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Zichtbaar in de
samenleving

Uitgaan van
wat iemand

wel kan!

Terugblikkend kunnen we concluderen dat 2017 een enerverend 

en succesvol jaar is geweest voor SWB Midden Twente. Een jaar 

waar we trots op zijn! 

Het jaar was enerverend omdat per 1 januari 2017 de 

uitvoeringstaken in het beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte zijn toegevoegd aan ons takenpakket. Verder was 2017 

succesvol omdat het jaar financieel gezond is afgesloten met een 

positief resultaat.

 

Bovenal mogen we trots zijn op 2017, omdat SWB Midden Twente 

wederom een belangrijke sociale bijdrage heeft geleverd aan de 

regionale samenleving.

SWB Midden Twente heeft namelijk twee bedrijfsonderdelen 

(SWB en Gildebor) met drie kerntaken die een maatschappelijke 

impact hebben: 

• Het bieden van beschut werk 

• Het bieden van arbeidsontwikkeling

• Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte.

Om de sociale impact te verduidelijken  volgen op de volgende 

pagina’s een aantal karakteristieke foto’s die worden 

aangevuld met ondersteunende gegevens. Daarmee toont dit  

sociaal jaarverslag aan hoezeer SWB Midden Twente in de 

samenleving is geworteld en hoe zichtbaar onze organisatie is in 

de deelnemende gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne. 

Regionaal duikt overal het logo van Gildebor op alsof het er altijd 

is geweest. Ook de samenwerking met ondernemers verloopt 

naar tevredenheid. Onze medewerkers hebben waardevol werk 

verricht en daarnaast ontwikkelen zij zich voortdurend. Deze 

arbeidsontwikkeling is van grote waarde. We mogen dus trots 

zijn, want SWB Midden Twente levert Buitengewoon, Belangrijk 

Werk!

Hiervoor willen we al onze opdrachtgevers, medewerkers, 

klanten en business partners dan ook hartelijk danken. Samen 

maken we dit mogelijk.

Mariska ten Heuw    

Voorzitter Algemeen Bestuur

Jeroen van der Geest

Algemeen Directeur



Kinderboerderij ’t
Weusthag

Gildebor beheert en onderhoudt Kinderboerderij ’t Weusthag 

in Hengelo. Jaarlijks bezoeken zo’n 45.000 mensen het park 

aan de Van Alphenstraat. Op deze locatie werken acht vaste 

medewerkers en zeven vrijwilligers die de geiten, schapen, 

alpaca’s en zwijnen verzorgen. Verder heeft de Kinderboerderij 

edelherten, knaagdieren, watervogels, vele kippen- en 

duivenrassen én een nandoe. 

De Kinderboerderij biedt jaarlijks vijf studenten ‘Dierverzorging’ 

een stageplaats aan. Ook lopen er twintig middelbare scholieren 

een maatschappelijke stage. Daarnaast voeren er op jaarbasis 

zo’n 8 jongeren een opgelegde Halt-straf uit.

Ook is de Kinderboerderij betrokken bij het project LEF van de 

gemeente Hengelo, waarbij wekelijks 12 kinderen activiteiten 

ondernemen op en rond de Kinderboerderij. Het project is bedoeld 

voor kinderen die in het reguliere sport- en verenigingsleven 

niet goed mee kunnen komen door problematiek zoals ADHD of 

omdat juist hun ouders met problemen kampen. 

Medewerkers van de Kinderboerderij bezoeken ook vier 

verzorgingstehuizen met een aantal konijnen, cavia’s en kippen 

waarbij bewoners dieren kunnen bekijken en aaien.

In het magazijn van SWB Midden Twente werken 7 vaste 

medewerkers en jaarlijks loopt er eenzelfde aantal stagiaires. 

Het magazijn beschikt over 2 vorkheftrucks, 2 stapelaars en 6 

palletwagens. Per jaar gaan er zo’n 1800 zendingen richting 

klant.

Het magazijn heeft verder ongeveer 800 palletplaatsen voor 

binnenkomende en uitgaande goederen en de medewerkers 

beheren een klein wagenpark dat bestaat uit een aantal 

bestelbussen en –wagens en twee personenauto’s. De 

personenauto’s worden onder meer door werkcoaches  gebruikt 

die op bezoek gaan bij kandidaten die aan het werk zijn bij 

opdrachtgevers en partners. 

