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Inleiding

Het eerste volle Senzer-jaar stond uiteraard in het teken van werken aan werk. Als regionaal werk-
bedrijf bieden we toekomst in werk, voor iedereen die kan werken. In nauwe samenwerking met 
onze partners gaven we in 2017 vorm aan het versterken van de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast 
werd onze opdracht uitgebreid met het uitvoeren van de bijzondere bijstand voor vijf gemeenten. 

Veel aandacht ging uit naar het optimaliseren van de interne organisatie en het trainen en opleiden 
van onze medewerkers in de gewenste werkwijze en aanpak om tot betere resultaten te komen. 
Daarin hebben we flinke stappen gezet. Onze taak- en doelstellingen bleken soms lastig haalbaar 
vanwege factoren waar we zelf niet direct invloed op hebben. Ingewikkelde indicatiestelling, bij-
voorbeeld, zoals bij de garantiebanen (IBA) – al bood de Praktijkroute wel de mogelijkheid hierin 
zelf wat meer regie te nemen. Landelijk blijven ook de indicaties en daarmee plaatsingen beschut 
werk fors achter ten opzichte van de taakstelling. Helaas vormen wij daar geen uitzondering op. 
Ondanks de instroom van zo’n 391 statushouders is het ons bijna gelukt om instroom en uitstroom 
gelijk te houden. Oftewel: nauwelijks stijging van het aantal uitkeringsdossiers. 

Bestand in beeld
Vanuit het bestand bijstandsuitkeringsgerechtigden hebben we 1.288 herscreeningen gedaan. 
Daarmee hebben we een belangrijke groep mensen die al lang in de bijstand zitten goed in beeld en 
weten we wat ze kunnen. Naar blijkt hebben zij vaak meer arbeidsvermogen dan tot nu toe werd 
aangenomen. Wij gaan hen helpen om dat vermogen in te zetten en de mogelijke obstakels daarbij 
uit de weg te ruimen en kansen te creëren. Net als nieuwe instromers kunnen zij daarmee dan niet 
alleen zelf in een inkomen voorzien maar ondervinden ze ook op andere fronten positieve effecten. 
Werk vergroot hun zelfredzaamheid en beïnvloedt het zelfbeeld in positieve zin. Ze worden maat-
schappelijk actiever en geven hun thuisfront het goede voorbeeld. Daarmee voorzien we ook nog 
gedeeltelijk in de vraag naar capaciteit van de werkgevers in de arbeidsmarktregio Helmond-De 
Peel. En dat is natuurlijk ook een belangrijke toegevoegde waarde van werkbedrijf Senzer!

Jos van Bree René Walenberg 
Voorzitter bestuur algemeen directeur
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Sterk samenspel

Als netwerkorganisatie werken we nauw samen met partners in het werk-
bedrijf en in de keten. We onderzoeken de mogelijkheden voor kruisbe-
stuiving en sluiten aan bij initiatieven, zowel lokaal als regionaal. In 2017 
waren dat bijvoorbeeld:

Deurne doet ’t
Samen staken we de handen uit de mouwen: de gemeente Deurne, DuPré 
groenprojecten, enthousiaste inwoners en wij. Het resultaat? Een open-
bare ruimte om trots op te zijn.  

Stadsleerbedrijf
Een Helmondse netwerksamenwerking die leerplekken en kansen biedt 
zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. Daar 
dragen we graag aan bij. Dat doen we o.a. via begeleiding van het Klussen 
Buiten Team.  

PeelPortaal
Onderwijs, overheid en ondernemers hebben elkaar gevonden in deze 
regionale samenwerking die gericht is op verbetering van de kansen van 
jongeren op weg naar de arbeidsmarkt. Daar maken we ons hard voor, via 
projecten als ‘Van School naar Werk’.

krachten
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structuur
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zijn droombaan als 
kolkenzuiger bij 
Panhuijzen

Onder: Sebastian 
werkt bij Bavaria
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Integrale gebiedsteams

De voordelen van een regionaal bedrijf met lokale aandacht en accen-
ten in de dienstverlening. Dat biedt Senzer met de eigen gebieds- en 
wijkteams bestaande uit participatiecoaches, uitkeringsspecialisten en 
accountmanagers. In 2017 betrokken we in elke gemeente een werkplek. 
Dat levert korte lijnen binnen het netwerk en directe aansluiting binnen 
het sociaal domein.  

