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Beste lezer,

Voor u ligt de Terugblik op 2021. Een jaar waarin
Rijnvicus hard heeft gewerkt om een modern en
duurzaam sociaal ontwikkelbedrijf te worden. We hebben
mooie resultaten behaald, die we graag met u delen.

Corona heeft ons ook dit jaar parten gespeeld. De
voorspelde terugval van de omzet is helaas uitgekomen.
Toch sluiten we het jaar met een positief resultaat af.
Zowel in de cijfers als in behaalde doelen.

Het meest trots zijn wij op de resultaten die behaald zijn
in de Uitvoeringsagenda. En op de betere samenwerking
die de Uitvoeringsagenda opleverde met gemeentelijke
collega’s en collega's binnen Rijnvicus. 
Dat vinden we belangrijk, want werk gaat samen altijd
beter dan alleen. Samenwerking had daarom ook onze
focus in ons contact met werkgevers, onderwijs, regio
Holland Rijnland en andere sociaal ontwikkelbedrijven.

In deze Terugblik 2021 delen we een aantal van onze
verhalen. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Annelies Doornbosch
Directeur Rijnvicus
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Uitvoeringsagenda
In 2021 is de Uitvoeringsagenda opgezet. Een ambitieus
programma waarin Gemeente Alphen aan den Rijn en Rijnvicus
samenwerkten aan een betere dienstverlening voor de inwoners
en werkgevers. Zo’n 50 medewerkers hebben vanuit de
verschillende afdelingen hun bijdrage geleverd wat prachtige
resultaten opleverde. Bijna teveel om op te sommen! Daarom
besteden we er in deze Terugblik op verschillende plekken
aandacht aan. Zo zijn de verbeterde klantroute, de circulaire hub
en de Stappentrap succesvolle uitkomsten van de
Uitvoeringsagenda.
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In deze video vertellen medewerkers van de gemeente

en Rijnvicus hoe ze samen optrekken

Terugkijkend vinden we de verbeterde onderlinge samenwerking eigenlijk het mooiste resultaat van de
Uitvoeringsagenda. Op alle niveaus weten we elkaar beter te vinden en dat komt onze dienstverlening ten
goede. En daar doen we dit uiteindelijk allemaal voor; voor inwoners, medewerkers en werkgevers.
Omdat de intensieve samenwerking zo goed bevalt, gaan we in 2022 verder met de Uitvoeringsagenda 2.0.
Daarin komt ook meer aandacht voor onze andere partners in het sociaal domein. 

https://www.rijnvicus.nl/Nieuws/2021/Juni_2021/Positieve_reacties_op_werken_met_de_uitvoeringsagenda
https://www.rijnvicus.nl/Nieuws/2021/Juni_2021/Positieve_reacties_op_werken_met_de_uitvoeringsagenda


Het afgelopen jaar is samen met onder andere het Serviceplein stevig ingezet 
op de ontwikkeling van een klantroute. Zo zetten wij Werkstap in. Een onder-
steunend systeem waarbij de ontwikkeling van de werkzoekenden in beeld wordt
gebracht van het moment dat iemand bij ons binnenkomt totdat ze weer uitstromen.
In Werkstap staan alle werkzoekenden, leerwerkplekken en vacatures zodat we een
goede match kunnen maken.

Bij Rijnvicus geven we werkzoekenden een steuntje in de rug om werk te vinden.
Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Wij geloven er namelijk in dat je
kennis en ervaring het beste leert door het te doen. De klantroute loopt daarom via
in- en externe leerwerklijnen waarbinnen kandidaten praktijkverklaringen en
certificaten kunnen behalen. Daarnaast bieden we taalbegeleiding en allerlei nuttige
trainingen, die helpen vaardigheden en competenties (nog beter) te ontwikkelen. 

De klantroute heeft als doel om werkzoekenden te helpen om voor hen het hoogst
haalbare ontwikkeldoel te behalen. Daarin zijn we duidelijk over wat we kunnen
bieden. In een filmpje leggen we de klantroute duidelijk uit. En zodat we onszelf ook
blijven ontwikkelen, monitoren we de effectiviteit van de middelen die we inzetten.
Alles om mensen de beste weg naar werk te bieden.

