigd, dan wordt als contractdatum de ultimo 

datum van het volgende boekjaar genomen. 

 

 

 

(x € 1.000) Einddatum contract

Bedrijfskosten:

Verzekeringen (via Cedris) 31-10-2022 166                                

Energie Vattenfall (voorheen Nuon) 31-12-2022 180                                

Energie Engie 31-12-2022 144                                

Vervoersovereenkomst 31-12-2022 611                                

Arbodienstverlening 31-12-2022 720                                

Onderaanneming onkruid bestratingen 31-12-2022 240                                

Licentieovereenkomst 31-12-2022 44                                   

Kopieerapparatuur 01-07-2023 76                                   

Alarmopvolging 30-09-2023 157                                

Beveiliging 31-10-2023 357                                

Kerstpakketten 31-12-2023 120                                

Accountantswerkzaamheden 31-08-2025 378                                

Mobiele diensten 31-12-2025 298                                

Raamcontracten*:

Trust Advocaten, schuldhulp ondernemers 01-06-2022 -                                 

Keizer Advocaten, schuldhulp ondernemers 01-06-2022 -                                 

Wyzer, inhuur personeel 17-06-2022 -                                 

Tempo Team, kansrijke bemiddeling 01-09-2023 -                                 

Archipel Academy, opleidingen 09-01-2024 -                                 

Totaal bedrijfskosten 3.491                            

Huurcontracten:

Energiestraat Deurne 30-06-2022 4                                     

Zuid Koninginnewal Helmond 15-07-2022 20                                   

DuPré Helmond, Slegersstraat 01-11-2022 42                                   

Venbergweg Asten 31-12-2022 1                                     

Roessel Bakel 31-12-2022 4                                     

Rakthof Helmond 31-12-2022 5                                     

Gemeente Deurne werkplek 31-12-2022 12                                   

Lindestraat Asten 31-12-2024 85                                   

Heibloemweg 9, Helmond (Dorel) 31-12-2025 1.404                             

Wolfswater 19, Gemert 30-09-2029 1.827                              

Zandstraat 41, Helmond 31-03-2032 1.264                              

Totaal huurcontracten 4.668                            

Totaal 8.159                             

* Raamcontracten: de omvang van deze verplichting is niet geheel bekend.

2021
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2.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

 

Participatiewet begeleidingskosten 

 

 
 

Loonkosten doelgroepen 

 

 
 

Loonkosten Aan de slag 

Per 1 januari 2021 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,29%. Daarnaast is per 1 juli 2021 

cao Aan de slag in werking getreden, waarbij de salarisschalen gekoppeld zijn aan het wettelijk 

minimumloon. Per 1 juli 2021 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,96%. 

 

 
 

 

 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Begeleidingskosten intern 1.901                              1.635                              -266                                

Begeleidingskosten extern 593                                  554                                  -39                                  

Begeleidingskosten Wiw 160                                  207                                  47                                    

Totaal 2.654                              2.397                              -257                                

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten Aan de slag 8.603                              10.317                          1.714                             

Loonkosten Wiw 192                                  251                                59                                   

Loonkosten Wsw 28.250                            30.020                          1.770                             

Loonkosten Wsw - indirect -1.140                            -                                 1.140                             

Loonkosten Aan de slag - indirect -38                                  -                                 38                                   

Kosten Begeleid werken 2.080                              2.336                             256                                

Totaal 37.947                            42.924                            4.977                              

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten 7.694                              10.317                          

Sociale lasten 1.183                              

Pensioenpremies 561                                  

9.438                              

Ziekengeld 835                                  

Totaal loonkosten 8.603                              10.317                            1.714                              

Aantal fte gemiddeld 356,9                              380,2                              23,3                                

Loonkosten per fte 24.106                            27.136                            3.030                              

Aantal fte ultimo jaar 378,8                              419,1                              40,4                                

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 11,1% 11,5% 0,4%
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Loonkosten Wiw 

Per 1 januari 2021 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,29%. Daarnaast is per 1 juli 2021 

het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,96%. 

 

 
 

Loonkosten Wsw 

Per 1 januari 2021 zijn de salarisbedragen voor medewerkers die het wettelijk minimum loon 

verdienen verhoogd met 0,29%. Voor medewerkers die meer dan het wettelijk minimum loon 

verdienen zijn de salarisbedragen per 1 januari 2021 met 1,6% verhoogd.  

Daarnaast zijn per 1 juli 2021 de salarisbedragen voor alle medewerkers verhoogd met 0,96%. Deze 

verhoging is een direct gevolg van de stijging van het wettelijk minimum loon. 

