DZB Leiden
2020/2021
Met het oog op de toekomst

1

Inhoud
We
1
gaan

pagina 4

ervoor

2

pagina 8

Re-integratie
& Werkgevers
diensten
De
Leerwerk
bedrijven

3

DZB Leiden
Postbus 387
2300 AJ Leiden

pagina 14

www.dzb.nl

2

3

We
gaan
ervoor

2020 was een bijzonder jaar. ‘Bijzonder’ is
eigenlijk zwak uitgedrukt. Want de uitbraak
van het coronavirus heeft ons leven en ons
werk behoorlijk beïnvloed.

Afgelopen jaar is er heel hard gewerkt bij DZB Leiden. We
hebben een zo veilig mogelijke werkomgeving voor iedereen
gecreëerd. Medewerkers die konden, werkten vanuit huis. De
productieafdelingen bleven open voor diegenen voor wie
structuur en werk belangrijk is. Onze werkzoekenden hebben
we op een andere manier dan gebruikelijk gekoppeld
aan werkgevers. En onze opdrachtgevers geleverd wat is
afgesproken. Dat is allemaal gelukt en daar ben ik heel
dankbaar voor.
In 2020 is ook gewerkt aan initiatieven voor 2021 en
komende jaren. In dit overzicht vertellen we er meer over.
Ook is er een beknopte toelichting op onze financiën.
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Onlangs heeft het Leidse college van B&W groen licht
gegeven op onze toekomstvisie voor de komende tien jaar.
De groepen mensen voor wie wij er zijn, veranderen. Zo ook
hun behoeften. We zien de afstand tot de arbeidsmarkt
steeds groter worden. Om te voorkomen dat deze groepen
werkzoekenden tussen wal en schip vallen, is er een
intensievere begeleiding nodig voordat de stap naar buiten
gemaakt kan worden. We willen daar beter op inspelen
en onze dienstverlening op aanpassen. Mensen sneller en
beter helpen aan duurzaam werk, doordat ze zich kunnen
ontwikkelen naar werk en ook in hun werk. Dit vraagt
om een nieuw toekomstperspectief: dat van een sociaal
ontwikkelbedrijf.
Als kersverse directeur ga ik daar nu samen met mijn
team mee aan de slag. Ik heb er zin in. Ook hoop ik u,
zodra het weer kan, persoonlijk te kunnen verwelkomen
in dit mooie bedrijf.

Hartelijke
groet,
Noëlle ter Woerds
Directeur
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Re-integratie
& Werkgevers
diensten

2020:
• 524 mensen in een traject
naar werk of activering begeleid
• 470 mensen aan een baan geholpen
• 35 succesvolle activeringstrajecten
afgerond
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De Ecotuin
De Ecotuin kon open blijven dank zij de
maatregelen om veilig groenten te kunnen
blijven telen. Samen met werkzoekenden is
een mooi nieuw verblijf gebouwd voor de
kippen: de dames zijn hier heel blij mee en
geven volop eieren. Deze worden samen
met de groenten in het winkeltje van de
Ecotuin verkocht. Het winkeltje is in het
zomerseizoen op donderdagen geopend
en wordt druk bezocht.

Team Garantiebanen
Team Garantiebanen heeft een eerste persoon in extern beschut werk geplaatst.
Dit was een DZB-medewerker die in een beschutte baan bij Kruidvat aan de slag
is gegaan.

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland
In de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werken samenwerkingspartners (gemeenten, UWV en
re-integratie bedrijven) samen in een regionaal werkgeversservicepunt (WSP Holland Rijnland).
DZB heeft een regiefunctie in deze regionale samenwerking.

StartWerkLocatie
Ook de StartWerkLocatie bleef geopend voor werkzoekenden. Medewerkers van Firma Meyn
(klant van onze afdeling Montage) zijn een aantal weken bij ons komen werken. Daar kijken we
met veel plezier op terug.

Het WSP zorgt ervoor dat werkgevers met een vraag naar personeel en organisaties met een
aanbod van werkzoekenden elkaar beter weten te vinden. Het biedt ondersteuning bij werving
en selectie; het uitbesteden van werkzaamheden en het realiseren van de banenafspraak bij
organisaties. Er is een vijftal brancheteams waarin al goed wordt samengewerkt. In 2021
wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd en zal ook harmonisatie plaatsvinden van
diverse instrumenten.

