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Voorwoord & presentatie 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de directie 
van Biesieklette Holding BV. Met dit jaarverslag 
informeert Biesieklette haar stakeholders over 
de financiële en niet financiële resultaten over 
2020. Ook geven we een vooruitblik en 
beschrijving van onze toekomstverwachtingen. 
 
Het was een jaar waarin de wereld even op zijn 
kop leek te staan. Het coronavirus heeft de 
gemoederen flink beziggehouden. Biesieklette 
heeft zich er goed doorheen weten te slaan, 
maar de coronamaatregelen hebben 
onmiskenbaar gevolgen voor de bedrijfsvoering 
van Biesieklette gehad. We hebben binnen onze 
dienstverlening vooral ons best gedaan om hier 
flexibel en adequaat mee om te gaan en 
ondanks dit onrustige jaar onze werknemers 
zoveel mogelijk structuur en stabiliteit te 
bieden. Aan de andere kant lijkt het ook alsof de 
wereld tot stilstand kwam op sommige aspecten 
binnen de dynamiek van Biesieklette en om ons 
heen.  
 
Het jaarverslag begint met algemene informatie 
over de organisatie waarin o.a. visie, missie en 
doelstellingen uiteengezet worden. Hierna 
worden kerncijfers van het afgelopen jaar 
gepresenteerd.   
 
Het verslag geeft vervolgens een vooruitblik op 
de toekomstplannen voor 2021 en verdere 
jaren. Na de vooruitblik volgt een terugblik en 
evaluatie van 2020 gegeven. Corona speelt 
hierin ontegenzeggelijk een grote rol. Werd in 
het vorig jaarverslag over 2019 nog een 
paragraaf aan de oprukkende coronacrisis 
gewijd, in dit jaarverslag zal het als een rode 
draad door de hoofdstukken heenlopen. Door 
corona werd Biesieklette gedwongen zich 
hoofdzakelijk te focussen op de continuering 
van kwalitatief goede dienstverlening en 
arbeidsontwikkeling binnen deze nieuwe 
realiteit. Onze omgeving zagen we eveneens 
zich primair richten op het zo goed als mogelijk 
handhaven van kernactiviteiten. Veel 
bevindingen en doelstellingen uit het vorige  

jaarverslag zijn nog steeds actueel en keren 
daarom ook terug in dit jaarverslag 2020. 
  
Als laatste leest u de financiële jaarrekening die 
inzicht geeft in de financiële situatie van de 
organisatie. De financiële gegevens voldoen aan 
de wettelijke vereisten zoals opgenomen in Titel 
9, Boek 2 van het burgerlijk wetboek. Dit 
rapport is opgesteld in euro’s (€). 
 
Dit jaarverslag is gepubliceerd op 30 april ’21 en 
is te lezen op onze website of te downloaden als 
PDF. 
 
Biesieklette wil van deze gelegenheid tevens 
gebruik maken om haar bestuur, 
ondernemingsraad en alle medewerkers te 
bedanken voor hun inzet. Daarnaast ook alle 
opdrachtgevers, zakelijke relaties en last but not 
least de ruim één miljoen bezoekers die in 2020 
onze stallingen hebben weten te vinden. 
 
Biesieklette is er trots op dat we in 2020 met 
gemiddeld 130 medewerkers 33 stallingen 
hebben geëxploiteerd en door begeleiding en 
coaching 19 medewerkers hebben geholpen aan 
regulier werk. 
 
Namens Biesieklette Holding B.V. 
 
Herman de Graaff  
Algemeen directeur 
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1. Algemene informatie over de organisatie 
 

Biesieklette Holding BV (Hierna: “Biesieklette”) is al vanaf 1983 een maatschappelijk relevante organisatie. 

Vanaf de oprichting beheert en exploiteert Biesieklette fietsenstallingen op een professionele en 

klantvriendelijke wijze. Hiermee leveren wij al decennialang een belangrijke bijdrage aan het fietsbeleid en 

het fietsvriendelijk maken van Nederland in het algemeen en de regio Randstad in het bijzonder. De fiets is 

door de jaren heen een steeds volwaardiger vervoermiddel geworden en dat is goed voor de gezondheid van 

mensen en voor het milieu. Het is ook van belang gebleken voor de doorstroming van verkeer aangezien de 

mobiliteit sterk is toegenomen, zowel binnen gemeenten als tussen gemeenten. Biesieklette streeft met het 

beheer en de exploitatie van stallingen geen commercieel doel na, maar heeft vooral een sociaal oogmerk. 