 

 

 
 

Kosten Begeleid werken 

De kosten Begeleid werken bestaan enerzijds uit een bijdrage in de loonkosten van werknemers die 

bij derden werken en anderzijds uit bemiddelingskosten gemaakt door eigen jobcoaches. 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten 152                                  251                                

Sociale lasten 26                                    

Pensioenpremies 14                                    

192                                  

Ziekengeld -                                  

Totaal loonkosten 192                                  251                                  59                                    

Aantal fte gemiddeld 6,1                                   6,7                                   0,6                                   

Loonkosten per fte 31.597                            37.455                            5.858                              

Aantal fte ultimo jaar 5,7                                   6,7                                   1,0                                   

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 30,6% 15,0% -15,6%

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten 22.811                            30.020                          

Sociale lasten 3.472                              

Pensioenpremies 2.063                              

28.346                            

Ziekengeld 96                                    

Totaal loonkosten 28.250                            30.020                            1.770                              

Aantal fte gemiddeld 879,5                              880,6                              1,1                                   

Loonkosten per fte 32.121                            34.091                            1.970                              

Aantal fte ultimo jaar 843,1                              842,2                              -0,9                                 

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 19,3% 15,0% -4,3%
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Loonkosten begeleidingsorganisatie 

 

 
 

Loonkosten SGO 

Per 1 december 2021 zijn de salarisbedragen structureel verhoogd met 1,5%. Daarnaast hebben de 

medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900 

ontvangen. 

 

 
 

Loonkosten Sociaal werk 

Per 1 december 2021 zijn de salarisbedragen structureel verhoogd met 2,5%. 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Kosten begeleid werken 2.080                              2.336                             256                                  

Aantal fte gemiddeld 133,7                              142,0                              8,3                                   

Loonkosten per fte 15.554                            16.453                            899                                  

Aantal fte ultimo jaar 133,5                              138,0                              4,5                                   

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten SGO 8.293                              -                                 8.293-                             

Loonkosten Sociaal werk 19.037                            29.625                          10.588                          

Loonkosten Wsw - indirect 1.140                              -                                 1.140-                             

Loonkosten Aan de slag - indirect 38                                    -                                 38-                                   

Kosten inhuur 3.421                              -                                 3.421-                             

Totaal 31.929                            29.625                            -2.304                            

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten 6.279                              -                                 

Sociale lasten 912                                  

Pensioenpremies 1.113                              

8.304                              

Ziekengeld 11                                    

Totaal loonkosten 8.293                              -                                  -8.293                            

Aantal fte gemiddeld 94,5                                -                                  -94,5                               

Loonkosten per fte 87.738                            -                                  -87.738                          

Aantal fte ultimo jaar 90,1                                -                                  -90,1                               

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 8,9% 5,0% -3,9%
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Loonkosten Wsw - indirect 

Per 1 januari 2021 zijn de salarisbedragen voor medewerkers die het wettelijk minimum loon 

verdienen verhoogd met 0,29%. Voor medewerkers die meer dan het wettelijk minimum loon 

verdienen zijn de salarisbedragen per 1 januari 2021 met 1,6% verhoogd.  

Daarnaast zijn per 1 juli 2021 de salarisbedragen voor alle medewerkers verhoogd met 0,96%. Deze 

verhoging is een direct gevolg van de stijging van het wettelijk minimum loon. 

 

 
 

Loonkosten Aan de slag -  indirect 

Per 1 januari 2021 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,29%. Daarnaast is per 1 juli 2021 

cao Aan de slag in werking getreden, waarbij de salarisschalen gekoppeld zijn aan het wettelijk 

minimumloon. Per 1 juli 2021 is het wettelijk minimumloon verhoogd met 0,96%. 

 

 
 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Loonkosten 15.481                            29.625                          

Sociale lasten 2.399                              

Pensioenpremies 1.460                              

19.341                            

Ziekengeld 304                                  

Totaal loonkosten 19.037                            29.625                            10.588                            

Aantal fte gemiddeld 283,9                              432,8                              149,0                              

Loonkosten per fte 67.066                            68.449                            1.383                              

Aantal fte ultimo jaar 286,9                              439,8                              152,9                              

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 6,3% 5,0% -1,3%

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Totaal loonkosten 1.140                              -                                 -1.140                            

Aantal fte gemiddeld 24,9                                -                                  -24,9                               

Loonkosten per fte 45.835                            -                                  -45.835                          

Aantal fte ultimo jaar 24,5                                -                                  -24,47

Ziekteverzuim (incl. langdurig zieken) 14,8% 5,0% -9,8%

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Totaal loonkosten 38                                    -                                 -38                                  

Aantal fte gemiddeld 1,4                                   -                                  -1,4                                 

Loonkosten per fte 27.124                            -                                  -27.124                          

Aantal fte ultimo jaar 2,5                                   -                                  -2,5                                 
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Kosten inhuur personeel 

Voor de uitvoering en begeleiding van uitkeringsverstrekkingen, activiteiten met betrekking tot 

participatiewet en beoordeling en toekenning van bijzondere bijstand was in 2021 meer capaciteit 

benodigd. Hieraan wordt voldaan door inhuur van tijdelijke medewerkers.  