Een baan gevonden!
Een werkzoekende meneer uit Eritrea wilde graag werken maar
was de taal niet machtig. Rijnvicus ondersteunde hem, en een
enthousiast bedrijf uit Kaag en Braassem wilde hem de kans
geven. Hij ging werken als assemblagemedewerker bij een
technisch familiebedrijf dat machines levert voor de
bloementeelt. De ondernemer was erg tevreden, de medewerker
blij. Er volgden nog twee contracten, waarna hij nu een contract
voor onbepaalde tijd heeft met een mooi maandsalaris.

Klantroute

Inclusieve samenwerkingen
We gingen afgelopen jaar veel samenwerkingen aan en zochten we naar nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden. Gelukkig konden we (weliswaar een korte periode) ook weer werkgevers bezoeken in 2021. 
We lichten er paar uit!

Kwetsbare jongeren op weg naar werk
Samen met mboRijnland, werkgevers en andere sociaal
ontwikkelbedrijven ontvingen we subsidie voor het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex. 
Met dit programma willen we kwetsbare jong volwassenen in een
hybride leeromgeving dicht bij het werk, naar een diploma en vaste
baan begeleiden. Rijnvicus is één van de actieve voortrekkers van dit
mooie programma. 

In de kick-off filmpjes meer over deze

interessante samenwerking

https://www.youtube.com/watch?v=tmUvqZ2ZoCU
https://civ-levenlangflex.nl/bekijk-kick-off-civ-leven-lang-flex/
https://civ-levenlangflex.nl/bekijk-kick-off-civ-leven-lang-flex/


Werkgever en werkzoekende

presenteren zich in dit online magazine

Hartstikke Sociaal Bokaal
Rijnvicus reikt elk jaar de Hartstikke Sociaal Bokaal uit aan
ondernemers met een sociaal hart. Het gaat om ondernemers die
werkzoekenden een steun in de rug geven richting de
arbeidsmarkt via een werkplek in hun onderneming. 'Onze
kandidaten zijn veel meer dan hun beperking, zeker als een
werkgever bereid is te kijken naar de mogelijkheden. Alle
genomineerde werkgevers begrijpen dat helemaal. Zij hebben met
volle overtuiging geïnvesteerd in onze kandidaten en vinden dat
eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Wij hopen dat zij
andere werkgevers inspireren datzelfde te doen.' 
De Hartstikke Sociaal Bokaal 2021 is uitgereikt aan Samen Sterker! 

Online banenmarkten
We organiseerden ook banenmarkten. Normaal waren dit fysieke
banenmarkten, maar dat was minimaal het afgelopen jaar. Dus vanaf
maart organiseerde het Werkgeversservicepunt (WSP) online banen-
markten, maar liefst 9. Via deze online banenmarkten vonden vanuit
Rijnvicus 34 werkzoekenden een leuke baan en zijn aan de slag gegaan
bij een werkgever. Via LinkedIn gingen werkzoekende en werkgever de
verbinding aan. Korte lijnen, snelle reactie en voor sommigen ook
laagdrempeligere manier dan de fysieke banenmarkten.
De goede ervaringen met de online banenmarkten hebben ons ook weer
nieuwe inzichten gegeven. We gaan hier zeker mee verder! 

Samenwerking Rijnvicus en Gemiva
Nog een mooie samenwerking die vorig jaar werd
gerealiseerd is die tussen Rijnvicus en Gemiva.
Medewerkers van Gemiva repareren fietsen van bezoekers
bij fietsenstalling Castellum in Alphen aan den Rijn, die
wordt beheerd door medewerkers van Rijnvicus. Zij
begonnen met een dag per week en al snel werd dat
uitgebreid naar twee dagen per week, 

In dit filmpje vertellen zij en vooral de

aangenomen medewerkers hoe het hen vergaat

WSP-Holland Rijnland at the movies
Rijnvicus is trotse partner van het Werkgeverservicepunt Holland
Rijnland. Dit regionale samenwerkingsverband met UWV, 
gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven heeft als doel de
gezamenlijke dienstverlening richting werkgevers te verbeteren.
Daarmee helpen we werkgevers hun aandeel te leveren aan de
inclusieve arbeidsmarkt. En dat is hard nodig, juist nu. 
Zo werd ook dit ontzettend leuke en inventieve idee bedacht: 
Een Drive In bioscoop, waar werkgevers uit de regio vanuit hun 
auto konden kijken naar videopitches van werkzoekenden. Een terugblik op de drive in bioscoop voor werkgevers