Team Participatie
Team Participatie heeft veel inspanningen geleverd om werkzoekenden
coronaproef naar werk te begeleiden. Er kwamen intakegesprekken via de
telefoon, andere introductiemethoden van werkzoekenden bij werkgevers en online
trainingen. Het aantal plaatsingen is door corona wel lager dan gebruikelijk.
Brancheteam Zorg
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Team Detacheringen
Team Detacheringen begeleidt 243 mensen op werkplekken buiten DZB.
Stuk voor stuk werkplekken waar mensen vaak al lange tijd met plezier werken.
Het grootste gedeelte werkt bij echt Leidse organisaties als:
•
•
•
•
•

Leidse basisscholen en speeltuinen
LUMC, Universiteit Leiden
Gemeente Leiden en Servicepunt71
Naturalis, De Lakenhal
Kringloopbedrijf het Warenhuis

Werkgeversteam
Werkgeversteam organiseerde op 29 oktober een GO-through event om
werkzoekenden in tijden van corona toch in contact te kunnen brengen met
werkgevers. Het parkeerdek van DZB veranderde die dag in een drive-in
bioscoop. Team Garantiebanen & Overheid van WSP Holland Rijnland (waar het
Werkgeversteam onderdeel van uitmaakt) stelde werkzoekenden met een afstand
tot de arbeidsmarkt via filmpjes met korte pitches voor aan werkgevers uit de Leidse
regio. Die waren uitgenodigd om deze komen te bekijken vanuit hun eigen auto,
in een tijdsslot, net als bij een drive-in bioscoop. Alles coronaproef. Het was een
succes: van de 25 kandidaten kregen er 8 een arbeidsovereenkomst, in stage of
proefplaatsing. Voor 2 kandidaten staan gesprekken gepland en 5 kandidaten zitten
in de bemiddelingsfase. Voor de overige 10 kandidaten blijven wij ons inspannen
naar werk.
De regionale samenwerking binnen Holland Rijnland werpt vruchten af. Zo deed
een kandidaat mee aan het GO-through event met een filmpje. Dit filmpje is
doorgestuurd naar een werkgever in Alphen a/d Rijn, die een vacature open had
staan. De kandidaat is daar aangenomen. En naar aanleiding van onze goede
resultaten met de Ecotuin, heeft Rijnvicus in Alphen a/d Rijn besloten ook een
moestuin op te zetten om werkzoekenden te activeren naar werk.
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Business Post

De
Leerwerk
bedrijven
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Trots zijn ze, bij de Business Post: zij hebben de aanbesteding voor de
postafhandeling van het LUMC gewonnen. Dit betekent dat ze alle
postzendingen van het LUMC mogen versturen. En het gaat heel goed.
’s Ochtends halen ze om 7.00 uur de post op in Katwijk en bezorgen
die bij het LUMC. En om 12 en 16 uur halen ze alle post, pakketjes en
koelzendingen op bij het LUMC om verder te versturen.
Al deze post, ongeveer 800.000 (!) poststukken per jaar, wordt
machinaal verwerkt. Zowel het sorteren als het frankeren (stempelen en
registreren). Daar komt dan ook nog de post van diverse gemeenten in
de regio en overige klanten bij. Een hele mooie opdracht dus, die veel
werk oplevert komende jaren.
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Grand Café De Stal