 

 
 

Overige kosten 

 

 
 

De grootste afwijkingen op de overige kosten worden tekstueel toegelicht. 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De lagere afschrijvingskosten worden veroorzaakt doordat er € 1.163.000 minder is geïnvesteerd dan 

begroot. 

 

Overige Participatiewetkosten 

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor taalcoaching en lagere 

tolkkosten. 

 

Personele kosten 

De afwijking op de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere studiekosten en 

hogere arbokosten. 

 

 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Kosten inhuur 3.421                              -                                 -3.421                            

Aantal fte gemiddeld 30,6                                -                                  -30,6                               

Loonkosten per fte 111.839                         -                                  -111.839                        

Aantal fte ultimo jaar 31,1                                -                                  -31,1                               

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.355                              1.532                              177                                  

Rentelasten en rentebaten 18                                    31                                    13                                    

LKS ID banen 153                                  103                                  -50                                  

Overige Participatiewetkosten 639                                  797                                  158                                  

Personele kosten 2.493                              2.554                              61                                    

Kosten derden 2.084                              2.072                              -11                                  

Huurkosten 863                                  841                                  -22                                  

Onderhoudskosten 580                                  616                                  36                                    

Energiekosten 553                                  555                                  2                                      

Belastingen en verzekeringen 302                                  294                                  -8                                     

Algemene kosten 2.502                              1.816                              -686                                

Doorbelasting Senzer Horecadiensten B.V. 336                                  336                                  0                                      

Totaal 11.876                            11.546                            -330                                
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Algemene kosten 

Een onttrekking voor compensatie bijdrage gemeenten 2023, op te nemen verplichtingen voor 

personele knelpunten en hogere kosten voor Leerwerkplekken Senzer Horecadiensten. 

 

Toegevoegde waarde 

 

 
 

De toegevoegde waarde is het saldo van de netto omzet gecorrigeerd met voorraadmutaties, en 

verminderd met direct verbruikte middelen zoals grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk. 

 

Huuropbrengsten 

 

De huuropbrengst heeft betrekking op de verhuur van bedrijfsruimten aan de gemeente Helmond en 

het UWV, verhuur van bedrijfsrestaurant aan het Montgomeryplein aan Senzer Horecadiensten bv 

en verhuur van bedrijfsruimten aan de Zandstraat aan IBN. Verder is er nog de verhuur van 

woonhuizen aan het Montgomeryplein en de Churchilllaan te Helmond, alsmede doorverhuur van 

woonruimten op diverse locaties in Helmond en Eindhoven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Algemene directie en Bedrijfsvoering 306                                  273                                  33                                    

Werk & Uitkering -                                  18.413                            -18.413                          

Werkzoekenden dienstverlening 1.855                              -                                  1.855                              

Gebiedsteams 57                                    -                                  57                                    

Leerwerkinfrastructuur 1 3.904                              -                                  3.904                              

Leerwerkinfrastructuur 2 8.798                              -                                  8.798                              

Werkgevers dienstverlening 1.470                              -                                  1.470                              

16.084                            18.413                            -2.329                            

Totaal 16.390                            18.686                            -2.296                            

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Huuropbrengsten 694                                  712                                  -17                                  

Totaal 694                                  712                                  -17                                  
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Overige subsidies 

 

 
 

Incidentele lasten 

 

 
 

Incidentele baten 

 

 
 

De incidentele baten van € 320.000 maken onderdeel uit van de buitengewone baten van € 383.000. 

 

Analyse begrotingsrechtmatigheid  

Senzer heeft in 2021 gehandeld binnen de vastgestelde financiële begrotingskaders. De financiële 

kaders zijn via de begroting vastgesteld op één hoofdprogramma en zijn niet uitgesplitst naar 

deelprogramma’s. De gewijzigde begroting is tijdig vastgesteld door het Algemeen bestuur op 22 

december 2021 (binnen het begrotingsjaar). Op de geraamde totale lasten is geen overschrijding 

(negatieve afwijking) in de realisatie. In de gewijzigde begroting zijn 87.091.000 lasten geraamd 

terwijl slechts 83.792.000 lasten zijn gerealiseerd. De mutaties reserves vloeien deels voort uit het 

financiële resultaat van de baten en lasten. Daarnaast is er aan drie bestemmingsreserves 

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

ID banen regeling 153                                  165                                  

Klijnsma Gelden 431                                  -                                  

Perspectief op werk 377                                  -                                  

Breed Offensief 186                                  -                                  

Taalcoaching 158                                  -                                  

Wet Educatie en Beroepsonderwijs 83                                    -                                  

Participatiecoach Asten en Someren 78                                    -                                  

Divosa 73                                    -                                  

BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken 38                                    -                                  

Gem. Helmond impulsgelden wg dienstverlening 28                                    -                                  

Tegemoetkoming preferente werkwijze LKS 23                                    -                                  

Kosten werkzaamheden Senzer ESF Actieve Inclusie 22                                    -                                  

