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Jeroen van der Geest

Voorwoord
2020 gaat de geschiedenis in als een bijzonder jaar. Het uitbreken van het 
coronavirus heeft ons allemaal voor een ongekende uitdaging gesteld. 
Tijdens de eerste lockdown ging een groot deel van onze organisatie enkele 
weken dicht. De productie lag stil, de medewerkers zaten thuis, de ontwikkel-
trajecten werden uitgesteld of aangepast. De focus lag vanaf het begin op 
de verschuiving van fysieke naar online dienstverlening, zodat we onze 
kandidaten op afstand konden blijven ontwikkelen en bemiddelen naar werk. 
En dat is gelukt! We hebben in 2020 resultaten geboekt waar we trots op zijn. 

Het Ondernemingsplan Maak Werk van Betekenis, dat de ontwikkeling van onze 
organisatie voor de komende jaren beschrijft, is afgerond. De infrastructuur van 
Sallcon en de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers van Deventer 
Werktalent zijn gebundeld binnen het werkleerbedrijf. KonnecteD is daarmee 
dé verbinder op de inclusieve arbeidsmarkt; een erkende opleider voor mensen 
met een afstand tot werk én werkgeversdienstverlener afgestemd op de vraag 
uit het bedrijfsleven. 

De oude namen en huisstijlen van Sallcon en Deventer Werktalent zijn 
verdwenen en vervangen door de nieuwe huisstijl van KonnecteD. De naam 
KonnecteD begint te landen in de samenleving. We dragen dat actief uit en 
verbinden ons met partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Maar er gebeurde meer: we ontwikkelden nieuwe werkleerroutes Techniek en 
ICT. Ook werd er hard gewerkt aan de uitvoering van het beleidskader van  
de gemeente Deventer Inzet Op Maat; de vernieuwde werkzoekendendienst-
verlening die op 1 januari 2021 ingevoerd is.

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Hierin wordt ingegaan op de boven-
genoemde ontwikkelingen, de resultaten van onze organisatie en de inzet en 
betrokkenheid van onze medewerkers. Ik wens u veel leesplezier!

Jeroen van der Geest
Directeur KonnecteD 
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1 Werkleerroutes 
Het afgelopen jaar startte KonnecteD met twee nieuwe werkleerroutes; 
ICT en Techniek. Dat brengt het aantal nu op 5, samen met Horeca, 
Logistiek en Schoonmaak. 

Werkleerroutes zijn praktijkgerichte ontwikkeltrajecten waarbij kandidaten 
worden opgeleid voor een betaalde baan in een specifieke branche.  
De werkleerroutes zijn opgesteld in samenwerking met het onderwijs en 
het bedrijfsleven. In 2020 ontwikkelde KonnecteD twee nieuwe werkleer-
routes, Buitenruimten en Zorg, die in 2021 van start gaan. 

Vanwege corona bleef de instroom van kandidaten en daarmee de  
uitstroom achter in 2020. De groepsgrootte werd teruggebracht van  
8 kandidaten naar 2 of 4 per groep en de werkleerroutes Horeca en 
Schoonmaak zijn tijdelijk stilgelegd. 

Horeca

Partners 
Sandton IJsselhotel, Postillion Hotel, No11, McDonald’s, Witteveen+Bos, 
Deventer Ziekenhuis, Carinova, Theehuis Bij van Bruggen, IJssel Hotel, 
Metos BV, Villa Molenenk, Het Goed en Rijnbrink

ICT

Partners
Indito, DAATLAB, Bee-Ideas

 

Instroom 18 Uitstroom 10

Instroom 37 Uitstroom 
verspreid over 3 leerlijnen
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in 2021

Reiniging van zonnepanelen op het dak van KonnecteD.
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Instroom 10 Uitstroom 6

Instroom 16 Uitstroom 7

PRAKTIJKVERKLARINGEN 
KonnecteD biedt de mogelijkheid voor het halen van een praktijkverklaring. 
Een praktijkverklaring is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder 
startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma  
of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is. Voor de vakvaardig- 
heden die je als kandidaat opdoet in de praktijk bij een erkend leerbedrijf 
krijg je een praktijkverklaring.