Naast bovenstaande maatschappelijke bijdrage is ons werk een middel, met als doel te voorzien in goede en 

volwaardige werkervaringsplekken en begeleiding naar regulier werk. Als sociale onderneming bieden wij 

(tijdelijke) arbeidsplaatsen aan mensen die om wat voor reden dan ook niet zo makkelijk zelf aan het werk 

komen. Onze werkervaringsplekken zijn niet alleen een effectief middel om (sociale) vaardigheden aan te 

leren, medewerkers komen ook in een zogenoemd werkritme. Dit houdt in dat zij leren om binnen een 

bepaald werkrooster te functioneren. Dat zorgt voor de benodigde werkervaring en leert de persoon 

bovendien om zich aan te passen aan een werksituatie. Door middel van trainen, begeleiden en coachen, 

werken we hard om onze medewerkers naar reguliere banen buiten Biesieklette te leiden. 

Biesieklette levert dienstverlening in verschillende gemeenten in de Randstad. Ondanks de beperkingen van 

de coronamaatregelen ontving Biesieklette, met gemiddeld 130 medewerkers, ook in 2020 ruim een miljoen 

bezoekers in 33 stallingen. 

Ook gedurende de coronaperiode wil Biesieklette de ‘sympathiekste fietsenstalling van Nederland’ zijn. Nut 

en waarde van door mensen bewaakte fietsenstallingen zijn afgelopen jaar meer dan ooit gebleken.  

1.1 Missie, visie en doelstellingen Biesieklette 

Biesieklette is sinds de oprichting een sociaal-maatschappelijke onderneming. Onze bestaande en nieuwe 

activiteiten moeten passen bij onze missie, zodat de organisatie herkenbaar blijft voor onze omgeving, onze 

klanten, onze opdrachtgevers en onze medewerkers.  

 Missie: 

‘Het bieden van passende arbeid aan en het begeleiden van zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt door het bedrijfsmatig exploiteren van fietsenstallingen en aanbieden van verwante diensten en 

producten waar de mens centraal staat.’ 

Visie: 

‘Mens en fiets, dat is waar het bij Biesieklette om draait. Wij beheren fietsenstallingen met bijbehorende 

producten en diensten, zoals verhuur van fietsen en strandrolstoelen. Het bijzondere is dat dit werk wordt 

gedaan door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We begeleiden onze medewerkers en 

coachen hen in hun ontwikkeling. Zo doen zij opnieuw ervaring op met werken, ontwikkelen nieuwe 

competenties en kunnen waar mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.’ 

De toekomstige omgeving van Biesieklette is door het coronavirus mogelijk sterk aan verandering 

onderhevig. Ons aanpassingsvermogen hierop zal dan van groot belang zijn. Het is daarom van belang om 

een ‘lerende’ organisatie te zijn die in staat is zich flexibel op te stellen in een veranderende omgeving en 

waar de wil is om met veranderingen mee te bewegen. Omdat onze organisatie vooral een optelsom is van 

alle mensen die er werken, is het dus vooral zaak dat de medewerkers in staat zijn zich hieraan aan te 
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passen. Voor 2021 staan bijeenkomsten binnen Biesieklette gepland om onszelf zo goed als mogelijk voor te 

bereiden. Bijeenkomsten waarin we samen opnieuw helder maken waar we voor staan, wat we willen 

bereiken, hoe we dat willen doen en wat elke medewerker hieraan kan bijdragen. 

 

Doelstellingen:  

Korte termijn (2021)  

• Verder verankeren en monitoren van de bedrijfsprocessen; 

• Verbeteren staat van onderhoud en uitstraling van de stallingen; 

• Hardware behoefte van onze locaties bepalen en upgraden; 

• Het niveau van onze service bepalen ten aanzien van de werk-, en participatietrajecten en deze 

monitoren; 

• Meer focus op en modernisering van communicatie(-middelen); 

• Onderzoek naar mogelijkheden voor het aanbieden van stageplekken; 

• Missie, visie en strategie bijeenkomsten. 