Klussenteam buiten Stadsleerbedrijf 14                                    -                                  

Overig 12                                    200                                  

Totaal 1.674                              365                                  1.309                              

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Personele knelputen 84                                    400                                316                                

Reorganisatiekosten -                                  200                                200                                

Afwaardering deelneming Senzer Horecadiensten 67                                    -                                 67-                                   

Dotaties aan voorziening Senzer Horecadiensten 42                                    -                                 42-                                   

Totaal 193                                  600                                  407                                  

(x € 1.000)  Realisatie 2021 
Begrotingswijziging 

2021
Verschil

Vrijval claim Alptax 320                                  -                                 320-                                

Totaal 320                                  -                                  -320                                
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toegevoegd, ten laste van de algemene reserve. Senzer heeft gehandeld binnen de vastgestelde 

begrotingskaders waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. 

 

Dekkingsmiddelen, overhead, VPB, dividend en onvoorzien 

Deze posten zijn in 2021 niet apart opgenomen in de begroting of de gewijzigde begroting, maar dit 

is wel een verplichte post volgens het BBV, artikel 25, lid 1. Om die reden kiest Senzer ervoor om dit 

wel te verantwoorden. Senzer heeft geen post onvoorzien. Voor de vennootschapsbelasting maakt 

Senzer aanspraak op de SW-vrijstelling. Derhalve is Senzer geen vennootschapsbelasting 

verschuldigd in 2021. Jaarlijks toetst de Belastingdienst of Senzer nog aanspraak kan maken op deze 

vrijstelling aan de hand van de werkzaamhedentoets en winstbestemmingstoets. De overige 

gegevens staan in onderstaande tabel.  

 

 
 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen  

Senzer heeft in 2021 geen structurele toevoegingen aan reserves gedaan. Senzer heeft wel een 

aantal structurele onttrekkingen aan reserves gedaan. Deze staan in onderstaande tabel.  

 

Onttrekking aan de reserves 

Begroting 

2021 

Waarvan 

structureel 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Waarvan 

structureel 

Bedrijfsrestaurant kapitaallasten 22 22 22 22 

Begeleidingsvergoeding Intertemporale 

middelen BUIG 320  320  320  320 

 

 

 

2.7 Wet normering topinkomens (WNT) 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op Senzer. Als 

topfunctionarissen worden aangemerkt diegenen die leiding geven aan de algehele organisatie en/of 

besluiten kunnen nemen die de gehele organisatie betreffen. Bij Senzer zijn dat: 

 

Onderwerp (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Begrotingswijziging 

2021

Initiële 

begroting 2021

Onvoorzien - - -

VPB - - -

Algemene Dekkingsmiddelen (baten) 15.793€                     - -

Dividend (baten) 63€                             - -

Rente (saldo lasten) 18€                             - -

Overhead (saldo baten) 20.596€                     - -
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De leden van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur ontvangen voor hun 

werkzaamheden geen bezoldiging. 

 

De WNT is van toepassing op Senzer. Het voor Senzer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 

€ 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum). 

 

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

 

Naam Functie Periode

E. de Vries Voorzitter DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

M.M. Schlösser Secretaris DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

G.T. Buter Lid /vice-voorzitter DB/AB 1 januari 2021 - 19 januari 2021

J.H.C.M. Briels Lid DB/AB 19 januari 2021 - 31 december 2021

J.P. Spoor Lid /vice-voorzitter DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

W.C.P. Steeghs Lid DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

P.J. Looijmans Lid DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

T.C.W. Maas Lid DB/AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

S. van de Brug Lid AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

G.M.J. Jeucken Lid AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

M. Biemans Lid AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

M. Slaets Lid AB 19 januari 2021 - 31 december 2021

I. van Dijk Lid AB 1 januari 2021 - 9 februari 2021

W. van Zeeland Lid AB 9 februari 2021 - 31 december 2021

L. Swinkels Lid AB 1 januari 2021 - 31 december 2021

H.A.M. van Moorsel Lid AB 1 januari 2021 - 31 december 2021
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Gegevens 2021

Bedragen x € 1 A.E.W. van Limpt

Functiegegevens Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01/2021 - 31/12/2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 172.162

Beloningen betaalbaar op termijn 13.043

Subtotaal 185.205

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging 185.205

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 

de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 A.E.W. van Limpt

Functiegegevens Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/05/2020 - 31/12/2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 109.942

Beloningen betaalbaar op termijn 8.024

Subtotaal 117.966

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 134.549

Bezoldiging 117.966



 

  Pagina 70 van 75 

 

2.8 Gedeconsolideerde baten en lasten 

 

De wet- en regelgeving omtrent het ‘in mandaat’ versus het ‘in delegatie’ uitvoeren van de 
Participatiewet is aangescherpt. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de Kadernota 
Rechtmatigheid, afkomstig van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten). Senzer voert de Participatiewet in mandaat uit namens de deelnemende 
gemeenten.  
 