https://www.youtube.com/watch?v=OMD4JDnftFs
https://www.youtube.com/watch?v=OMD4JDnftFs
https://www.yumpu.com/nl/document/read/65990060/rijnvicus-online-banenmarkt
https://www.yumpu.com/nl/document/read/65990060/rijnvicus-online-banenmarkt
https://www.youtube.com/watch?v=goDTs5PXOIs&list=PLijszydc_o56ZwHOHvi85kbDWad9r66xY
https://www.youtube.com/watch?v=goDTs5PXOIs&list=PLijszydc_o56ZwHOHvi85kbDWad9r66xY


Circulaire hub
In 2021 is Rijnvicus gestart met meerdere pilots. Het
doel van deze pilots is om nieuwe leerwerktrajecten
binnen te halen, waar zowel werkzoekenden als
ondernemers bij gebaat zijn.

Een daarvan is de succesvolle pilot 'Circulaire Hub'.
Medewerkers van Rijnvicus halen koffiebekers en
koffiedrab op bij ondernemers, zodat deze verwerkt
worden tot nieuwe duurzame producten. Onze
medewerkers ontwikkelen zichzelf, zodat zij weer een
stapje dichterbij een baan komen. Daarnaast staat
Rijnvicus voor duurzaamheid, bewustwording en
ontwikkeling.

Leren, werken & duurzaamheid

Stappentrap
Door de huidige krapte is geschikt personeel, direct passend op de functie,
niet of nauwelijks vindbaar. Maar wat nu als we werkzoekenden opleiden tot
deze functies?

Rijnvicus ontwikkelde samen met 5 werkgevers in kansrijke beroepen de
Stappentrap. De werkzoekende ontwikkelt bij Rijnvicus de
werknemersvaardigheden en gaat samen met de klantregisseur op zoek naar
een passende branche. 
Vervolgens start de kandidaat met begeleiding vanuit Rijnvicus bij een
werkgever om zich daar verder te ontwikkelen. Vooraf maken we afspraken
met werkgever over begeleiding en het bijbrengen van specifieke
branchekennis aan de werkzoekende. 

Verloopt deze Stappentrap positief? Dan is de werkzoekende klaar voor de
arbeidsmarkt en kan deze uitstromen in een betaalde baan bij een werkgever
in het netwerk van de Stappentrap. 

Moestuin
In 2021 hebben we onze moestuin 'Klim-op' vormgegeven. Van
een stuk gras achter ons pand hebben we een complete
moestuin gemaakt. Medewerkers die langdurig ziek zijn
geweest kunnen hier re-integreren. Zo zetten zij weer de eerste
stappen richting arbeidsmarkt. Daarnaast werken diverse
mensen van diverse afdelingen (Groen, Horeca, Metaal) samen
aan dit duurzame project. 

En natuurlijk worden alle verse producten weer gebruikt in het
Rijnvicus-restaurant en voor de catering. In dit filmpje vertellen wij meer over onze duurzame

projecten.

https://www.youtube.com/watch?v=Bf1e6RiDEMA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Bf1e6RiDEMA&t=9s


Mooie verhalen tijdens corona

De Verrassing
'Bij lunchroom De Verrassing, een onderdeel van Rijnvicus, zijn we ondanks
de sluiting in de coronaperiode heel creatief geweest. Zo verkochten we in de
aula van verzorgingstehuis Driehoorne 2 keer in de week koffie en
zelfgemaakte taartjes. We zijn ook langs de deuren geweest met een
snoepkar. Om wat lekkers te verkopen, maar vooral om er te zijn voor de
oudere mensen. Eind 2021 hebben we een bezorgfiets aangeschaft voor De
Verrassing. Via de website kon men bestellen en op onze fiets bezorgden wij
duurzaam het eten aan de deur.'

We hebben wel 60 maaltijden in november en december afgeleverd!

Schoonmaak en Scala college 
'Onze afdeling schoonmaak was in het coronajaar 2021 belangrijker dan
ooit. Er was veel vraag naar extra schoonmaak. Het desinfecteren van
deurklinken, trapleuningen, lichtknoppen en veel meer. En ook de vraag
naar levering van desinfectiemiddelen was enorm. De 3 gemeenten en het
Scala college waren hierin de grootse afnemers.
We werken samen met het Scala college. De werkzoekenden leren hier de
kneepjes van het vak om zo uit te stormen naar betaald werk.' 