In 2020 haalden 11 kandidaten hun praktijkverklaring door te werken en te 
leren in de praktijk bij KonnecteD. KonnecteD was daarmee vanuit de  
arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe de eerste partij die  
tot uitreiking kon overgaan.

Logistiek 

Partners 
Müller Fresh Food Logistics, Randstad Logistiek, Coop,  
Vos Transport, Hanos, Sligro en Davo

Schoonmaak

Partners
Solis, Carinova, Humanitas en Asito care

Techniek

Partners
Technicampus, Dupatech, Flamco, Dakkappel.nl, CPA-Services, 
van Dorp Installaties, Van der Vegt Fijnmetaal, OC Waterloo, 
BBA Pompen & Buizen BV

1	 Toelichting op de uitstroomcijfers: De uitstroomcijfers vallen laag uit in 
2020 en dat heeft verschillende redenen. De eerste reden is de beperkte 
instroom door het coronavirus. De tweede is dat uitstroom deels pas in 
2021 plaatsvindt. En als laatste reden vallen kandidaten door persoonlijke 
omstandigheden uit of omdat zij al eerder een baan vonden. 

Instroom 15 Uitstroom 10
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2 Feiten en cijfers
AFDELING WERKEN & LEREN 
Tijdens de eerste lockdown in maart, april en mei van 2020 zijn verschillende 
productiewerkzaamheden gedurende enkele weken stilgelegd. Ondanks 
deze werkonderbreking is het merendeel van de werkzaamheden ‘gewoon’ 
doorgegaan. In mei startten we weer op en lag de focus op het inrichten 
van veilige werkplekken voor al onze medewerkers en het invoeren en hand-
haven van de coronamaatregelen. Daarnaast was er aandacht voor het 
inrichten van de werkprocessen van de nieuwe werkleerroutes. 

RESULTATEN 

5600 grote displays voor Müller  
geproduceerd, wat een stijging is van 28%. 

800 cilinderwagens geproduceerd voor 
Westfalen Medical die door (corona-) 
patiënten thuis gebruikt kunnen worden 
voor het toedienen van zuurstof. 

In juli 2020 zijn we gestart met montagewerk 
voor Flamco. In een half jaar tijd zijn meer 
dan 200.000 technische onderdelen 
samengesteld.

De gemiddelde klantentevredenheidscore 
bij onze metaal- en verpakkingsklanten was 
een 7,6.

De ambitieuze doelstelling voor uitvoering 
van de diagnoses in Werkstap is gehaald.  
Bij 55% van de medewerkers is een  
nulmeting/diagnose Werkstap uitgevoerd. 
De overige volgen in 2021.

5600

800

200.000

7,6

55%

Fe
ite

n 
en

 c
ijf

er
s

Jan werkt al meer dan 13 jaar in de fietsenstalling. 
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1  We realiseren 719 (tijdelijke) plaatsingen naar de arbeidsmarkt. 
1  Voor de gemeente Olst-Wijhe heeft de accountmanager ruim 70  

bedrijven bezocht. De ICT werkleerroute is een groot succes, 5 trajecten 
lopen naar een ieders tevredenheid. Inmiddels is er 1 kandidaat vanuit 
Olst–Wijhe gestart in de werkleerroute Logistiek.

1  In de arbeidsmarktregio FactorWerk is er met het UWV voor de eerste keer 
een online banenmarkt Stedendriehoek en NW Veluwe georganiseerd. 
Daarnaast is er een succesvolle actie gestart voor vouchers voor sociaal 
ondernemen met PSO en vouchers voor Jobcoaching.

