Eind december 1449 personen
bij of via Westrom aan de slag
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TEVREDEN
MEDEWERKERS

Legenda
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De gedetacheerde medewerkers beoordelen Westrom
met een 7,1. Dat bleek uit het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) dat onder deze groep is
gehouden.
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FRANK
CLAESSEN

Frank Claessen werkt al twee jaar met veel passie bij Eric Mercx Boomverzorging.
Hij is bij dit bedrijf gedetacheerd via Westrom. “Wat ik hier doe, wordt echt
gewaardeerd”, zegt Frank. Hij heeft het zelfs zodanig naar zijn zin, dat hij er niet
aan moet denken om ergens anders aan de slag te gaan. “Het werk hier verdient
nog meer dan een eerste plaats.” RTV Roermond maakte een reportage over de
detachering van Frank.
Bekijk de video

EEN PAAR
CIJFERS

Samenwerken
Samenwerken is soms ‘hard werken’ om met
elkaar de goede richting te bepalen én vast te
houden. Want écht samenwerken is nog niet zo
simpel. Dat vergt toch ook iets van loslaten van je
eigen overtuigingen, willen leren en openstaan voor
die van de ander en samen nadenken over de
toekomst.

12.000

Daarom is het leidinggevend kader samen met
trainers van Team Focus met verschillende vraagstukken aan de slag gegaan. Op een creatieve
manier hebben we geleerd over eigen grenzen heen
te kijken en naar nieuwe perspectieven te zoeken.
Soms best een beetje moeilijk, maar eigenlijk heel
gewoon en vooral leuk als het lukt! Elkaar vinden en
aanspreken is gemakkelijker geworden en samen
problemen oplossen is ineens een stuk eenvoudiger.

Kerstpakketten ingepakt

Fietsen geassembleerd

40.000

850.000

Ballen opgepompt met Roermondse lucht

35

Werkbezoeken aan Westrom door o.a. raadsleden,
studenten, collega-bedrijven en klanten

1.700.000

In 2018 zijn:

270 personen begeleid
in een traject.

Autostoelonderdelen gemaakt

10

Blogs geschreven door algemeen directeur
Lees meer

Op 14 april organiseerde Westrom een Open Dag en
kon iedereen een kijkje nemen binnen de muren van ons
Participatiebedrijf. De belangstelling van o.a. familieleden,
omwonenden, raadsleden en wethouders uit de
deelnemende gemeenten was groot, warm en enthousiast.
Wij verwelkomden ruim 700 geïnteresseerden.

1 = 30 personen

INZET RE-INTEGRATIETRAJECTEN
Legenda
53

Uitgestroomd uit de uitkering

121

22

Participeren met behoud van uitkering

OPEN
DAG

Het was een geweldige dag!

In potentie mogelijkheden tot uitstroom

20

Terug in uitkering

Bekijk de video

COMMISSIES

EEN PAAR
CIJFERS

•Ondernemingsraad
13 OR-vergaderingen en 12 overlegvergaderingen
met de algemeen directeur.

97

Personen uitgestroomd naar werk

•Commissie Ongewenste omgangsvormen
Er zijn geen klachten ingediend.

188

•Geschillencommissie

Loonwaardebepalingen uitgevoerd

Er zijn geen klachten ingediend.

216

•Commissie van werk naar werk

Re-integratietrajecten opgestart

Er zijn geen klachten, bezwaren of adviesaanvragen
ingediend.

54,6%

•Functieclassificatiecommissie
Er zijn geen vergaderingen geweest.

Wsw-medewerkers extern geplaatst

•Indelingscommissie HR21
Er zijn geen vergaderingen geweest.

FINANCIËLE
RESULATEN

WESTROM IS
AVG-PROOF

Lees meer

De ondernemingsraad van Westrom
nam de 2e prijs ‘Gezond en veilig
werken’ in ontvangst van SBCM:

een cheque van € 5.000 euro

NIEUWE
VRACHTWAGEN

De vrachtwagen van Westrom is opnieuw beletterd.

Een nieuwe frisse ‘look’ die er mag zijn.
Bekijk de video

SAMENWERKING
Westrom werkt
samen met
276 bedrijven en
organisaties

VERKOCHT!
Westrom heeft het pand aan de
Oranjelaan in Roermond verkocht.