Middellange termijn (vóór 2023) 

• Markt-, concurrentie- en positioneringsonderzoek; 

• Herstructureren van de rechtsvorm; 

• Verbeteren van de zichtbaarheid in het straatbeeld. 

Lange termijn (vóór 2026) 

• Vanuit eigen missie en visie onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn op het gebied van 

arbeidsparticipatie. Denk hierbij aan trajecten rond re-integratie, taalvaardigheid, enz.; 

• Onderzoek naar mogelijkheden om bewustzijn van eigen werknemers te verbeteren op gebied van 

voeding, sport en mentale gezondheid; 

• Onderzoek naar uitbreiding van commerciële activiteiten binnen onze missie.  

• Voldoende financieel weerstandsvermogen opbouwen. 

 

1.2 Organogram 

  

1.3 Bestuur en Toezicht 

Biesieklette kent een two-tier bestuursstructuur met een uitvoerend en niet-uitvoerend deel. De stichting 

Biesieklette is enige aandeelhouder van de vennootschap Biesieklette Holding BV en heeft een niet 

uitvoerend bestuur bestaande uit 4 leden. Het bestuur is het enige orgaan van de stichting en is naast het 
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besturen van de stichting belast met het toezichthouden op de vennootschap en haar 

dochtermaatschappijen. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor:  

• Het bestuursmodel van de organisatie en benoemt, evalueert en ontslaat bestuurders. 

• Een transparant bezoldigingsbeleid welke passend is bij de maatschappelijke positie van de 

organisatie. 

• Het realiseren en evalueren van doelstellingen, strategie, financiering en te voeren beleid.  

• Het adviseren en stimuleren van het uitvoerend bestuur en vraagt hierbij actief naar input vanuit de 

organisatie.  

Onze bestuursleden zijn: 

Karin de Graaf  voorzitter 

Ger van Oenen  penningmeester 

Peter Creemers  bestuurder 

Bert van Swol  bestuurder 

 

Het stichtingsbestuur heeft de uitvoerende taken gedelegeerd aan de directie van de vennootschap en haar 

onderliggende dochtermaatschappijen. De directie van de vennootschap bestaat uit de algemeen directeur, 

de heer H.J.A. de Graaff 

Een uitgebreide uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel het niet 

uitvoerend bestuur als het uitvoerend bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en het 

directiestatuut.  

De directie van Biesieklette Holding BV heeft in 2020 achtmaal plenair met het bestuur van de stichting 

Biesieklette vergaderd en er is eenmaal (in oktober) overleg geweest met de ondernemingsraad.  

 

1.4 Ondernemingsraad (OR) 

Ook voor de OR was 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis werkte door in de vorm en de inhoud van de 
OR-vergaderingen. Tijdens de reguliere OR-vergaderingen met directie zijn beleids- en operationele zaken 
aan bod gekomen. De technische aspecten op de stallingen, onderhoud, bereikbaarheidsdienst en 
bevoorrading blijven belangrijke aandachtspunten. Naast deze zaken adviseert de OR, de directie en het 
bestuur ook in het kader van meerjarenperspectief als het gaat om de financiële zaken en 
investeringsplannen. Voor een goede en representatieve OR is het van belang dat deze regelmatig verjongt. 
Wij zijn daarom verheugd met het toetreden tot de OR van Wesley van de Graaf als nieuw lid. 
 
De OR bedankt alle medewerkers die ons het afgelopen jaar hebben weten te vinden met kritische vragen en 
adviezen. De ondernemingsraad in 2020:  
Ben van Kan                     coach OR en voorzitter (a.i.)  
Jelle Hendriks                 OR lid  
Trees Zandbergen          OR lid 
Hans Wesselius               OR lid  
Wesley van der Graaf OR lid 

2. Vooruitblik  
 
In het komende hoofdstuk wordt een globale beschrijving gegeven van het voorgenomen beleid voor het 

komende jaar en verdere jaren. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen in de markt en andere gebeurtenissen 
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die invloed hebben op de operationele zaken van Biesieklette, de focus op communicatie, automatisering en 

op personele zaken. 