Groendiensten

Voor het team van De Stal in het Bio Science
Park was 2020 ook pittig. Alle horecazaken
moesten op last van de regering de deuren
sluiten. Maar zij zijn niet bij de pakken neer
gaan zitten. Zij hebben De Stal coronaproef
ingericht en zijn een takeaway gestart. Ook
bezorgen ze overheerlijke broodjeslunches bij
de bedrijven. Maar het meest trots zijn ze op
hun stagiaires, die het in deze lastige tijden is
gelukt hun praktijkverklaring te behalen. Het
opleiden van scholieren of werkzoekenden
in het leerwerktraject Horeca gaat zoveel
mogelijk door.
Ook bij Groendiensten is hard gewerkt om iedereen gezond en veilig
aan het werk te houden. Daarnaast zijn de werkzaamheden opnieuw
ingedeeld waardoor er een betere balans is ontstaan tussen het werk
en het welzijn van de mensen. In het najaar moest er wegens een
grote lekkage in de kantoren een noodgebouw worden ingericht. Toen
moesten echt de schouders eronder.
2020 was tegelijkertijd heel inspirerend. Er zijn grote stappen gemaakt
op de weg naar een circulaire werkplaats, waar mooie producten
worden gemaakt voor opdrachtgevers zoals gemeente Leiden en
de universiteit. Er is een samenwerking opgezet met het Circulair
Warenhuis, wat resulteerde in het inrichten van een expositieruimte
en een (tweede) werkplaats voor het bewerken van hout door
werkzoekenden. Ook zijn er contacten gelegd met bedrijven en scholen
om samen leerwerktrajecten op te zetten voor hun leerlingen.
Het project “Circulair hout” is uit de startblokken. Deze nieuwe activiteit
is er op gericht gebruikte bouwmaterialen te bewerken zodat ze
gebruikt kunnen worden bij nieuwbouw. Dit project past goed bij
de toekomstvisie van DZB omdat het eenvoudig in te zetten is als
leertraject. Een leertraject waarbij je kennis en ervaring opdoet in de
omgang met machines en dat is een veelgevraagde competentie in de
arbeidsmarkt. Daarnaast is de markt voor circulaire bouwmaterialen
sterk in opkomst waardoor continuïteit van werk gewaarborgd is. Team
Groendiensten is klaar voor de toekomst.
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Montage
Binnen Montage hebben ze de pieken
en dalen van de verschillende klanten
goed kunnen opvangen. Dat vereist veel
flexibiliteit. Voor één van de klanten maken ze
transportketting. Dat is een arbeidsintensief
proces. Afgelopen jaar bleef, ondanks corona,
de klantvraag erg hoog. Er is hard gewerkt
om aan de vraag van de klant te kunnen
voldoen en met succes. Door samenwerking
binnen het Montageteam mét de klant en
andere afdelingen, én door de inzet van
uitzendkrachten en collega’s van Paswerk
is 220 km ketting gemaakt. Als je dat
hemelsbreed uitzet vanaf de voordeur op
de Le Pooleweg 6, kun je je door de ketting
helemaal naar Norwich laten transporteren.

Chocolade →
Chocolade heeft afgelopen jaar geïnvesteerd om de klanten nog beter van dienst
te kunnen zijn. Er is een nieuwe productielijn opgezet en een nieuwe koelbaan
aangeschaft waardoor chocoladerepen nog efficiënter gemaakt kunnen worden.
Ook is het inpakproces doorgelicht en aangepast. Het technische team heeft
samen met de productieafdeling zelf een opvoerband gemaakt. Sjaak heeft de
band ontworpen, Richard heeft de besturingskast gemaakt, Mo maakte de trechter
en Michel heeft de vakken op de band vormgegeven. Dat is nog eens teamwork! En
het werkt als een speer. Ze winnen hierdoor snelheid, kunnen het proces met minder
mensen draaien én verbruiken geen plastic wegwerpbakjes meer.
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Het technische team
heeft samen met de
productieafdeling zelf een
opvoerband gemaakt.
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Catering
Ook voor team Catering was 2020 memorabel. Na de opening van het
Stadskantoor mochten ze de luxe ambiance van het bedrijfsrestaurant
in gebruik nemen. Wat waren ze trots op het mooie assortiment dat
ze hun gasten mochten serveren! Van verse smoothies, luxe koffie en
heerlijke broodjes tot hartige taarten tot mooi opgemaakte salades.
Een uitgebreid assortiment met keus voor vegetariërs, veganisten en
verstokte vleeseters.
Helaas betekende de coronapandemie dat vrijwel alle
bedrijfsrestaurants in maart werden gesloten en nog steeds dicht
zijn. Nadat in eerste instantie veel medewerkers thuis kwamen
te zitten konden zij al snel assistentie verlenen bij onze collega’s
van Schoonmaak. Zo konden ze nuttig werk doen bij bijvoorbeeld
het desinfecteren op het Stadskantoor, meehelpen in onze
chocoladefabriek en werken op de cateringlocaties aan de Le
Pooleweg en de GGD die wel open waren.
Catering heeft in de tussentijd stappen gezet in de verduurzaming van
de catering én het op peil brengen van de kennis en vaardigheden van
alle medewerkers. Zij staan te trappelen om, wanneer dit weer veilig
kan, hun gasten blij te maken met hun service en producten.