1  De afdeling heeft 8 accountmanagers en 2 jobhunters die branche- 
gericht werken. Zij halen in 2020 meer dan 400 vacatures zelf binnen; 
hiervan is 85% ingevuld. Aanvullend leveren zij hun bijdrage aan de  
plaatsingen op vacatures en projecten die via andere kanalen zijn  
binnengekomen.

1  De afdeling heeft, samen met Saxion Hogeschool en de gemeente  
Deventer, het landelijk onderzoek afgerond naar de effectiviteit van  
instrumenten om mensen uit de bijstand te halen. 

1  De afdeling begeleidt 300 medewerkers uit de WSW in een individuele of 
groepsdetachering buiten de muren van KonnecteD. Ook voor dit team 
geldt dat ondanks corona meer dan 80% van de omzet voor detachering 
gerealiseerd is. Er is nauw contact geweest met de kandidaten om uitval 
te voorkomen. Het ziekteverzuim is gedaald.

TROTS OP
1		De afdeling heeft, als uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet  

voor de Gemeente Deventer en de Werkgeversdienstverlening voor  
de gemeente Olst-Wijhe, aan de belangrijkste resultaatverplichtingen 
voldaan. 

1		Er is veel vanuit huis gewerkt en de dienstverlening werd digitaal en  
telefonisch gedaan. De jobcoaches konden vanwege corona minder op 
de werkplek coachen en deden veel online. Desondanks hebben ze toch 
65% van de jaardoelstelling gehaald.

1		2020 stond in het teken van de vertaling van het beleidskader ‘Inzet  
op Maat’ van de gemeente Deventer naar producten, instrumenten en 
methodieken, die vanaf 2021 ingezet worden voor de werkzoekende-
dienstverlening van KonnecteD.

TROTS OP
1  Het feit dat we in ‘coronatijd’ alle medewerkers een veilige werkplek  

hebben kunnen bieden én het merendeel van de werkzaamheden  
‘gewoon’ door is gegaan. 

1  Tijdens twee onaangekondigde bezoeken in het kader van corona, com-
plimenteerde de Arbeidsinspectie ons met het door ons gevoerde beleid.

1  Al onze werkleiders/praktijkopleiders en werkcoaches zijn gecertificeerd 
om met het methodische ontwikkelinstrument Werkstap te werken.

 
AFDELING ONTWIKKELEN & MATCHEN 
Tijdens de coronacrisis lag de focus op de omschakeling van fysieke naar 
online dienstverlening, zodat we onze kandidaten konden blijven ontwikkelen 
en bemiddelen naar werk. Daarnaast is er hard gewerkt aan de voorberei-
ding van de invoering van de nieuwe werkwijze Inzet Op Maat op 1 januari 
2021. Met deze nieuwe, stress-sensitieve dienstverlening bemiddelen  
KonnecteD en de gemeente Deventer mensen uit de Bijstand en de  
Participatiewet naar werk of een andere vorm van participatie. 

RESULTATEN 
1  In Deventer zijn meer dan 347 mensen duurzaam aan het werk geholpen. 

Ondanks corona is dat 126% van de jaartaakstelling van 275. 
1  Met de succesvolle inzet van het instrument loonkostensubsidie  

vinden 179 doelgroep kandidaten een baan bij reguliere werkgevers.  
31 kandidaten krijgen een beschutte werkplek. Voor deze beide groepen 
wordt jobcoaching ingezet. 

Alle 200 medewerkers van de beschutte 
afdelingen hebben een coronavoorlichting 
gehad (hygiëne, maatregelen op de werk-
vloer). 

De afdeling Schoonmaak heeft met de 
verkoop van hygiënepakketten ingespeeld 
op de behoefte van veel klanten rondom 
coronapreventie. 

In totaal hebben de werkcoaches 130  
personen in een traject begeleid op het  
vlak van diagnose, persoonlijke ontwikkeling 
of re-integratie.