W14
magazijn



Gildebor beheert de openbare ruimte en op de foto is te zien hoe 

vakmannen een beveiligingspaal plaatsen ter bescherming van 

een lichtmast in de Hengelose Es. 

Ook de ondergrondse infrastructuur van Hengelo en Hof van 

Twente moet natuurlijk onderhouden worden. Onder Hengelo 

en Beckum ligt een rioolbuizenstelsel met een lengte van 928 

kilometer. Het gebied bevat 661 riool- en pompgemalen en vele 

overstorten, stuwputten en bergbezinkbassins. Gildebor heeft 

een vakman in dienst die periodiek alle pompgemalen met een 

hogedrukspuit schoonmaakt om ondergrondse verstoppingen 

te voorkomen.

Beheer
Openbare
Ruimte

SWB
Schoonmaakbedrijf 

SWB Schoonmaakbedrijf heeft sinds zijn oprichting, zo’n 1,5 

jaar geleden, een enorme groei doorgemaakt. Aanvankelijk 

maakten medewerkers 3 objecten schoon en de teller is 

inmiddels opgelopen naar 23 objecten. Het zal  daarom niet 

verbazen dat het schoonmaakteam is meegegroeid van 12 naar 

40 medewerkers.

Locaties die worden schoongemaakt zijn bijvoorbeeld de werven 

van Gildebor in Bentelo, Goor en Markelo, maar ook verscheidene 

bedrijven en scholen staan dagelijks op de planning. Een 

organisatie als het Enschedese ARBE Dienstverlening schakelt 

SWB Schoonmaakbedrijf eveneens in om iedere dag te kunnen 

starten in een proper pand!

Ook de gemeente Hengelo maakt gebruik van de diensten 

van SWB Schoonmaakbedrijf. In het Stadskantoor werken 9 

schoonmaakmedewerkers: omgerekend zijn dat dagelijks ruim 

3 fte’s. 



Maar liefst 325 contracten heeft SWB Schildersbedrijf in 

beheer. Het schilderwerk wordt uitgevoerd bij particulieren 

en bedrijven en vindt regionaal plaats in een straal van 35 

kilometer rondom het kerngebied Hengelo, Hof van Twente en 

Borne. 

In 2017 zijn er bij SWB Schildersbedrijf twintig medewerkers 

opgeleid tot schilder. De schilders doen regelmatig 

schilderklussen bij scholen, wijkcentra en huizen. Andere 

klussen zijn het schilderen van speeltoestellen in de publieke 

ruimte en het spuiten van meubels in de spuiterij.SWB
Schildersbedrijf

Beschut werk

Bij SWB werken ongeveer 250 medewerkers bij Beschut Binnen. 

Het gaat om waardevolle medewerkers die echter niet op de 

reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen vanwege een 

beperking. 

De medewerkers van Beschut Binnen verzetten veel werk voor 

in totaal 175 (regionale) opdrachtgevers. Op de foto pakt een 

medewerkster voor één van die opdrachtgevers een minuscule 

drukveer voor in een cilinderslot. Dat veertje is er één van 15000! 

Hieronder staan andere voorbeelden van werkzaamheden die bij 

Beschut Binnen worden uitgevoerd:

 het inpakken van 4 miljoen lasdoppen en steekklemmen 

 het sealen van 20.000 boeken

 het bewerken van 50.000 riemen

 het inpakken van een half miljoen producten als plastic  

 bakken en trommels

 het verpakken van 30.000 slijpschijven

 het vullen van 7000 kussens

 het verpakken van 1 miljoen veren

 het bewerken van in totaal 280 kilometer aan draad en kabel.



Open
Leerhuis

Werkacademie

Het Open Leerhuis is bedoeld voor kandidaten met een afstand 

tot de arbeidsmarkt die bij SWB zijn aangemeld. Er worden zes 

trainingen aangeboden op het gebied van solliciteren en het 

vinden van werk: 

2017 Aantal deelnemers

Instaptraining 63

CV Workshop 120

Brief schrijven 38

Gespreksvoering 35

Werkacademie 69

Assertiviteitstraining 9

Het vlaggenschip van het Open Leerhuis is de Werkacademie 

waaraan in 2017 69 kandidaten hebben deelgenomen.  