Indien een regeling in mandaat wordt uitgevoerd, dan zijn de programmatische baten en lasten 
hiervan eigendom van de partij die het mandaat verleend en niet van degene die in mandaat 
uitvoert. Om die reden mogen deze baten en lasten ook niet in het overzicht van baten en lasten 
worden opgenomen van de uitvoeringsorganisatie.  
 
Consequenties Senzer 
De programmatische baten en lasten van de uitkeringen Bijstand (PW), Bbz2004 levensonderhoud, 
IOAW, IOAZ, Tozo levensonderhoud en LKS worden gedeconsolideerd; conform de bedragen in de 
onderstaande tabel. 
 

 
 
De debiteurenposities blijven eigendom van Senzer, evenals de baten en lasten die hieruit 
voortvloeien, zoals die van de voorziening dubieuze debiteuren. Dit strookt aanvankelijk niet met het 
‘in mandaat’ uitvoeren van de Participatiewet, maar omdat het Senzer de debiteuren in 2017 heeft 
overgenomen van de deelnemende gemeenten blijven deze eigendom van Senzer. Dit is besloten op 
09-10-2017 door het AB van Senzer. 
 
Door een aanvullende besluit (22-12-2021) van het Algemeen bestuur van Senzer blijft het saldo van 
de gedeconsolideerde posten in het overzicht van baten en lasten van Senzer. In dit besluit staat 
expliciet dat het resultaat van de Participatiewet (BUIG) en aanverwante regelingen (Tozo) voor 
rekening en risico van Senzer is. 
 
Conform de aangescherpte wet- en regelgeving ligt de bevoegdheid tot het bepalen van het Misbruik 
en Oneigenlijk gebruik (M&O) beleid bij de colleges van de deelnemende gemeenten. Om die reden 
is het M&O beleid door de colleges van de deelnemende gemeenten vastgesteld.  
 
 
  

Totaal

LASTEN

BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen 63.014.842                  

Uitkeringen Tozo 6.310.610                    

BUIG Loonkostensubsidies 5.016.224                    

74.341.676                  

BATEN

Buig middelen -72.486.046                

Tozo programmakosten -12.195.753                

-84.681.800                

Saldo lasten en baten -10.340.124                
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2.9 Sisa bijlage bij de jaarrekening 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator

SZW G2B Gebundelde uitkering op grond 

van artikel 69 

Participatiewet_deel openbaar 

lichaam 2021

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand 

(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr 

(SiSa tussen medeoverheden)

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per gemeente 

over het deel van de regeling dat 

in (jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd

I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2B/01 Indicator: G2B/02 Indicator: G2B/03 Indicator: G2B/04 Indicator: G2B/05 Indicator: G2B/06

1 060743 Gemeente Asten € 2.652.188 € 68.664 € 82.720 € 0 € 10.640 

2 060762 Gemeente Deurne € 4.533.777 € 115.020 € 372.220 € 43.954 € 32.987 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 8.757.223 € 217.794 € 567.644 € 2.549 € 125.302 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 4.865.203 € 78.687 € 248.198 € 2.450 € 43.270 

5 060794 Gemeente Helmond € 33.090.211 € 529.409 € 1.787.992 € 14.633 € 119.655 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 2.748.075 € 37.189 € 144.442 € 10.133 € 19.315 

7 060847 Gemeente Someren € 2.501.882 € 58.288 € 135.990 € 2.400 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de keuzes 

gemaakt bij G2B/01

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud) (Bbz 2004) 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G2B/07 Indicator: G2B/08 Indicator: G2B/09 Indicator: G2B/10 Indicator: G2B/11

1 060743 Gemeente Asten € 0 € 7.727 € 1.546 € 0 

2 060762 Gemeente Deurne € 0 € 47.762 € 16.231 € 0 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 84.538 € 21.477 € 0 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 1.170 € 43.540 € 5.944 € 0 

5 060794 Gemeente Helmond € 533 € 232.888 € 38.852 € 0 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 96.325 € 1.110 € 0 

7 060847 Gemeente Someren € 0 € 27.624 € 4.236 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de keuzes 

gemaakt bij G2B/01

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

gebundelde uitkering 

Participatiewet  (in jaar T)

Mutaties (dotaties en vrijval) 

voorziening dubieuze debiteuren 

als gevolg van kwijt te schelden 

schulden gebundelde uitkering 

Participatiewet (jaar T)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D2

Indicator: G2B/12 Indicator: G2B/13 Indicator: G2B/14 Indicator: G2B/15 Indicator: G2B/16

1 060743 Gemeente Asten € 149.194 € 0 € 0 € 0 

2 060762 Gemeente Deurne € 677.231 € 0 € 0 € 0 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 649.897 € 0 € 0 € 0 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 576.228 € 0 € 0 € 0 