Geslaagde groepsdetachering
De groenafdeling heeft in 2021 het werk met volledige inzet gedaan. Het leerwerktraject Groen werkt samen met
Gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braasem om onze werkzoekenden het vak te leren. Ons hoofddoel om mensen
uit te laten stromen naar regulier werk hebben we voor 6 werkzoekenden gerealiseerd. En 1 medewerker met
een status 'beschut werken' ging via een detachering aan de slag bij Kaag en Braasem. Gelukkig hield iedereen
zich binnen de groepsdetachering goed aan alle maatregelen, daardoor hebben we weinig coronauitval gehad.

2021 begon met een sluiting door een strenge lockdown. Ondanks weinig besmettingen had de pandemie een
stevige impact op onze bedrijfsvoering. We draaiden minder omzet dan normaal. We gingen van bijna geen werk
in het begin van het jaar, naar een oververhitte arbeidsmarkt aan het einde van het jaar. Daardoor was de
ervaren werkdruk hoog. Tegelijkertijd was er door alle beperkingen geen ruimte voor de ontspanning die we
normaal organiseren. Datgene wat mensen werkelijk samen brengt, misten we alweer. 

Toch blikken we tevreden terug op 2021. We hebben ons niet uit het veld laten slaan en de luwte van corona
gebruikt om in onszelf te investeren. De Uitvoeringsagenda is daar het mooiste voorbeeld van. En we blijken
best creatief te zijn in het vinden van oplossingen als het 'gewone' even niet meer kan. Online trainingen,
inspiratiesessies in Teams, digitale koffiemomentjes: we kunnen het zo blijkt! 
Deze opgedane ervaring laten we niet meer verloren gaan.

Ook zijn binnen Rijnvicus plekken op andere afdelingen ontstaan voor
medewerkers die niet zo goed bij Groen op hun plek zaten. En andersom
hebben 2 medewerkers juist de stap gemaakt richting Groen om het
team te versterken, een mooie stap in hun ontwikkeling. Tot slot heeft 
de samenwerking met bedrijven en VVE’s ook afgelopen jaar weer
geresulteerd in tevreden klanten. Wij zijn trots op onze mensen!

https://deverrassingvanalphen.nl/


Financiële terugblik
Ook op financieel vlak had Rijnvicus te kampen met de aanhoudende coronapandemie. Waar de omzet aan de 
ene kant steeg door de vele binnenkomende orders, liep de omzet aanzienlijk terug op onze metaalafdeling. 

Waar heeft Rijnvicus in geïnvesteerd?
In 2021 hadden we extra budget voor onze re-integratieactiviteiten voor de Uitvoeringsagenda. De investering
was nodig om onze volledige klantroute te herzien en te zorgen voor een verbeterde bediening van de klant in
samenwerking met Gemeente Alphen aan den Rijn.

Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in onze digitalisering voor zowel personeel als werkzoekenden.  Zo
kwam er een volledige Cloud migratie met office 365, nieuwe systemen voor HR-diensten en de aanschaf van
Werkstap. Daarnaast was het erg belangrijk om te investeren  in cybersecurity door verdere uitbesteding van
het beheer van de IT-infrastructuur.

De budgetten die niet zijn aangesproken gaan naar het Sociaal Domein, zodat we deze opnieuw kunnen
inzetten. 

Stabiel
Wij zijn blij te vermelden dat we zo goed als mogelijk binnen de begroting zijn gebleven. We hadden slechts een
afwijking van 2,3% op de totale begroting. En dat is netjes gezien de omstandigheden. 

'Het gat tussen vraag en aanbod werd in de tweede helft van 2021 groter. Lage'Het gat tussen vraag en aanbod werd in de tweede helft van 2021 groter. Lage
werkeloosheid enwerkeloosheid en    vacatures die onvoldoende matchen met het aanbod. Tijd voorvacatures die onvoldoende matchen met het aanbod. Tijd voor

omdenken, voor zowel werkgevers als Rijnvicus.'omdenken, voor zowel werkgevers als Rijnvicus.'

Plaatsingen 2021
863 kandidaten in traject begeleid onderweg naar werk
284  mensen geplaatst bij opdrachtgevers

   64  beschutte werkplekken 