ERITRESE STATUSHOUDERS
Een groep van 25 jonge Eritrese statushouders komt in een traject bij Westrom. Binnen dit traject, dat
de naam ‘Van kwetsbaarheid naar veerkracht’ krijgt, wordt samengewerkt door diverse organisaties
uit het sociale domein. Samen zorgen zij, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, voor een sluitende
aanpak rondom deze jongeren. Het wekelijkse programma bestaat uit werk, inburgering (taal) en sport.
Hoofddoel van het traject is om de jongeren zo snel mogelijk te laten inburgeren, zodat zij een goede
start richting onderwijs of arbeidsmarkt kunnen maken.
Lees meer

ONTWIKKELING ZIEKTEVERZUIM
ONTWIKKELING ZIEKTEVERZUIM WSW PERSONEEL
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Na de verkiezingen in maart,
verwelkomde Westrom in juni een
aantal nieuwe bestuursleden.

7,00%
6,00%

VEILIGHEID

4,00%

Ieder jaar staat de tweede week van oktober landelijk in
het teken van veiligheid. Ook Westrom speelde hier, inmiddels voor de vijfde keer, op in. Op 10 oktober vond de
Veiligheidsdag plaats. Met veel tips en nieuwe inzichten
voor het personeel én een ontruimingsoefening.
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Landelijk gemiddelde
percentage (5,9% in 2017)

Er is een strategisch personeelsplan opgesteld voor
het reguliere personeel. Hierin staat beschreven hoe
de formatie en bezetting zich naar verwachting ontwikkelen, op welke wijze in- en doorstroom worden
bevorderd, welke flexibele schil gewenst is en welke
maatregelen Westrom moet nemen om toe te werken naar de gewenste personele situatie.

Lees meer

ONTWIKKELING ZIEKTEVERZUIM REGULIER PERSONEEL

5,00%

STRATEGISCH
PERSONEELSPLAN

Bekijk de video

Ontwikkeling ziekteverzuim
regulier Westrom 2018

GROEN
ACTIVITEITEN
IN DE TOEKOMST
De besturen van Westrom, Risse Groep en Vebego
hebben in het najaar een positief besluit genomen
met betrekking tot de ontbinding en vereffening van
Prio Verve Groen per 1 januari 2019. Hiermee hebben
de 3 partijen de ontbinding één jaar eerder ingezet
dan contractueel mogelijk was. Dit besluit stelt niet
alleen Westrom, maar ook Vebego en Risse Groep in
staat om afzonderlijk de juiste strategische keuzes
te maken voor groenactiviteiten in de toekomst.

Ontwikkeling ziekteverzuim
regulier Westrom 2017

SCHILDERS
ACTIVITEITEN
BEËINDIGD
Westrom heeft de schildersactiviteiten beëindigd.
De beslissing past binnen de strategie van Westrom en
de wens van de deelnemende gemeenten om medewerkers
zo regulier mogelijk te laten werken. De medewerkers
van deze groep zijn begeleid naar ander werk. De meesten
hebben via een detachering een nieuwe uitdaging
gevonden.

Konnekt’os

Konnekt’os is een ontmoetingspunt voor organisaties die nadenken over en
stappen zetten op het gebied van sociaal ondernemen. De partners van dit
MVO-platform zijn gemotiveerd om de talenten van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen in hun bedrijf of netwerk. Konnekt’os
organiseerde in 2018 drie grote events en drie workshops voor de 100
aangesloten bedrijven en organisaties én voor potentiële nieuwe partners.
Westrom is er trots op om samen met Risse Groep aan de basis te hebben
gestaan van de oprichting van dit platform.

ONDERWIJS

ONZE
GEMEENTEN

Westrom maakt graag gebruik van het
talent van jonge mensen. Daarom
stellen we stageplekken beschikbaar,
verzorgen we bedrijfsbezoeken en
doen we ieder jaar mee aan Roermond
on Stage. De studenten maken op deze
manier kennis met ons bedrijf en leren
meer over de doelgroep van Westrom.

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Roerdalen
Roermond
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