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VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
De Diamant-groep heeft 60 jaar aan knowhow en kennis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan de slag te krijgen en te houden. Dit hebben we ook in 2018 weer ingezet
om de groep mensen die buiten de boot dreigt te vallen, structureel van zinvol werk te voorzien.
Ondanks de bezuinigingssituatie die nog steeds van kracht is, was 2018 in financieel opzicht een
goed jaar. De Diamant-groep behaalde een positief bedrijfsresultaat van ruim 1 miljoen euro. We
slagen er dus opnieuw in de meerjarige bezuinigingen goed op te vangen.
De Diamant-groep is en blijft een belangrijke partner van de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet. Hier ligt wel een uitdaging. Het aantal mensen dat geholpen wordt met
de wet, blijft achter bij de verwachtingen. Ondanks onze inspanningen zien we dat niet iedereen de
stap naar de reguliere arbeidsmarkt kan maken. Als parallelspoor van de private arbeidsmarkt moeten
we daarom op zoek naar nieuwe vormen en gradaties van zinvol werk.
Want dat is de taak van de Diamant-groep: zien wat iemand nodig heeft en daarin de juiste structuur
en begeleiding bieden. Zodat iedereen mee kan doen. Die rol pakken we proactief op en willen we
de komende jaren nóg beter uitdragen en zichtbaar maken. In het nieuwe strategieplan voor 20202024 bouwen we aan een toekomstbestendige infrastructuur voor een groep mensen die het niet
zelfstandig op de arbeidsmarkt redt.
Daarbij zijn we zelf ook in beweging. We transformeren steeds verder naar een organisatie waarin de
ontwikkeling van mensen centraal staat. Door te kijken naar wat wél mogelijk is en minder nadruk te
leggen op iemands kwetsbaarheden, zorgen we samen met de deelnemende gemeenten voor een
inclusieve samenleving.
Esmah Lahlah, Voorzitter Bestuur Diamant-groep
Robert Bool, Algemeen Directeur Diamant-groep

2018
IN ‘T KORT

854 medewerkers werken ‘buiten de muren’. Ze werken onder begeleiding
bijvoorbeeld bij De Schoonmaak Coöperatie, in het groenonderhoud
bij Groen Xtra, bij Post&Vervoer, in de Tilburgse fietsenstallingen of in een
groepsdetachering bij bedrijven in de regio.

332 medewerkers
zijn individueel aan de slag bij reguliere
bedrijven en organisaties in de regio.
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Jos Verweij (62)
GROEN XTRA HERSTELT STORMSCHADE

Eind 2018 werkten 1912 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bij de Diamant-groep.
192 medewerkers zijn gestopt met werken om diversen redenen.
125 medewerkers zijn doorgestroomd naar ander werk.
322 kandidaten zijn in 2018 gestart in een re-integratie traject.

Anas al Achour (37)

begeleiding en bemiddeling in 2018

WERKT BIJ XPO
ALS TEAMLEIDER
“Vanwege de oorlog ben ik uit Syrië gevlucht. Na veel omzwervingen ben ik met mijn gezin in Tilburg terechtgekomen. Nu ik
een verblijfsvergunning heb, mag ik werken. In mei 2018 ben
ik bij de Diamant-groep gestart met een stage bij Productie.
Ook heb ik een aantal workshops gevolgd. In Syrië heb ik altijd
in de reisbranche gewerkt. Helaas lukt het niet om daar nu
een baan in te vinden, maar bij logistiekbedrijf XPO heb ik het
inmiddels erg naar mijn zin. Ik ben hier al opgeklommen van
orderpicker naar teamleider van drie medewerkers. Voor de
toekomst hoop ik teamleider te worden van een groter team.
Ik ben erg blij dat de Diamant-groep mij geholpen heeft bij het
vinden van werk.”

209 kandidaten gestart in een re-integratie traject
332 gedetacheerde medewerkers
316 decorplaatsingen (onder eigen leiding)
225 meerdaagse trainingen
89 coachingstrajecten
108 counseling sessies
64 statushouders
49 voorschakeltraject jongeren
210 re-integratietrajecten succesvol afgesloten

In 2018 zijn 28 medewerkers gestart via beschut werk.

GROEN XTRA
GROENVOORZIENING
STADSREINIGING

BEGELEIDING EN
BEMIDDELIING

DIAMANT-GROEP HELPT

kwekerij en stekbedrijf in 2018

VALT IN DE PRIJZEN
KWEKERIJ EN
STEKBEDRIJF

post & vervoer in 2018

2.241.051 brieven bezorgd
341 pakketten bezorgd
2.365.812 brieven en pakketten gefrankeerd
22 medewerkers dagelijks vervoert van en naar het werk
50 km fietst onze postbezorger gemiddeld per dag
110 km rijdt onze chauffeur gemiddeld per dag