2.1 Het coronavirus 

Hoewel er zicht komt op een einde van de directe bedreiging voor onze maatschappij door corona, is het nog 

ongewis wanneer dit het geval zal zijn. Biesieklette gaat er daarom gevoeglijk vanuit dat het door ons 

genomen pakket aan maatregelen en aanpassingen van activiteiten ook in geheel 2021, en mogelijk verder in 

de tijd, in meer of mindere mate van kracht zal blijven. De coronacrisis en de nasleep hiervan zal aanzienlijke 

economische, maatschappelijke en sociale gevolgen met zich meebrengen waardoor het bestaan van een 

organisatie zoals Biesieklette relevanter dan ooit zal blijken te zijn. De verwachte economische krimp leidt tot 

een stijging van de werkloosheid en afstand tot de arbeidsmarkt. Deze toename van het aantal 

werkzoekenden zal gemeenten dwingen meer te doen aan het begeleiden en ondersteunen van deze 

mensen. Biesieklette kan en wil hier een significante rol in spelen voor onze opdrachtgevers. Deze 

coronaperiode blijkt ook de tijd voor een herbezinning op de verkeersmobiliteit binnen Nederland en de 

milieueffecten die hier het gevolg van zijn. In een enquête van de ANWB uit 2020 antwoordde 27% van de 

ondervraagden, na de coronacrisis te verwachten vaker de fiets te pakken. Corona zorgde tevens voor een 

flinke groei van fietsverkopen in Nederland. Uit de jaarcijfers van RAI Vereniging en BOVAG blijkt namelijk 

dat de omzet uit fietsverkopen in 2020 met 30% steeg. Voornoemde feiten bij elkaar opgeteld maakt het 

meer dan aannemelijk dat het fietsgebruik in de toekomst vooral zal toenemen. In het faciliteren van deze 

toename van het fietsgebruik, door het bieden van voldoende en kwalitatief goede stallingsvoorzieningen, 

kan en wil Biesieklette eveneens een significante rol spelen voor onze opdrachtgevers. Beide rollen sluiten 

naadloos aan op onze sociaal maatschappelijke visie.    

De gevolgen van de coronacrisis zijn met regelmaat besproken met onze opdrachtgevers. In gezamenlijk 

overleg is besloten dat er in verband met de noodzakelijke aanpassingen van de dienstverlening geen 

terugbetaling wordt gedaan. Tevens heeft Biesieklette geen aanspraak hoeven maken op corona-

steunmaatregelen vanuit het rijk of gemeenten.   

2.2 De markt 

Door corona is het nu al zeker dat er veranderingen en vernieuwingen op het gebied van personenvervoer 

met de tweewieler op komst zijn en dat die een grote impact op onze markt en dienstverlening gaan hebben. 

Overheden willen mensen meer in beweging brengen en tevens staat het terugbrengen van de CO2 uitstoot 

hoog op de politieke agenda. Er is daarom veel behoefte aan goede informatie over tweewielers-gedrag, 

waaronder het parkeergedrag. Het is nu al duidelijk dat het fietsgebruik na de coronacrisis significant zal 

toenemen. Hierdoor wordt ook de behoefte aan kwalitatief goede fietsparkeergelegenheden groter. 

Fietsparkeerders geven echter vooralsnog vaak aan, dit niet tegen een hogere prijs te willen doen.  

Biesieklette ziet een toename van partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van geautomatiseerde 

toegangs- en registratiesystemen voor tweewielers. Door deze automatisering kunnen stallingen goedkoper 

geëxploiteerd worden omdat hiermee de inzet van stallingbeheerders deels verdwijnt. Dit maakt het 

misschien financieel aantrekkelijker voor opdrachtgevers vanuit de portefeuille verkeer, echter leert de 

coronacrisis ons nog eens extra dat de inzet van mensen van grote meerwaarde is en een effectief en 

efficiënt beheer sterk bijdraagt aan een sociale cohesie in de samenleving en een gevoel van veiligheid in de 

stalling. Naar verwachting zal er dus behoefte blijven aan de inzet van stallingsbeheerders en wellicht zelfs 

weer toenemen. 

Binnen enkele gemeenten wordt de exploitatie en het beheer van tweewielerstallingen in eigen hand 

genomen. We zien meer arbeidsparticipatie werkplekken ontstaan onder de paraplu van de gemeenten zelf. 