We ontwikkelden niet alleen lokale projecten met lokale werk-
gevers maar ook regionaal maakten we afspraken. Zo 
ondertekenden we een overeenkomst met Albert 
Heijn. Eindhoven, Helmond en 19 andere regio-
gemeenten gaan de supermarktketen verlossen 
van een hoop rompslomp: het bedrijf krijgt 
voortaan te maken met één set werkafspraken 
en regels in heel Zuidoost-Brabant, in plaats 
van verschillende regels per gemeente.

Verbindend

Een belangrijke partner zijn onze werkgevers, 
die niet alleen essentieel zijn voor de vraag naar 
capaciteit, maar ook in het kader van het creëren van 
leerwerkplekken. We legden nadrukkelijk de verbinding, 
zowel met werkgevers als tussen werkgevers en werkzoeken-
den/uitkeringsgerechtigden tijdens de drukbezochte Workdates. 
We ontmoetten hen o.a. tijdens de Bedrijvenbeurs, de bijeenkomst 
De Toekomst van de Arbeidsmarkt en de bijeenkomst Circulair 
Ondernemen.  De circulaire economie gaat verder dan herge-
bruik van afvalstromen of een tweede leven van afgedankte 
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producten. Ze kan ook nieuwe banen opleveren. Veel banen zelfs. Senzer 
heeft dat aangetoond op Futureproof ondernemen 2020, een initiatief 
van brancheorganisatie Cedris en organisatieadviesbureau Twynstra 
Gudde. De casus ‘De circulaire economie als katalysator voor de ar-
beidsmarkt’ was goed voor de eerste prijs. Een mooie aanleiding om ook 
ondernemers in de regio kennis te laten maken met de ontwikkelingen op 
dit gebied. Extra aandacht voor werkgevers vond plaats via de Dag van 
de Ondernemer, waarbij ondernemers in het zonnetje werden gezet. 
Tijdens deze dag werd ook voor de allereerste keer de Senzer Award 
uitgereikt. 

Ontmoetingen

We ontvingen ook ‘hoog bezoek’ in 2017: 

• Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) bracht in het kader van haar afscheid nog een 
laatste bezoek ‘aan de mensen in het veld’. De keuze viel daarbij op 
Senzer, als werkbedrijf van Helmond-De Peel. En daar zijn we stiekem 
best wel een beetje trots op.

• De commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim 
van de Donk, bracht een bezoek aan onze groepsdetachering Dorel. 
Zo ook het voltallige college van B en W van Helmond.  Zij konden 
met eigen ogen zien hoe een kwaliteitsproduct als de Maxi-Cosi op 
Brabantse grond wordt geassembleerd. 

• We ontvingen diverse raadscommissies uit onze gemeenten en lieten 
hen op een interactieve manier kennis maken met de organisatie. Via 
een digitale nieuwsbrief houden we raadsleden verder op de hoogte 
van de ontwikkelingen.  
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Ontmoeten

Tijdens haar afscheidsbezoek sprak 
demissionair staatssecretaris Klijnsma 
haar waardering uit voor Senzer en de 
manier waarop Senzer vorm geeft aan 
de uitvoering van de Participatiewet. ‘Ik 
vind het gewoon geweldig mooi dat ik 
nu met eigen ogen – in mijn Haagse na-
dagen – kan zien dat het dus wel dege-
lijk kan in de regio. Werkgevers, sociale 
werkvoorziening, inkomensondersteu-
ning verenigd in één organisatie. Jullie 
hebben dat hier fantastisch ingericht. 
Stel je nou voor dat in al onze arbeids-
marktregio’s in Nederland de zaak zo 
zou kunnen worden ingericht. Dan is het 
voor de Nederlanders die hulp nodig 
hebben veel en veel plezieriger om aan 
die hulp te kunnen komen.’

Staatssecretaris 
Jetta Klijnsma 

(SZW)



Maatwerk

Als brede intermediair op de arbeidsmarkt hebben we uiteraard ook 
aandacht voor de specifieke behoeften en bijzondere aandachtspun-
ten van de diverse groepen werkzoekenden. Onze dienstverlening 
stemmen we daarop af. 

In 2017 vertaalde zich dat bijvoorbeeld in sollicitatietraining speciaal 
gericht op statushouders in Gemert-Bakel en het kassenproject in So-
meren. En in project Startbaan voor daklozen in Helmond, om hen aan 
een nieuwe toekomst te helpen. Ook de samenwerking met JAMwerkt 
is zo’n voorbeeld. JAMwerkt biedt een online platform met als doel 
voor zo veel mogelijk jongeren mogelijk te maken om werkervaring op 
te doen bij bedrijven uit hun eigen regio. 