Catering heeft
stappen gezet in de
verduurzaming van de
catering én het op peil
brengen van de kennis
en vaardigheden van
alle medewerkers.
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Schoonmaak
Begin maart 2020 was er nog veel onduidelijkheid en zelfs wat paniek
vanwege corona, waardoor in eerste instantie een grote groep
medewerkers thuis kwam te zitten. Doordat ambtenaren verplicht
moesten thuiswerken en niet in de gebouwen aanwezig waren, kon het
team het werk toch nog aan. In april gingen de meeste medewerkers
weer aan het werk. Het is het hele jaar druk gebleven.
Ook het adviseren van gebruikers over desinfecteren speelde een
grote rol. Er lag veel vraag van opdrachtgevers voor middelen
zoals desinfectiestations met vullingen. Fantastisch dat het gelukt
is dit ondanks de schaarste in die tijd snel te kunnen regelen.
Extra desinfectiewerk kon gelukkig met hulp van medewerkers van
Catering worden opvangen. Dank zij ieders inzet kon Schoonmaak
aan alle klantvragen en afspraken voldoen en hadden zij tevreden
opdrachtgevers.

Fietsenstallingen
Voor de afdeling Fietsenstalling was de opening van de gloednieuwe
Lorentzstalling in het stationsgebied maart 2020 een belangrijk
moment. Een mooie nieuwe werkomgeving met maar liefst 4.800
fietsplekken. Het totaal aantal plekken dat DZB beheert in Leiden komt
daarbij totaal op 10.000!
De Lorentzstalling is – net als de stalling op de Zeezijde - voorzien van
elektronische hulpmiddelen om snel te kunnen zien hoeveel capaciteit
er nog is en hoe lang fietsen er al staan. Een enorme verbetering ten
opzichte van het oude systeem met gekleurde labels. Hoe gek was het
dan ook dat deze stalling slechts enkele dagen na de opening dicht
moest vanwege corona. Snel zijn er maatregelen getroffen om op
verzoek van de gemeente open te kunnen blijven.
Op personeelsvlak heeft team Fietsenstallingen zich voorbereid op de
toekomst. Er is geïnvesteerd in training van alle voormannen en er is
een teamleider aangenomen om de afdeling vorm te geven richting
de toekomst. Er is in het stationsgebied uitbreiding gepland voor 3.000
plekken in nieuwbouw De Geus en een kleine stalling in de Breestraat.
Mooie plannen voor een mooiere stad, waar DZB graag deel van
uitmaakt.
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Financiën
in 2020
Als gevolg van de coronapandemie in 2020 zijn DZB’s re-integratie
budgetten in mindere mate aangesproken dan in een gebruikelijk
jaar het geval zou zijn geweest. De budgetten die niet zijn
aangesproken zullen terugvloeien naar het Sociaal Domein, zodat
ze opnieuw kunnen worden ingezet.
De netto toegevoegde waarde (omzet minus omzet-gerelateerde
kosten) die voor het jaar 2020 in de begroting was voorzien is
door de Leerwerkbedrijven om begrijpelijke redenen niet volledig
gerealiseerd. Zowel het tijdig nemen van de juiste maatregelen als
het maken van goede afspraken met klanten en afnemers hebben
ervoor gezorgd dat het omzetverlies beperkt is gebleven tot 21%.
Het gaat dan toch nog om een bedrag van 2,8 miljoen euro, dat
gelukkig voor een aanzienlijk deel werd opgevangen door een van
het Rijk ontvangen bedrag aan coronacompensatie. Het financieel
bedrijfsresultaat van de Leerwerkbedrijven wijkt uiteindelijk slechts
in geringe mate af van de begroting.

Flexibeler werken in 2021
De coronacrisis heeft ons ook aangezet tot het nadenken over nieuwe concepten
van werk en het gebruik van onze panden. We zullen meer flexibel moeten zijn. De
organisatie verandert, er is een grotere behoefte aan opleidingsruimtes en nieuwe
projecten vragen om een flexibel schaalbare productieruimte. Deze ontwikkelingen
vragen om een verdere oriëntatie op een andere, meer flexibele manier van werken.
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De pandemie is helaas niet gelijktijdig met het boekjaar 2020
afgesloten. Ook in 2021 zal DZB met deze situatie te maken
hebben. De organisatie is nu echter veel beter voorbereid dan in
het prille voorjaar van 2020, en we gaan ervan uit dat de situatie
in de loop van het jaar gaat verbeteren. Ondertussen werkt DZB
onverminderd door aan de toekomst van de organisatie als
sociaal ontwikkelbedrijf voor de Leidse regio. Heeft u vragen over
de financiële rapportage of wilt u deze inzien, neem dan contact
op met onze dienstcontroller via h.bruijn@dzb.nl.
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