200

130
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3  Mens en  
organisatie

In 2020 heeft KonnecteD al haar medewerkers een vitaliteitscheck 
aangeboden, uitgevoerd door Oude Vrielink, organisatie voor gezond-
heidsmanagement. In totaal deden 252 medewerkers mee en gemiddeld 
waardeerden zij de vitaliteitscheck met een 8.4. 

Top drie positieve resultaten 
1	 De meeste deelnemers gaan met plezier naar hun werk
2	 De meeste deelnemers vinden hun werk nuttig
3	 	De meeste deelnemers ervaren de werkdruk niet als te hoog of de  

werkzaamheden niet als te vermoeiend.

Uit de resultaten blijkt dat 9 van de 10 deelnemers graag zijn of haar vitaliteit 
willen verbeteren. En daarmee is het doel van de vitaliteitscheck, namelijk 
medewerkers bewustmaken van gezondheidsrisico’s, gehaald. 

Top drie zorgpunten
1	 Gewicht
2	 (Stoppen met) roken 
3	 Algehele energieniveau. 

In verband met corona konden er geen groepsactiviteiten plaatsvinden. 
Daarom is het vitaliteitsprogramma aangepast naar individuele trajecten 
voor 20 deelnemers en deelname aan de landelijke Vitaliteitsweek 2020.

Vitaliteitsweek 2020
1	Fietsen APK 
1	Ontbijtsessies in het bedrijfsrestaurant 
1	Bewegen op de werkplek 
1	Webinar werk-privé balans. 

15Nadia werkt bij Rijnbrink en verzorgt daar de catering. 



16 17

De resultaten van de vitaliteitscheck leidden tot een wijziging in  
het aanbod in ons bedrijfsrestaurant.
1	Cola uit het assortiment
1	Volkoren brood in het assortiment
1	Minder zout in de producten die we bestellen en bereiden
1	Minder snacks en meer aandacht voor groente en fruit. 

LEESVAARDIGHEID 
In 2020 deden we een pilot met 11 medewerkers op de afdelingen m.b.t. lees-
vaardigheid. De pilot is opgestart met de Bibliotheek-Toptaal-KonnecteD. 
Doelstelling is om de 11 werknemers van KonnecteD zelfredzamer te maken 
door hun basisvaardigheden te ontwikkelen vanuit hun eigen behoeftes.  
Uiteindelijke doel is om de werknemers van KonnecteD aangehaakt te  
houden bij de veranderde samenleving en alle werknemers te laten zien  
dat jezelf ontwikkelen leuk is.

DOORVOERING NIEUWE HUISSTIJL
In 2020 namen we afscheid van de namen Sallcon en Deventer Werktalent. 
We voerden de naam KonnecteD en de nieuwe huisstijl door. Het resul-
taat is een professionele en eigentijdse uitstraling, die past bij een modern 
werkleerbedrijf. Sinds 2021 is de naamswijziging juridisch een feit en dat 
betekent dat de organisatie officieel KonnecteD B.V. heet. 

Aantal personen in dienstverband Herindicaties en gerealiseerde arbeidsjaren

Waar werken de Wsw-medewerkers?

76

176

342

45

55

25

10

Begeleid werken

Gedetacheerd

Werken op locatie

Sallcon

Sallcon Groen

Gedetacheerd Groen

Overig

Verzuimpercentage 2020

Wsw, BW, B3 en Dynamo (vrouwen en mannen)

Verzuim Wet Sociale 
Werkvoorziening

Verzuim ondersteunend 
personeel 

Landelijk gemiddelde 
uit de branche

5,2

14,3

16,6

DE CIJFERS 

Wsw BW B3 Dynamo

Ondersteunend personeel

Wsw-medewerkers 

 137

729

Herindicaties 

Gerealiseerde arbeidsjaren 

24

660

198

455

16

60

23

22

55

37
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4 Wendbaar en       
    weerbaar
KonnecteD is een vitale organisatie. Dat is belangrijk, zeker in tijden van  
crisis en zo mogen we coronajaar 2020 wel noemen. Met vitaal bedoel  
ik wendbaar en weerbaar. Wendbaar doordat we goed zijn omgegaan  
met de veranderingen die op ons afkwamen. En weerbaar doordat we 
anticipeerden op de toekomst. Bijvoorbeeld door het starten van nieuwe 
activiteiten, zoals de werkleerroute ICT in een tijd waarin digitaal werken en 
online vergaderen de standaard werden.