Biesieklette verloor om deze reden een tweetal kleine opdrachtgevers. Dit maakt ons extra alert om deze 

ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en in contact te blijven met onze opdrachtgevers. Ook na 
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fusies van sociale diensten en werkvoorzieningen kan Biesieklette van toegevoegde waarde zijn bij het 

bieden van werkplekken in combinatie met coaching. 

Het huidige contract met onze grootste opdrachtgever loopt tot en met 2021. Hierdoor is de continuïteit tot 

aan die datum in ieder geval geborgd. Er worden gesprekken gevoerd voor verlenging van het contract en is 

de verwachting dat ook zal gebeuren. Momenteel wordt reeds gesproken over de vorm van de continuering 

van het contract.  

Biesieklette zal ook in de komende jaren onderzoeken in hoeverre vormen van samenwerking met andere 

organisaties een duurzame meerwaarde kan bieden in het licht van de marktontwikkelingen.  

 

2.3 SWOT-analyse 

De eerder opgestelde SWOT-analyse met een beeld van de kansen en bedreigingen die Biesieklette het 

komende jaren tegenmoet kan zien, is nog steeds actueel. Het geeft tevens de huidige sterke en zwakkere 

kenmerken van het bedrijf weer. De SWOT-analyse dient als een goede leidraad voor de prioritering binnen 

Biesieklette. In de volgende paragrafen wordt er per bedrijfsonderdeel nader ingegaan op de analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn onze kansen

•Grotere werkeloosheid i.v.m. krimp van de 
economie;

•Vergroten zichtbaarheid d.m.v. meer focus op 
communicatie;

•‘Last mile’-logistiek, fiets de laatste 
kilometer(s);

•Steeds meer elektrische fietsen (hebben 
oplaadpunt nodig);

•Populariteit van de deelfiets stijgt.

Waar liggen de bedreigingen

•Goedkopere / opkomende concurrentie;

•Minder afhankelijk van menselijke arbeid i.v.m. 
ontwikkelingen op het gebied van 
automatisering;

•De onvoorspelbaarheid van de politiek;

•Minder budget bij overheid i.v.m. krimp 
economie.

•Inbesteding bij gemeenten

Waar zijn we sterk in

•Veel kennis en ervaring met het beheer van 
fietsenstallingen en werken met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt;

•Breed aanbod op veel locaties in de stad 

• Innovatiekracht/ vernieuwingsdrang;

•Slim gepatenteerd toegangssysteem (Bikey); 

•Goede positie binnen sociaal domein i.v.m. met 
dubbele maatschappelijke functie;

•Gunfactor bij sociaal domein op het gebeid van 
deelnemerswerving. 

Waar liggen onze zwaktes

•Afhankelijk van overheidsgelden voor 
continuïteit;

•Wisselende kwaliteit stallingen/ beheer/ 
hospitality;

•PR en communicatie; zowel interne als  externe 
communicatie;

• Laten leiden door maatwerk van de 
verschillende opdrachtgevers;

• Productcatalogus onduidelijk;

• Magere overhead waardoor we niet de kwaliteit 
kunnen leveren die we willen.
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2.4 Operations  

In 2020 heeft Biesieklette Schoon, Heel, Veilig en Gastvrij als kernwaarden omarmd. Een schone en 

opgeruimde stalling geeft fietsparkeerders niet alleen het gevoel om welkom op de stalling te zijn, ook 

verkleint hiermee het risico op ongevallen. Biesieklette heeft een set aan maatregelen samengesteld die voor 

2021 prioriteit heeft en waarvoor budget is vrijgemaakt. Bij de invulling en uitrol van de maatregelen is het 

van belang dit integraal te laten plaatsvinden met betrokkenheid van alle relevante organisatieonderdelen 

en onze ketenpartners. In 2021 wordt gestart met de actualisatie van de RI&E’s (Risico Inventarisatie & 

Evaluatie) van de stallingen. Op een aantal stallingen ontbreken camerabeveiligingssystemen of zijn deze 

inmiddels verouderd dan wel defect. In 2020 is gestart met het updaten hiervan wat zijn vervolg zal krijgen in 

2021. Diverse beheerdersruimten en stallingen hebben een onderhoudsachterstand. Dit nodigt 

fietsparkeerders niet uit en brengt bovendien extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom moet samen 

met opdrachtgevers een meerjarig onderhoudsplanning (MOP) opgesteld worden voor het preventief 

onderhoud en renovatie.  