PRODUCTIE

MAATSCHAPPELIJKE
ONDERNEMINGEN

P

VERKIEZINGSPOST BEZORGD

productie in 2018

45.000.000 suikersticks ingepakt
1.200.000 medicijndoosjes gevouwen
1.700.000 kg kleding gesorteerd
22.500.000 zakjes stroopwafels ingepakt
9.300.000 onderdelen opgehangen in rekken
41.000 kerstpakketten ingepakt
147.000 kokers voor ophangsystemen gemaakt
5.800.000 chocolaatjes ingepakt

la poubelle in 2018

424.333 bezoekers in onze winkels
151.146 betalende klanten
5217 ritten voor onze ophaaldienst
86% van binnenkomende goederen is verkocht of hergebruikt
14% op de afvalberg

DIERENOPVANG
DIERENAMBULANCE

Doc-t in 2018

De Diamant-groep helpt vluchtelingen met een
verblijfvergunning bij het vinden van een plek op
de arbeidsmarkt. Dit doen we sinds juni 2018 in
opdracht van de gemeente Tilburg. Tijdens het
traject leren de statushouders de Nederlandse taal,
gericht op werk. Ook leren zij meer over de gebruiken en gewoonten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er 65 statushouders gestart.
De eerste resultaten zijn positief: zo zijn negen
van hen begonnen met betaald werk, hebben vijf
personen een stageplek en wordt één statushouder
opgeleid tot schilder – met baangarantie.

210 honden opgevangen
232 katten opgevangen
146 kittens opgevangen
2930 ambulanceritten

AFAC
FIETSENSTALLINGEN

AFAC in 2018

“Sinds 1988 werk ik bij de Diamant-groep. Daarvoor was ik
boomchirurg en herstelde ik oude bomen. Na een bedrijfsongeval ben ik gestart bij de Diamant-groep. De eerste acht jaar
als leermeester bij de kwekerij op de Test & Training-afdeling.
In totaal heb ik zo’n 450 medewerkers de kneepjes van het vak
geleerd. Nu ben ik meewerkend voorwerker bij Groen Xtra. Met
een ploeg van negen medewerkers verwijderen we zwerfafval,
snoeien we struiken en bomen, en wieden we onkruid. Daarnaast analyseer ik het beeldbestek. Voor pijnpunten bedenk
ik een oplossing. Ik houd van de natuur. De keuze om in het
groen te werken, heb ik al jong gemaakt. Ook vind ik het fijn
om met mensen te werken. Ik vind het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en probeer het beste uit hen
te halen. In het groen én met mensen werken, is voor mij de
ideale combinatie.”

STATUSHOUDERS MET RE-INTEGRATIE

FIETSBEHEER

TILBURG, GOIRLE
EN RIJEN

DOOR POST & VERVOER
Op 21 maart 2018 waren de gemeentelijke verkiezingen. Een extra drukke periode voor Post & Vervoer, omdat zij de verkiezingspost voor de gemeente
Tilburg bezorgen. Naast de reguliere post die de
medewerkers dagelijks al verspreiden, brachten zij in
een periode van ongeveer vier weken zo’n 450.000
poststukken extra weg.

4.000.000 stekjes geknipt
1.300.000 planten opgepot
104.370 bierpakketten ingepakt voor La Trappe

POST & VERVOER

Stephanie de Kort (36)

“Oorspronkelijk werkte ik in de zorg, maar dat ging helaas niet
meer. Eind december 2011 ben ik gestart bij Diamant-groep
Productie. Dit werk paste niet bij mij, daarom ben ik een halfjaar later bij Post & Vervoer aan de slag gegaan als chauffeur.
Naast personenvervoer verzorg ik de postbezorging in het
buitengebied en op industrieterreinen. De routes die ik rij, leg ik
zelf op volgorde. Soms help ik mee in de postkamer. Voor mij is
het heel belangrijk om bij de Diamant-groep te werken, want
thuiszitten is niets voor mij. De structuur en regelmaat heb ik
nodig. Mijn werk is divers, uitdagend en ik word gewaardeerd
door mijn collega’s. Het is fijn om onder de mensen te zijn.”

5250 m3 illegale stort geruimd
2475 ton blad geruimd
1.500.250 m2 geschoffeld
3.475.000 m2 gras gemaaid
500.500 m2 haag geknipt
5020 bomen gesnoeid
7 sportvelden onderhouden

In 2018 zijn 141 medewerkers ingestroomd via een tijdelijke participatiebaan.

LA POUBELLE

La Poubelle won op 11 oktober 2018 de MVOaward van de gemeente Gilze en Rijen in de
categorie ‘Fatsoenlijke Banen en Economische
Groei’. Manager Theo van der Bruggen is er heel
blij mee. “We voorzien in korte tijd duidelijk in
een behoefte: bij La Poubelle zetten mensen hun
eerste stappen op weg naar de arbeidsmarkt.
Deze award van de gemeente is een mooie
erkenning van ons werk.”

WERKT ALS CHAUFFEUR
BIJ POST & VERVOER

groen xtra in 2018

Eind 2018 werkten 84 medewerkers via een arbeidsmatige dagbesteding bij de Diamant-groep.