TROTS
In het bijzonder ben ik trots op het feit dat de nieuwe naam KonnecteD  
begint te landen in de samenleving. KonnecteD doet haar naam eer aan. 
We staan in verbinding met alle facetten van de samenleving, in het  
bijzonder met onze partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.  
Een andere mijlpaal van 2020 is de benoeming van een nieuwe vaste 
bestuurder. Jeroen van der Geest is begin 2021 gestart en hij neemt veel 
ervaring uit de sector mee. 

TOEKOMST
Het afgelopen coronajaar heeft ook het ongemak van de Participatiewet 
laten zien. Het is de uitdaging voor de toekomst dat iedereen die dat nodig 
heeft, zonder drempels en belemmering, een beroep moet kunnen doen op 
begeleiding en bemiddeling naar betaald werk. Dat is een opdracht voor 
de samenleving als geheel, maar daar kan KonnecteD een leidende rol in 
spelen. Het geeft ons voldoening in ons werk als RvC om daar een bijdrage 
aan te mogen leveren.

SAMENSTELLING
Het afgelopen jaar heeft de RvC in de nieuwe samenstelling haar werk 
uitgevoerd. De toetreding van twee nieuwe leden uit het bedrijfsleven eind 
2019, heeft ertoe geleid dat we nieuwe competenties aan boord hebben. 
Dat houdt de RvC en KonnecteD aangesloten bij de ontwikkelingen uit het 
bedrijfsleven en bij de ontwikkelingen uit de samenleving.
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SAMENSTELLING RvC
IN 2020 
+  Mw. T. Huisman, voorzitter 

en remuneratiecommissie
+  Dhr. T. Bakhuizen, lid 

remuneratiecommissie
+  Dhr. E. Hooiveld, voorzitter 

auditcommissie
+  Mw. J. Stevels, lid  

auditcommissie 
+ Dhr. T. Van Remmen, lid 

Door Trudy Huisman, voorzitter RvC 

 

Trudy Huisman, voorzitter RvC.
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5 Financiën
DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
De balans van 2020 van KonnecteD laat zien dat we financieel gezond zijn. De activa gaat over de  
bezittingen van onze organisatie en de passiva gaat over ons eigen vermogen en de schulden. Onze 
liquide middendelen (€ 10,761 miljoen) zijn ruim voldoende om de kortlopende schulden (€ 6,234 miljoen) 
te kunnen betalen. Daarnaast beschikken we over € 6,561 miljoen aan eigen vermogen. Maar door het 
verlies van dit jaar van € 1,166 miljoen is het vermogen wel afgenomen. In de komende jaren gaan we 
maatregelen nemen om de verliezen te beperken en door besparingen te veranderen in een positief 
resultaat.

ACTIVA (x €1000) 31-12-2020 31-12-2019

 
VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 65 107
Materiële vaste activa 943 1095
Financiële vaste activa 521 737
Totaal 1.529 1.939

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en vorderingen 1.768 2.131
Liquide middelen 10.761 12.613
Totaal 12.529 14.744

TOTAAL ACTIVA 14.058 116.683

21

PASSIVA (x €1000) 31-12-2020 31-12-2019

 
EIGEN VERMOGEN

Aandelenkapitaal 3.177 3.177
Wettelijke reserve deelnemingen 491 707
Algemene reserve 2.893 3.843
Totaal 6.561 7.727