2.5 Communicatie en marketing 

De focus wat betreft communicatie zal liggen op het vergroten van onze zichtbaarheid op de verschillende 

social mediakanalen. Daarnaast blijft een belangrijke pijler het vergroten van de herkenbaarheid van onze 

sociale missie. Gezien de bedreigingen op het gebied van automatisering, waardoor stallingen goedkoper 

geëxploiteerd kunnen worden met minder personele inzet, is het van belang dat Biesieklette haar sociale 

missie stevig blijft uitdragen. Wanneer deze missie nog zichtbaarder wordt voor de bezoeker van onze 

stallingen zal dit ook de waardering voor de onderneming vergroten. Dit kan Biesieklette helpen als unique 

selling point richting opdrachtgevers en het sociaal domein. 

Ook zal kunnen (online) communicatie nog meer gebruikt worden om de productportefeuille kenbaar te 

maken en te promoten. Online-communicatie maakt Biesieklette benaderbaar en toegankelijker, waardoor 

zij nog dichter bij de mens (klant en andere belanghebbenden) komt te staan. Voor promotie-uitingen zullen 

ook de Narrowcasting schermen in de stallingen gebruikt blijven worden. Deze bieden onder andere de 

mogelijkheid om de huidige bezoekers beter bekend te laten maken met onze sociaal maatschappelijke visie.  

2.6 Automatisering 

We kunnen er niet omheen dat de wereld om ons heen meer en meer robotiseert. Biesieklette vermeldt 

deze ontwikkeling als bedreiging in haar SWOT-analyse, maar tegelijkertijd kan ze inspelen op de kansen die 

het biedt en ontwikkelt mee met behoud van het menselijk gezicht op de stallingen. 

Een eerste stap is gezet door twee semi-bemande stallingen in Den Haag te openen. Hier is een 

toegangssysteem voor ontwikkeld waar middels het scannen van de Bikey, toegang wordt verleend tot de 

stalling. We zitten hier nog in een premature fase en zijn bezig te kijken hoe we het nog verder kunnen 

optimaliseren.  

Biesieklette heeft in 2020 flink geïnvesteerd in het optimaliseren en verder automatiseren van het 

aanvraagproces van de 24-uursstallingen. Hierin is de samenwerking gezocht met een IT-ontwikkelaar. Ook 

hier zijn we aan het kijken hoe we dit nog verder kunnen door ontwikkelen, bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van tegoedkaarten vergelijkbaar met een ov-chipkaart.  

Met de invoer van Bikey is in 2017 al een goede start gemaakt. Het vizier van Biesieklette blijft gericht op 

ontwikkeling en mogelijke samenwerkingen met IT-ontwikkelaars.  

2.7 Personeel 

In en na 2021 zijn wij nog lang niet klaar met corona en zal dit een grote impact hebben op de Nederlandse 

economie en samenleving. Deze schade wordt op langere termijn slechts gedeeltelijk hersteld, ook nadat het 
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virus onder controle is. Er zullen bedrijven ondanks de overheidssteun omvallen en moeten gaan 

reorganiseren. Mensen die werkloos raken, gaan ook als ze opnieuw een baan vinden er vaak langdurig in 

inkomen op achteruit. Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden 

en kennis verliezen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid in 2021 piekt op 6,5 

procent van de beroepsbevolking. Het duurt vervolgens naar verwachting nog 5 jaar voordat de arbeidsmarkt 

helemaal is hersteld. 

Het verschil tussen wie wel en wie geen kans heeft op werk wordt steeds groter. De ongelijkheid op de 

arbeidsmarkt neemt toe, vooral onder jongeren met een lagere opleiding of niet-westerse achtergrond. 

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en CPB biedt een universitair diploma gemiddeld de 

meeste kans op werk en volgen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaker een mbo-

opleiding of verlaten het onderwijs zonder diploma. Ook hebben jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond een kleinere kans op werk binnen dezelfde sectoren dan jongeren met een Nederlandse 

achtergrond.  