Op donderdag 18 januari 2018 raasde er een
storm over ons land, die alleen al in Tilburg zo’n
400 bomen velde. Topdrukte dus voor Groen
Xtra. Op de dag zelf hebben vier groenspecialisten, samen met vier onderaannemers, de wegen
begaanbaar gehouden door de afgewaaide takken
en omgevallen bomen snel op te ruimen. Groen
Xtra heeft vervolgens in opdracht van gemeente
Tilburg de schade in kaart gebracht. Inmiddels zijn
de herstelwerkzaamheden afgerond. In het voorjaar van 2019 zijn 86 bomen terug geplant.

WERKT ALS MEEWERKEND
VOORWERKER
BIJ GROEN XTRA

Jolanda Horrevorts-Brabers (46)
WERKT BIJ
PRODUCTIE ALS
PRODUCTIEMEDEWERKER
“Ik ben als 17-jarige bij Diamant-groep gestart, na een stage
vanuit mijn school ‘De Poort’. In de afgelopen dertig jaar heb
ik veel gedaan binnen de Diamant-groep. Sinds 2014 werk
ik bij Productie. Hier heb ik het erg naar mijn zin! Het werk is
afwisselend en ik heb leuke collega’s en leidinggevenden. Mijn
werkzaamheden zijn onder andere inpakken, stickeren, sealen,
bundelen en vouwen van doosjes. Onlangs ben ik gestart met
een basiscursus computerles. Die volg ik eens in de twee weken.
Ik leer hoe ik dingen kan opzoeken op internet en hoe ik moet
mailen. Ook ga ik een gebarentaalcursus volgen, zodat ik goed
kan communiceren met collega’s die slechthorend zijn.”

BIJZONDER PLAFOND IN WOORDLAB IN LOCHAL

5322 fietsen geruimd
33% weer opgehaald

fietsenstallingen in 2018
962.344 fietsen gestald

COÖPERATIE SAMEN MET
WEENER XL & WSD

De LocHal is een knap staaltje werk. Een bijzondere bibliotheek, met bijzondere ruimtes. In het
WoordLab worden bezoekers bijvoorbeeld helemaal
omringd met boeken. Letterlijk, want de boekenrekken langs de muren zijn doorgetrokken naar
het plafond. Medewerkers van Productie hebben
hiervoor de ruggen van oude boeken losgesneden
en op plafondplaten geplakt. Een eervolle klus.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
VOLG ONS OP...

www.twitter.com/diamant_groep
www.linkedin.com/company/diamant-groep
www.facebook.com/diamantgroeptilburg

BALANS
(per 31 december 2018 (x €1 miljoen)

31-12-2017

ACTIEF

31-12-2018

PASSIEF

31-12-2017

31-12-2018

13,4

14,4

MATERIËLE VASTE ACTIVA

9,3

9,4

EIGEN VERMOGEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

5,2

4,2

VREEMD VERMOGEN LANG

7,1

6,2

VREEMD VERMOGEN KORT

12,8

14,0

TOTAAL

33,3

34,6

VLOTTENDE ACTIVA

13,2

16,6

LIQUIDE MIDDELEN

5,6

4,4

33,3

34,6

TOTAAL

EXPLOITATIEREKENING
(x €1 miljoen)

2017

2018

Netto toegevoegde waarde

26,8

26,1

Subsidie

44,5

42,4

3,2

4,0

Totale opbrengsten

74,5

72,5

Totale lasten

72,4

71,7

Mutaties reserve

0,1

0,0

Vennootschapsbelasting

0,2

-0,2

Totaal

1,9

1,1*

Overige opbrengsten

* Positief resultaat van €1,1mln is exclusief incidentele bate in verband met
dividend uitkering van €3,5 mln vanuit BV Bepro.

ONZE MISSIE

De Diamant-groep draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, om zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.
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ORGANOGRAM
ULTIMO 2018
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Tilburg, Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Alphen-Chaam

(ZWARE) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIAMANT-GROEP

ALGEMEEN BESTUUR / DAGELIJKS BESTUUR

voorzitter
Esmah
Lahlah
Tilburg

vice voorzitter
Oscar
Dusschooten
Tilburg

Marijo
Immink
Goirle

Gerrit
Overmans
Hilvarenbeek

Rolf
Vullings
Dongen

Ariane
Zwarts
Gilze en Rijen

Ton
Braspenning
Alphen-Chaam

DIRECTIE

Robert Bool
Algemeen
Directeur
Leerwerkbedrijf

Marcel Martin
Operationeel
Directeur
BV Bepro

Cees Sauer
Concerncontroller

Stichting Bevordering Werkgelegenheid

COLOFON
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Fotografie Diamant-groep
Drukwerk DekoVerdivas
Met dank aan Iedereen die met ons gepraat heeft, op de foto is gegaan en meegewerkt heeft aan het jaarverslag.
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Stichting La Poubelle
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