
 

 

 

Sociaal Jaarverslag 2020 van Stichting Werken Metzorg 

Voorwoord 

Stichting Werken Metzorg biedt als maatschappelijke onderneming mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt dagbesteding en ambulante begeleiding. De organisatie is in staat gebleken 
om haar uitgangspunt te handhaven en aantoonbaar te maken: laagdrempeligheid en 
kleinschaligheid zijn kenmerkend  en nodigen uit tot actie binnen de diverse sectoren waarin 
werk en begeleiding wordt aangeboden. 

Bestuur 

Het bestuur (Raad van Toezicht, RvT) wordt gevormd door voorzitter Rob Beckers, secretaris 
Eef van der Wiel, penningmeester Berend Gunnink en bestuurslid Anneke Lubbers. De 
voorzitter heeft ruime ervaring op het gebied van maatschappelijke zorg en educatie, de 
secretaris is als advocaat arbeids- en ambtenarenrecht werkzaam, de penningmeester is 
afkomstig uit het bedrijfsleven en mevr. Lubbers uit de sociale advocatuur. In dit jaar hebben 
we de samenwerking moeten beëindigen met de heer Tjitte Kamminga, die als extern 
adviseur en vertrouwenspersoon aan de Stichting verbonden was. 

Organisatie 

De Stichting Werken Metzorg heeft een Kernteam van vier personen die samen het 
Dagelijks Bestuur vormen. Het zelfsturend team vergadert wekelijks, voorgezeten door 
de voorzitter van de Raad van Toezicht. Niettemin staat de Raad van Toezicht als 
Stichtingsbestuur op afstand en komt elke  zes weken bijeen om het beleid van het 
Kernteam te toetsen. 

Het Kernteam bestaat uit de volgende personen: Miran Vos, Jaap Sturing, Erik 
Knol en André Hekstra. In de loop van 2020 hebben de twee begeleiders Wietske de Boer en 
Johannes Hellema zich teruggetrokken om persoonlijke redenen; Sanne Pijper is aangesteld 
als toegevoegd teamlid, Tineke Knol is aangebleven. 

De agogisch geschoolde begeleiders zetten hun persoonlijke, specifieke talenten en 
ervaringen in, die zijn van (bouw)technische en creatieve aard, uit de horeca, 
groenvoorziening, interieurverzorging, e.d. waardoor zij een extra waardevolle inbreng 
hebben in de verschillende sectoren van de dagbesteding. 

 

 

 

 



 

 

 

Naast de zes begeleiders kent de Stichting ook vrijwilligers en stagiaires. Werken Metzorg 
is een erkend leerbedrijf SBB, WTZi-erkend en een erkend reïntegratiebedrijf door het UWV 
voor de domeinen "Werkfit maken" en "Naar Werk". De Stichting heeft ook al enkele jaren 
het HKZ-keurmerk. Er is met succes gezocht naar vrijwilligers die de PR verzorgen, de tuinen 
coördineren en meewerken aan subsidieaanvragen. 

Cliënten 

Stichting Werken Metzorg spreekt in plaats van cliënten het liefst van deelnemers. 
Met die term stigmatiseert men mensen niet en worden zij erkend in hun werk; ook 
dat maakt de toegang laagdrempelig. 

In 2020 leek het aantal deelnemers verder te groeien voorbij het aantal van 30 personen. 
Door de maatregelen vanwege Corona in maart van dit jaar is de groei gestagneerd. Het 
terrein moest weken gesloten geweest, totdat de overheid toestemming gaf aan centra voor 
dagbesteding het werk voort te zetten. In de daarop volgende maanden is de toename van 
het aantal deelnemers beperkt geweest.  

Deelnemers zijn afkomstig uit de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Noord en 
Midden Drenthe. Bekostigingen lopen via "Zorg In Natura (ZIN)", PGB's en 
onderaannemerschap met instellingen als AFPN/Lentis, en Leger des Heils. t De FPC dr. S. van 
Mesdagkliniek heeft de samenwerking met Werken Metzorg in dit jaar opgezegd, het contact 
met enkele oud-patiënten van de van Mesdag is gebleven.  