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Dit maatregelenpakket 

verkleint de verschillen tussen vast en flexibel werk. Dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om 

mensen een vast contract aan te bieden. Terwijl flexibel werken mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. 

Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in 

Nederland veranderen. Zo krijgen mensen die op oproep- of loonbasis werken te maken met veranderingen, 

net als mensen die werken met een tijdelijk contract. 

De schuldenproblematiek in Nederland neemt nog altijd gestaag toe. Ook binnen Biesieklette lukt het 

sommige van onze stallingbeheerders niet financieel rond te komen. Schulden worden in de meeste gevallen 

veroorzaakt door een te laag inkomen in verhouding tot de uitgaven. De andere drie redenen waardoor 

schulden ontstaan zijn: een goed inkomen maar een te hoog uitgavenpatroon, verslaving of een life event, 

zoals overlijden of een echtscheiding. De benadering van problematische schuld wordt steeds meer 

preventief in plaats van curatief. Dat valt alom, ook in de kringen van Schuldenlab 070, te beluisteren. 

Inwoners die schulden of betalingsachterstanden hebben, en waar betrokkenen niet zelf meer uit komen, 

kunnen schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente.   

 
In 2021 zal er een nieuwe inburgeringswet in werking treden waarmee een aantal substantiële wijzigingen 

ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden geïmplementeerd. Eén van de regels is dat het 

taalniveau van het examen zal worden verhoogd van A2 naar B1. Voor naar schatting tienduizenden zal dat 

hun kansen op een baan verkleinen en andere negatieve gevolgen hebben. Aanbieders van personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Den Haag Werkt, kunnen voor leer/werktrajecten bij Biesieklette 

afspraken maken en voor het volgen van een taalcursus bij de organisatie ‘Taalhuis- DoeWeerMeer’ om de 

stap te maken naar het gewenste B1 niveau. Zo ontstaan voor participanten mogelijkheden op een duurzame 

positie in de maatschappij.   

Organisaties zoals Biesieklette, waarin het DNA van het sociaal maatschappelijk ondernemen zonder 

winstoogmerk diepgeworteld zit, zijn ook na 2020 nog een noodzaak. Biesieklette biedt mensen een kans om 

werkervaring op te doen zodat zij gemakkelijker een overstap kunnen maken naar een andere werkgever. De 

ambitie van Biesieklette is om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden bij de samenleving te betrekken. Dit is 

gebaseerd op het basisidee "werk is de beste zorg". De re-integratie van uitkeringsgerechtigden die ver van 

de arbeidsmarkt verwijderd zijn, vereist een nauwkeurige en goede voorbereiding. Intensieve ondersteuning 

vergroot de kans op succes. Als target streven wij naar een duurzame uitstroom van 15-25% op jaarbasis.  
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3. Terugblik en evaluatie 2020 
 

Onze focus lag in 2020 voornamelijk op het adequaat en flexibel anticiperen op de corona-uitbraak en 

hiermee onze kernactiviteiten zo goed als mogelijk te blijven uitvoeren. In alle bescheidenheid kijken wij met 

gepaste trots terug op een jaar met veel uitdagingen en tellen wij onze zegeningen. Niet alleen wist 

Biesieklette adequaat te reageren op een plotseling veranderende realiteit, ook bleken wij in staat om onder 

de verzwarende omstandigheden het van ons verwachte prestatieniveau op peil te houden.  

3.1 Corona 

Na de inwerkingtreding, begin maart 2020, van door het kabinet ingevoerde algemeen geldende richtlijnen 

tegen de verspreiding van het coronavirus is Biesieklette aan de slag gegaan met het opstellen van een 

Draaiboek (nood-)maatregelen corona. Los van de invoering van algemeen geldende maatregelen conform 

het advies van het RIVM en de aanvullende maatregelen vanuit Biesieklette om (fysiek) contact tussen 

beheerders onderling en met de stallingsbezoekers te voorkomen, diende dit draaiboek om voorbereid te 

zijn op de toen verwachte Lockdown. Het verloop van de coronacrisis is inmiddels bekend. Met gebruik van 

het draaiboek als dynamisch document, heeft Biesieklette met een keur aan maatregelen de consequenties 

van de crisis het hoofd geboden. Conformerend aan de overheidsrichtlijnen, en die geldend bij onze 