Deze training is gericht op het kweken van een actieve 

sollicitatiehouding en een juiste mindset voor het ‘veroveren 

van werk’. 

Cursisten schatten hun kans op een baan bij aanvang van de 

Werkacademie in op 4,1 op een schaal van tien. Na afloop van 

de Werkacademie ligt dat getal op 8,6! Het rapportcijfer dat de 

Werkacademie  van deelnemers heeft gekregen was in 2017 een 

8,9.

Cliënten in een arbeidsontwikkeltraject volgen soms ook 

vakinhoudelijke cursussen als dat hun kans op werk  vergroot. 

Ook kan het zijn dat een cursus verplicht is om te starten op een 

werkervaringsplaats. Voorbeelden uit 2017 van cursussen die 

door kandidaten succesvol zijn afgerond:

 VCA basisveiligheid Groen: 9 cliënten 

 HACCP Hygiënecode: 2 cliënten

 Heftruck: 5 cliënten.



Arbeids-
ontwikkeling

2017 was financieel voor SWB Midden Twente een goed jaar. 

De omzet was (door de start van Gildebor per 1 januari 2017) 

significant beter dan in 2016 en overtrof de begroting met 3%. 

Mede door de goede economische situatie waren de marges 

beter dan voorgaande jaren. 

Bovendien zijn  de bedrijfskosten goed onder controle. Het 

boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van  

489.000 euro. Ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen 5,9 

miljoen euro en dat vormt een goede basis voor de toekomst, 

waarin overheidsbezuinigingen hun weerslag op de resultaten 

van de sector zullen hebben. 

 Realisatie  Begroting Realisatie

in 1.000 € 2017 2017 2016

Omzet 25.491 24.796 12.437

Bedrijfsresultaat 290 -434 -380

Gemeentelijke bijdrage 363 363 363

Resultaat na bestemming 489 -454 -85

Eigen vermogen  5.887 5.086 5.540

In 2017 zijn bij SWB Midden Twente 617 cliënten begonnen 

aan een arbeidsontwikkeltraject. De oudste kandidaat had een 

leeftijd van 66 jaar en de oudste deelnemer die is uitgestroomd 

naar een betaalde baan was 61. De gemiddelde trajectduur van 

een kandidaat was in 2017 10,8 maanden en de geboorteplaatsen 

van de 617 cliënten waren verdeeld over 37 landen.

Financieel
gezond

Aantal trajecten: 617 (100%) 

Borne 55 8,9 %

Haaksbergen 58 9,4 %

Hengelo 405 65,6 %

Hof van Twente 67 10,9 %

UWV 32 5,2 %

Beëindigde trajecten: 302 (100%)

Betaald werk 114 37,7 %

Arbeidsfit / doel behaald 39 12,9 % 

Geen doelgroep meer 29 9,6 %

Beëindigd 120 39,7  %

Reden waarom de cliënt 

niet arbeidsfit is* 140 (100%)

Gedrag / Motivatie 24 17,1 %

Fysiek 36 25,7 %

Psychisch 46 32,9 %

Verstandelijk 7 5,0 %

Nederlandse taal 8 5,7 %

Thuissituatie 19 13,6 %

*  In veel gevallen is er sprake van een combinatie van factoren.
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SWB beheert al enkele jaren negen wijkcentra, waaronder één 

multifunctionele accommodatie, een zogenaamde MFA. In 

deze centra werken momenteel veertig beheerders. Voor SWB 

zijn het ideale plaatsen om cliënten met een afstand tot de 

arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen en hen verder te 

ontwikkelen.

Wijkcentra
Gildebor heeft in 2017 in de gemeenten Hengelo en Hof van 

Twente het beheer en onderhoud verzorgd van:

 13 sportparken 

 52 natuurgrasvelden

 25 kunstgrasvelden

 3 sporthallen 

 2 atletiekbanen

 1 honk- en softbalveld 

 1 ligweide bij een zwembad.