VOORZIENINGEN
Totaal 1.263 2.050

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 647 351
Schulden aan groepsmaatschappijen 3.498 4.372
Belastingen en sociale premies 1.056 1.180
Overige schulden 1.033 1.003
Totaal 6.234 6.906

TOTAAL PASSIVA 14.058 16.683
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DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
De winst- en verliesrekening van beide jaren (2020 en 2019) laten zien dat de bedrijfslasten (ca. € 32  
miljoen) iets groter zijn dan de bedrijfsopbrengsten (ca. € 31 miljoen). Het verlies bedroeg in 2019 nog  
€ 620.000, maar neemt in 2020 verder toe naar € 1.166.000. Dit is het gevolg van jaarlijks verder terug- 
lopende subsidie-inkomsten. Het verlies was kleiner dan in onze begroting verwacht, omdat in 2020
extra subsidie als compensatie voor corona is ontvangen. Hierdoor zijn de omzetdaling en de hogere 
kosten ten aanzien van de coronapandemie gecompenseerd. In 2020 vielen de lasten lager uit dan in 
2019. Dit komt doordat we waar mogelijk uitgaven en kosten hebben beperkt. 

GESONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x €1000)
 2020 2019

 
Netto-omzet 9.833 11.015
Overheidsvergoedingen 19.111 18.730
Overige opbrengsten 2.055 2.126
Bedrijfsopbrengsten 30.999 31.871

 
Directe kosten van de omzet 589 750
Personeelskosten gesubsidieerde werknemers 19.771 20.184
Personeelskosten ondersteunende werknemers 8.018 7.922
Afschrijvingen vaste activa 358 370
Afschrijvingen vaste activa 3.204 3.184
Bedrijfslasten 31.940 32.410

Bedrijfsresultaat 941- 539-

Financiële baten 9-  1
Resultaat deelnemingen 216-  82-

Financiële baten en lasten 225- 81- 
   

Resultaat 1.166- 620-

CORONACRISIS 
De huidige coronacrisis brengt voor veel bedrijven onzekerheden met zich mee. KonnecteD verwacht 
echter dat de impact van de crisis op het huishoudboekje beperkt zal zijn. Dat komt omdat we er  
financieel goed voor staan en omdat de subsidie-inkomsten ook in de komende jaren blijven doorlopen. 
Tevens hebben we van de overheid compensatie gehad om de extra kosten en verliezen door deze crisis 
te kunnen beperken.

VERWACHTINGEN VOOR 2021 - 2024
In de begroting voor 2021 zijn de verwachte voordelen in het ondernemingsplan reeds tot uitdrukking  
gebracht. Wij verwachten voor boekjaar 2021 nog een negatief resultaat van ca. € 1,3 miljoen. In de 
komende 4 jaar zal echter het tekort verder worden beperkt en worden omgebogen tot een sluitende 
begroting per 2024.

KERNCIJFERS GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
 2020 2019 2018

Solvabiliteit  46,7 46,3 59,1
(eigen vermogen / totaal vermogen x 100)    

Liquiditeit - current ratio 2,01 2,13 2,75
(vlottende activa / vlottende schuld)

Liquiditeit - quick ratio 1,98 2,10 2,70
(vlottende activa exclusief voorraden / vlottende schuld)

Rentabiliteit eigen vermogen 17,8- 8,0- 2,6- 
(resultaat / eigen vermogen x 100)

Winstmarge 11,9- 5,6- 2,7-
(resultaat / netto-omzet x 100)

Omzet per werknemer 12.256 13.101 13.130
(netto-omzet / aantal werknemers x € 1.000)

Krediettermijn debiteuren in dagen (genormaliseerd) 34 42 42
(debiteurensaldo / netto-omzet inclusief BTW x 365 dagen)



KonnecteD
Bij werkleerbedrijf KonnecteD draait het om mensen met 
een afstand tot werk en werkgevers die sociaal ondernemen.
Wij verbinden werkenden, werkzoekenden en werkgevers  
vanuit ons motto: maak werk van betekenis.
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