5 060794 Gemeente Helmond € 2.380.768 € 0 € 20.507 € 0 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 356.892 € 0 € 0 € 0 

7 060847 Gemeente Someren € 226.015 € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2022

SZW G3B Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen)_deel openbaar 

lichaam 2021

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 

2020 verstrekt kapitaal (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr 

(SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per gemeente 

over het deel van de regeling dat 

in (jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3B/01 Indicator: G3B/02 Indicator: G3B/03 Indicator: G3B/04 Indicator: G3B/05 Indicator: G3B/06

1 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 37.546 € 0 € 0 

2 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 20.491 € 0 € 0 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 10.271 € 0 € 59.621 € 0 € 0 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 9.161 € 0 € 0 

5 060794 Gemeente Helmond € 40.900 € 2.969 € 96.352 € 0 € 0 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 21.963 € 63.419 € 0 € 0 

7 060847 Gemeente Someren € 55.000 € 0 € 6.150 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de keuzes 

gemaakt bij G3B/01

Besteding (jaar T) 

onderzoekskosten 

artikel 52, eerste lid, onderdeel b, 

Bbz 2004 (Bob)

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – 

kapitaalverstrekking (exclusief 

BOB)

BBZ vóór 2020 – 

levensonderhoud  en 

kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – 

kapitaalverstrekking 

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Gederfde baten  die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ in (jaar T) 

(exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T) (exclusief BOB) 

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

levensonderhoud BBZ en 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BOB in( 

jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen 

kapitaalverstrekkingen BBZ in 

(jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G3B/07 Indicator: G3B/08 Indicator: G3B/09 Indicator: G3B/10 Indicator: G3B/11 Indicator: G3B/12

1 060743 Gemeente Asten € 1.900 € 0 € 0 € 0 € 0 

2 060762 Gemeente Deurne € 2.190 € 0 € 0 € 0 € 0 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 5.295 € 0 € 0 € 0 € 0 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 3.990 € 0 € 0 € 0 € 0 

5 060794 Gemeente Helmond € 19.100 € 0 € 0 € 0 € 0 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

7 060847 Gemeente Someren € 5.987 € 0 € 0 € 0 € 0 
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SZW G4B Tijdelijke 

overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers 

(Tozo)  _ deel openbaar 

lichaam 2021

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Welke regeling betreft het? Vul in 

Tozo 1, 2, 3, 4 of 5

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (aflossing)

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr 

(SiSa tussen medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per gemeente 

over het deel van de regeling dat 

in (jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4B/01 Indicator: G4B/02 Indicator: G4B/03 Indicator: G4B/04 Indicator: G4B/05 Indicator: G4B/06

1 060743 Gemeente Asten Tozo1 € 9.481 € 0 € 11.514 € 251 

2 060743 Gemeente Asten Tozo2 € 8.766 € 0 € 10.681 € 0 

3 060743 Gemeente Asten Tozo3 € 281.704 € 24.500 € 16.180 € 308 

4 060743 Gemeente Asten Tozo4 € 148.794 € 2.157 € 1.689 € 0 

5 060743 Gemeente Asten Tozo5 € 81.008 € 0 € 0 € 0 

6 060762 Gemeente Deurne Tozo1 € 3.129 € 0 € 8.692 € 12.219 

7 060762 Gemeente Deurne Tozo2 € 10.202 € 0 € 6.244 € 1.515 

8 060762 Gemeente Deurne Tozo3 € 448.803 € 26.785 € 27.391 € 0 

9 060762 Gemeente Deurne Tozo4 € 167.056 € 15.917 € 1.136 € 0 

10 060762 Gemeente Deurne Tozo5 € 87.939 € 10.157 € 0 € 0 

11 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo1 € 18.029 € 0 € 13.309 € 15.973 

12 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo2 € 9.009 € 0 € 7.761 € 2.383 

13 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo3 € 705.046 € 115.942 € 15.699 € 6.125 

14 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo4 € 288.720 € 29.060 € 3.818 € 0 

15 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo5 € 205.508 € 21.114 € 803 € 0 

16 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo1 € 2.461 € 0 € 19.658 € 8.687 

17 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo2 € 5.040 € 0 € 4.032 € 398 

18 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo3 € 434.782 € 19.887 € 17.395 € 10.000 

19 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo4 € 148.484 € 0 € 6.009 € 0 

20 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo5 € 68.257 € 0 € 1.176 € 0 