Vooruitblik 

De ontwikkeling en professionalisering die in de afgelopen jaren is ingezet heeft zich in 2020 
voortgezet. De Stichting heeft gebruik kunnen maken van het HKZ- 
Keurmerk, de ANBl-status en de erkenning van het UWV als re-integratiebedrijf. Daardoor 
konden meer mensen bij de dagbesteding aan de slag. Het cliëntenregistratiesysteem 
(Regas) voldoet aan de AVG-eisen en is volledig in gebruik. Aan een gestage groei van het 
aantal deelnemers blijft men verder werken. 

Het terrein van Werken Metzorg aan de Winsumerweg is ook in dit jaar verder ontwikkeld. 
Om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregel vanwege Covid 19 moesten extra 
maatregelen getroffen worden: zo zijn 5 containers geplaatst die samen de kantine vormen, 
is de voormalige kantine omgebouwd tot crearuimte, zijn 2 containers ingericht resp. als 
kantoor en gespreksruimte en zijn diverse ateliers ingericht voor hout, metaal, lassen en 
techniek in het noodgebouw. Het terrein is verder ontgonnen.  

 

 



 

 

 

Zo is er extra land in gebruik genomen ten behoeve van de verbouw van groente voor de 
Voedselbank, officieel geopend in het voorjaar. De boomgaard, groentebedden, 
bloementuinen en bijenkassen zijn onderhouden, sloten uitgediept. Er is veel opgeruimd en 
ingericht, het paviljoen was er klaar voor om volledig in gebruik genomen te worden als 
horecagelegenheid, inclusief het terras, ware het niet dat de sector gesloten werd vanwege 
Covid 19. Aan het karakter van het gehele terrein is veel aandacht besteed, zodat het geheel 
met de (bestaande) gebouwen een ontspannen sfeer uitstraalt. 

De plannen voor nieuwbouw op het terrein, i.s.m. architectenbureau DAAD, liggen ter 
goedkeuring bij de Gemeente Groningen; er wordt gezocht naar 
financieringsmogelijkheden bij overheden, fondsen en het bedrijfsleven om de plannen 
te realiseren. 

 

Personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden 

De gemotiveerde werknemers werken binnen de Stichting allen voor een (kleiner) deel 
vrijwillig. Gelukkig is het mogelijk gebleken voor groter deel dan het vorige jaar hen in dienst 
te nemen en te houden. De CAO-Welzijn, passend bij de verschillende functieschalen wordt 
daarbij gehanteerd. De personeelsadministratie, zoals salarissen, pensioenen en belastingen 
is uitbesteed aan een accountantskantoor. 

Zowel de vrijwilligers als de stagiaires krijgen vergoedingen conform de wettelijke regelingen. 

Financiën 

De accountant verwerkt de financiële gegevens tot een separate jaarrekening. 

Slotopmerkingen 

Zoals verwacht werd in 2018 heeft de Stichting in 2019 en 2020 moeten worstelen met de 
gevolgen van de decentralisatie van de WMO. Er zijn wederom verscheidene oproepen 
gedaan aan de politiek en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politieke 
partijen op gemeentelijk en provinciaal niveau om de knelpunten duidelijk te maken. 

Er is uitgereikt naar de verschillende WIJ-teams in de Stad Groningen, contacten met andere 
organisaties en bedrijven in de buurt zijn verder uitgebreid. Het is gelukt om drie betrokken 
vrijwilligers te vinden die de PR hebben georganiseerd voor die aspecten waar het team 
onvoldoende aan toe komt. 

 

 



 

 

 

Het is duidelijk dat Werken Metzorg als kleine en daardoor flexibele organisatie zich 
staande weet te houden als centrum voor dagbesteding en voor ambulante zorg; de inzet 
van alle betrokkenen is daarbij van groot belang. De bereidwilligheid van instanties, 
organisaties, bedrijven, partijen en personen om een bijdrage te leveren, vaak zelfs op 
vrijwillige basis, bewijst dat de samenleving toe is aan een organisatie op menselijke maat. 

Namens Raad van Toezicht en Bestuur van Stichting Werken Metzorg, 

 

Rob Beckers, voorzitter raad van toezicht 
 

 

Groningen, juni 2021 



 

 

 