Het uitvoerende team bestaat uit 28 medewerkers. Door hun 

vakmanschap kunnen wekelijks zo’n 20.000 sporters genieten 

van hun sport. 

Onderhoud
en beheer 

grasvelden



Beheer
Openbare
Ruimte

Gildebor houdt de
publieke ruimte leefbaar!

Gildebor beheert de openbare ruimte en daarbij wordt 

onder meer 6 miljoen vierkante meter aan verhardingen 

onderhouden en schoongemaakt. De organisatie heeft vijf 

ervaren veegmachinisten in dienst die met hun veegwagens 

de publieke ruimte schoonhouden. Dat doen ze onder meer 

na afloop van markten, tentfeesten, kermissen en officiële 

feestdagen zoals Koningsdag. 

Gildebor faciliteert in totaal 30 grotere evenementen. 

Medewerkers plaatsen dan bijvoorbeeld dranghekken en 

borden voor wegomleidingen. De organisatie is dus rechtstreeks 

betrokken bij activiteiten die de samenhang in de gemeenschap 

vergroten. 

De veegwagens worden in het najaar ook ingezet bij het opruimen 

van bladafval. In de gemeente Hengelo heeft Gildebor in 2017 

zo’n 1000 ton bladafval verwerkt tot bladaarde. Deze duurzame 

oplossing verkleint de ecologische footprint van Hengelo!

Vakmannen onderhouden natuurlijk ook het groen in de 

openbare ruimte. In het werkgebied van Gildebor gaat het om:

 Het schoffelen en snoeien van 1,5 miljoen m2 aan  

 plantenborders en struiken

 Het maaien van ruim 4 miljoen m2 gazons en bermen

 Het knippen van 100.000 m2 aan hagen

 Het verzamelen van honderden fietswrakken en weesfietsen

 Het legen van ruim 1500 afvalbakken en ruim 300  

 hondenpoepbakken

 Het onderhouden van 1250 speelvoorzieningen voor  

 kinderen.



Medewerkers van SWB Midden Twente doen graag mee aan 

lokale en regionale sportevenementen en zetten daarmee SWB 

en Gildebor op de kaart. Bovendien wil SWB Midden Twente een 

‘vitale organisatie’ zijn en dat onderwerp is daarom één van de 

speerpunten van het beleid in 2018.

SWB en Gildebor voeren ook werkzaamheden uit rond de 

FBK Games. Medewerkers van deze bedrijfsonderdelen 

hangen bijvoorbeeld reclameborden  op en ook zetten ze 

wedstrijdmaterialen neer in het stadion. Verder richten ze 

bijvoorbeeld de call room in waar atleten zich verzamelen 

voordat ze het stadion binnengaan voor hun atletiekonderdeel. 

Vitale
organisatie Sportief!



Het predicaat Belangrijk Partner (SWB) of Buitengewoon 

Partner (Gildebor) wordt jaarlijks gegeven aan bedrijven 

die extra stappen hebben gezet op het gebied van sociaal 

ondernemen. SWB Midden Twente selecteert zulke bedrijven 

aan de hand van een aantal criteria. 

Uit deze relatielijst maakt SWB Midden Twente een selectie 

van bedrijven die hun positieve betrokkenheid concreet maken 

door opdrachten bij SWB Midden Twente neer te leggen of 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

SWB Midden Twente organiseert voor zulke relaties 

verschillende evenementen en bijeenkomsten.

Belangrijk 
Partner

Sociaal 
ondernemen



Uitgaan van
wat iemand

wel kan!

In Hengelo sorteren bij SWB Midden Twente dagelijks 40 

medewerkers postpakketten in allerlei soorten en maten. Deze 

sorteerders komen uit verschillende doelgroepen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld aangemeld zijn via de gemeente, maar SWB plaatst 

ook schoolverlaters bij de pakketsortering.

Per dag worden zo’n 35.000 pakketten gesorteerd voor 

particulieren en bedrijven. Rond Sinterklaas, Kerst en oud en 

nieuw loopt dat aantal op tot zo’n 55.000 pakketten per dag.

Pakketsortering

Fotografie:
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 Martin Metsemakers