21 060794 Gemeente Helmond Tozo1 € 68.791 € 0 € 19.558 € 66.563 

22 060794 Gemeente Helmond Tozo2 € 19.977 € 0 € 15.792 € 7.030 

23 060794 Gemeente Helmond Tozo3 € 1.832.913 € 228.997 € 45.440 € 20.918 

24 060794 Gemeente Helmond Tozo4 € 769.568 € 38.094 € 6.732 € 5.301 

25 060794 Gemeente Helmond Tozo5 € 419.886 € 11.552 € 1.457 € 0 

26 061659 Gemeente Laarbeek Tozo1 € 2.622 € 0 € 4.687 € 10.037 

27 061659 Gemeente Laarbeek Tozo2 € 3.447 € 0 € 921 € 0 

28 061659 Gemeente Laarbeek Tozo3 € 321.031 € 52.078 € 3.520 € 0 

29 061659 Gemeente Laarbeek Tozo4 € 139.257 € 7.457 € 0 € 0 

30 061659 Gemeente Laarbeek Tozo5 € 89.043 € 11.000 € 0 € 0 

31 060847 Gemeente Someren Tozo1 € 4.854 € 0 € 2.449 € 0 

32 060847 Gemeente Someren Tozo2 € 0 € 0 € 7.689 € 3.552 

33 060847 Gemeente Someren Tozo3 € 287.218 € 0 € 18.852 € 0 

34 060847 Gemeente Someren Tozo4 € 120.124 € 0 € 562 € 0 

35 060847 Gemeente Someren Tozo5 € 65.138 € 0 € 0 € 0 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de keuzes 

gemaakt bij G4B/01

Hieronder verschijnt de keuze 

regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) 

conform de keuzes gemaakt bij 

G4B/02

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (overig)

Aantal besluiten levensonderhoud 

(jaar T)

Aantal besluiten 

kapitaalverstrekking (jaar T)

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicator: G4B/07 Indicator: G4B/08 Indicator: G4B/09 Indicator: G4B/10 Indicator: G4B/11

1 060743 Gemeente Asten Tozo1 € 32 0 0

2 060743 Gemeente Asten Tozo2 € 0 0 0

3 060743 Gemeente Asten Tozo3 € 0 27 3

4 060743 Gemeente Asten Tozo4 € 0 49 2

5 060743 Gemeente Asten Tozo5 € 0 26 0

6 060762 Gemeente Deurne Tozo1 € 663 0 0

7 060762 Gemeente Deurne Tozo2 € 27 0 0

8 060762 Gemeente Deurne Tozo3 € 12 54 7

9 060762 Gemeente Deurne Tozo4 € 0 46 1

10 060762 Gemeente Deurne Tozo5 € 0 26 2

11 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo1 € 482 0 0

12 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo2 € 186 0 0

13 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo3 € 0 92 12

14 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo4 € 0 98 3

15 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo Tozo5 € 0 60 4

16 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo1 € 0 0 0

17 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo2 € 102 0 0

18 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo3 € 3 61 2

19 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo4 € 0 46 0

20 061652 Gemeente Gemert-Bakel Tozo5 € 0 23 0

21 060794 Gemeente Helmond Tozo1 € 2.832 0 0

22 060794 Gemeente Helmond Tozo2 € 287 0 0

23 060794 Gemeente Helmond Tozo3 € 18 221 29

24 060794 Gemeente Helmond Tozo4 € 0 246 8

25 060794 Gemeente Helmond Tozo5 € 0 133 4

26 061659 Gemeente Laarbeek Tozo1 € 611 0 0

27 061659 Gemeente Laarbeek Tozo2 € 72 1 0

28 061659 Gemeente Laarbeek Tozo3 € 0 35 4

29 061659 Gemeente Laarbeek Tozo4 € 0 50 3

30 061659 Gemeente Laarbeek Tozo5 € 0 26 2

31 060847 Gemeente Someren Tozo1 € 158 0 0

32 060847 Gemeente Someren Tozo2 € 158 0 0

33 060847 Gemeente Someren Tozo3 € 0 40 2

34 060847 Gemeente Someren Tozo4 € 0 32 0

35 060847 Gemeente Someren Tozo5 € 0 17 0

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de keuzes 

gemaakt bij G4B/01

Levensonderhoud - Gederfde 

baten die voortvloeien uit 

kwijtschelden schulden 

levensonderhoud Tozo in jaar T

Levensonderhoud- Mutaties 

(dotaties en vrijval) voorziening 

dubieuze debiteuren (jaar T) als 

gevolg van kwijt te schelden 

schulden levensonderhoud Tozo 

Kapitaalverstrekkingen - 

Gederfde baten  die voortvloeien 

uit kwijtschelden van 

achterstallige betalingen op 

kapitaalverstrekkingen Tozo in 

jaar T

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Hier wordt alleen het geheel 

van de Tozo ingevuld in 2021  

(Tozo 1 tot en met 5)

Hier wordt alleen het geheel 

van de Tozo ingevuld in 2021  

(Tozo 1 tot en met 5)

Hier wordt alleen het geheel 

van de Tozo ingevuld in 2021  

(Tozo 1 tot en met 5)