Andere initiatieven om werkgelegenheid voor jongeren een positieve 
stimulans te geven vinden we terug in de projecten ‘Van School naar 
Werk’, speciaal voor VSO-PrO-leerlingen, en Helmond Stagestad. In 
het kader van dit initiatief van OMO Scholengroep Helmond en Senzer 
bezochten ruim tweehonderd VMBO-T leerlingen diverse bedrijven in 
de regio om zich verder te oriënteren op het bedrijfsleven.  
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Ondernemend

Dag van de Ondernemer
Op vrijdag 17 november 2017 vond de Dag van de Ondernemer plaats, 
een landelijk initiatief van MKB Nederland om ondernemers te bedan-
ken. Namens de regio Helmond-De Peel organiseerde Senzer deze dag 
en trok het initiatief breder dan alleen het MKB: onze dag was gericht 
op álle ondernemers in de regio. Tijdens de Dag van de Ondernemer 
werden zij in het zonnetje gezet. Met hun ondernemerschap leveren ze 
immers een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt en werkgelegenheid 
in de regio Helmond-De Peel.

Senzer Award
Tijdens de Dag van de Ondernemer werd voor de allereerste keer de 
Senzer Award uitgereikt. Deze award prijst ondernemers die op ver-
nieuwende wijze omgaan met de werkgelegenheid die zij bieden en de 
manier waarop zij zich onderscheidend bewegen op de arbeidsmarkt. 

De award is uitgereikt in twee categorieën: kleine ondernemingen (tot 
50 medewerkers) en middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 
medewerkers). Een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en onder-
wijs, had op basis van de aanmeldingen zes ondernemers 
genomineerd. In de categorie ‘Kleine bedrijven’ stre-
den Artofil, Natuurpoort Vennenhorst en Van Stipdonk 
Landschapsinrichting om de award. Bij de middelgrote tot 
grote bedrijven namen EDCO, Reynaers - Roval en Van 
den Broek Logistics het tegen elkaar op. Natuurpoort 
Vennenhorst en Van den Broek Logistics gingen er 
met de felbegeerde 3d-geprinte trofee van door. 
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Vennenhorst uit 
Someren en Van den 
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Boven: Roy en Sergio 
werken als kok en 
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Pannenkoekschip

Onder: Anja werkt  
bij het Food Verpak-
kingscentrum



structuurSterk samenspel

Dagelijks houden zo’n 400 professionals binnen Senzer zich bezig met de 
begeleiding naar werk en inkomensondersteuning. 

Daarbij werkt Senzer intensief samen met werknemersorganisaties, werk-
geversorganisaties, UWV, uitzendbureau’s, zorg en welzijn, onderwijs en 
gemeenten. Samen met deze partners wordt een goed gesmeerde motor 
van de regionale arbeidsmarkt vormgegeven.

Verantwoording & controle 

Wethouders van de deelneemende gemeenten vormen het dagelijks en al-
gemeen bestuur. Zij zijn eindverantwoordelijk voor Senzer. Via een jaarlijks 
vastgestelde planning- en controlcyclus worden de afgesproken sturings- 
en verantwoordingsdocumenten opgeleverd en besproken. De gewenste 
inrichting ervan is tevoren bepaald en vastgelegd. De algemeen directeur 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en werkt daarbij 
volgens een mandaat- en bevoegdhedenregeling. 
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Maatschappelijk rendement

REALISATIE

Senzer is er in 2017 in geslaagd een positief resultaat te realiseren:

Resultaat 

Dekkingsmiddelen € 132.130.000

Toegevoegde waarde [opbrengst dienstverlening Senzer] € 18.636.000

Kosten [incl. mutaties reserves] –/–  € 148.743.000

  [positief] € 2.023.000

BALANS

   De balans van Senzer per 31 december 2017 ziet er als volgt uit:

Activa Passiva

Vaste activa € 8.735.000 Eigen vermogen € 19.809.000 

Vlottende activa € 33.229.000 Voorzieningen € 1.662.000

Liquide middelen €  765.000 Vaste schulden € 944.000

Overlopende activa  €  745.000 Vlottende schulden € 8.180.000

   Overlopende passiva  € 12.879.000

Totaal  €  43.474.000  € 43.474.000 

FINANCIERING
De onderstaande cijfers geven weer in hoeverre Senzer haar schulden kan voldoen. 
Voor Current- en Quick ratio geldt: hoger dan 1 = goed. Voor Debt ratio geldt lager 
dan 0,5 = goed. 

  Current ratio 1,65      Quick ratio 1,65      Debt ratio 0,54

ACCOUNTANTSVERKLARING
De weergegeven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van Senzer waarbij 
op 17 mei 2018 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt door Deloitte 
Accountants BV.
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