Aard controle n.v.t. Aard controle R. Aard controle D2 Aard controle R

Indicator: G4B/12 Indicator: G4B/13 Indicator: G4B/14 Indicator: G4B/15

1 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 0 

2 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 0 

3 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 0 

4 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 0 

5 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 € 0 

6 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 0 

7 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 0 

8 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 0 

9 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 0 

10 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 € 0 

11 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 € 0 

12 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 € 0 

13 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 € 0 

14 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 € 0 

15 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 € 0 

16 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 0 

17 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 0 

18 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 0 

19 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 0 

20 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 0 € 0 € 0 

21 060794 Gemeente Helmond € 0 € 0 € 0 

22 060794 Gemeente Helmond € 0 € 0 € 0 

23 060794 Gemeente Helmond € 0 € 0 € 0 

24 060794 Gemeente Helmond € 0 € 0 € 0 

25 060794 Gemeente Helmond € 0 € 0 € 0 

26 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 

27 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 

28 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 

29 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 

30 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 € 0 

31 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 € 0 

32 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 € 0 

33 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 € 0 

34 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 € 0 

35 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 € 0 

SZW G12B Kwijtschelden publieke 

schulden SZW-domein 

hersteloperatie 

kinderopvangtoeslagaffaire_ 

Deel openbaar lichaam

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden 

Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien 

uit kwijtschelden schulden Wet 

Inburgering van 13 september 

2012 in (jaar T)

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr 

(SiSa tussen medeoverheden). 

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per gemeente 

over het deel van de regeling dat 

in (jaar T) door het openbaar 

lichaam is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicator: G12B/01 Indicator: G12B/02 Indicator: G12B/03

1 060743 Gemeente Asten € 0 € 0 

2 060762 Gemeente Deurne € 0 € 0 

3 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo € 0 € 0 

4 061652 Gemeente Gemert-Bakel € 2.381 € 0 

5 060794 Gemeente Helmond € 9.875 € 0 

6 061659 Gemeente Laarbeek € 0 € 0 

7 060847 Gemeente Someren € 0 € 0 
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2.10 Bijlage taakvelden 

 

 
 
 
  

x  € 1.000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

  0.1 Bestuur -                 439 -439         -           450 -450         -           -11           11            

  0.4 Overhead 24.622          4.026       20.596    20.471    3.624       16.847    4.151       402          3.749       

  0.5 Treasury -                 18            -18           -           30            -30           -           -12           12            

  0.8 Overige baten en lasten 398                734          -336         -           600          -600         398          134          264          

  0.10 Mutatie reserves 10.023          -           10.023    9.497       -           9.497       526          -           526          

  0.11 Resultaat rekening van baten en lasten -                 14.984    -14.984   -           185          -185         -           14.799    -14.799   

Taakveld 0 35.043          20.201    14.842    29.968    4.889       25.079    5.075       15.312    -10.237   

6 Sociaal domein

  6.3 Inkomensregelingen 10.862          17.384    -6.522     3.006       18.648    -15.642   7.856       -1.264     9.120       

  6.4 Begeleide participatie 52.021          54.116    -2.095     56.186    58.733    -2.547     -4.165     -4.617     452          

  6.5 Arbeidsparticipatie 1.030             7.255       -6.225     691          7.581       -6.890     339          -326         665          

Taakveld 6 63.913          78.755    -14.842   59.883    84.962    -25.079   4.030       -6.207     10.237    

Totaal taakvelden 98.956          98.956    -           89.851    89.851    -           9.105       9.105       -           

Realisatie 2021 Begrotingswijziging 2021 Verschil 
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3. Overige gegevens

3.1 Voorstel resultaatbestemming 

Voorstel van het DB om van het resultaat van € 14,98 mln.: 

• Het volledige bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve, en van dat bedrag 5,9 mln. te

reserveren voor het overschot op de Tozo middelen.

3.2 Controleverklaring 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Senzer 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 (pagina 40 t/m 73 van de jaarstukken) van de gemeenschappelijke 

regeling Senzer te Helmond gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de 

gemeenschappelijke regeling Senzer op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 

begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 

verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.  

De jaarrekening bestaat uit: 

• Het overzicht van baten en lasten over 2021. 

• De balans per 31 december 2021. 

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

• De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat 

is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 december 2021 en het Controleprotocol WNT 2021. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening". 

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Senzer zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij  

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 

wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op € 950.570, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en 

voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals 

voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO en het controleprotocol vastgesteld in het Algemeen Bestuur  

d.d. 22 december 2021. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 

materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook 

rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.  

Wij zijn met het Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij aan het Algemeen Bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven de € 950.570 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 

mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. 

 

• De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 

komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.  

In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 

wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende 

is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering 

financieel op te vangenregeling haar financiële risico’s kan opvangen. Het Dagelijks Bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen 

worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening.  

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 december 2021, het 

Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 
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• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 

regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de regeling haar financiële risico’s 

kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.  

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de 

jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en 

de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke 

regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten 

aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.       

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

Maastricht-Airport, 13 juli 2022 
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