opdrachtgevers, hebben de maatregelen het minimaliseren van de verspreiding en de gezondheidsrisico’s 

van het coronavirus als uitgangspunt. Binnen dit uitgangspunt richt Biesieklette zich wel op het maximaal 

beschikbaar stellen van fietsenstallingsvoorzieningen binnen de mobiliteitsketen, gezien het maatschappelijk 

belang hiervan. De genomen maatregelen variëren van hygiëne richtlijnen, aangepaste werkinstructies, 

herinrichting van de stallingen tot het beperken van openingstijden en toezicht op de stallingen afhankelijk 

van het soort stalling en de fase van op- of afschalen van de dan noodzakelijke maatregelen. Vanzelfsprekend 

zijn de maatregelen niet alleen gericht op het stallingsbeheer. Ook voor ons ondersteund, begeleidend en 

kantoorpersoneel geldt een pakket aan maatregelen. Voor deze medewerkers is het zoveel als mogelijk ‘op 

afstand werken’ de norm. Voor de ene medewerker betekent dit dat hij of zij nagenoeg geheel vanuit huis 

werkt of training en begeleiding met digitale middelen verzorgt en voor de andere medewerker dat hij of zij 

actief is in een aangepaste werkomgeving en hierbinnen voldoende ruimte houdt. 

3.2 Operations 

 Eind 2020 telt Biesieklette het volgende aantal locaties:  

• 26 openbare stallingen;  

• 2 semi bemande stalling; 

• 5 seizoenstallingen; 

• 6 schoolstallingen. 

In navolging van de ontwikkelingen in de markt naar semi bemande stallingen of zelfs geheel 

geautomatiseerde stallingen heeft Biesieklette in 2020 binnen de gemeente Den Haag een tweede semi 

bemande stalling in beheer en exploitatie genomen. Beide stallingen verkeren nog in een pilotfase om de 

beheerbaarheid en veiligheid van dit soort stallingen te verkennen. 

Bij fietsparkeervoorzieningen speelt de kwaliteit van de stallingen een cruciale rol. Fietsers willen prettig en 

goed kunnen parkeren. In 2020 heeft Biesieklette Schoon, Heel, Veilig en Gastvrij als kernwaarden omarmd. 

Deze kernwaarden vormen een samenhangend geheel en zijn voor ons richtinggevend bij het voorzien in 

kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen.  

Om de kwaliteit van onze fietsparkeervoorzieningen te verhogen zijn diverse protocollen opgesteld en in 

2020 geëffectueerd. Door de invoering van nieuwe schoonmaakroosters en een verbetering van onze 
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instructies richting beheerders is een nieuwe norm gesteld waardoor een opgeruimde (werk-)omgeving 

vanzelfsprekend moet zijn. Tevens heeft een aanscherping van ons intern distributieproces geleid tot een 

aanzienlijk lagere derving van de voorraad van verbruiksartikelen binnen Biesieklette. 

Voor 2020 hadden we ons als doel gesteld de uitstraling van de stallingen van Biesieklette op te willen 

frissen. Een belangrijk onderdeel hiervan was het in eigen beheer renoveren van fietsenstallingen met als 

doel om de uitstraling en bruikbaarheid te verbeteren. Door de coronacrisis kon aan deze doelstelling maar 

zeer beperkt uitvoering worden gegeven. 

In de eerste helft van 2020 heeft Biesieklette, door een gebrek aan personele continuïteit en de hierdoor 

dreigende onvoldoende rentabiliteit, de eigen exploitatie van de fietswerkplaatsen gestaakt. Conform ons 

voornemen exploiteert sinds medio 2020 een medewerker uit onze arbeidsparticipatietrajecten één van 

onze voormalige fietswerkplaatsen in Den Haag, als zelfstandig ondernemer. Op basis van een licentie- en 

bruikleenovereenkomst exploiteert de ondernemer de fietswerkplaats binnen de uitgangspunten, en met 

ondersteuning, van Biesieklette. Deze constructie verloopt voor beide partijen naar tevredenheid en in de 

loop van 2021 gaan we de gekozen constructie en samenwerking evalueren om te bezien of er voldoende 

basis is om meerdere werkplaatsen in onze fietsenstalling op de wijze te laten exploiteren. 

Bezoekers resultaten 

Normaliter presenteert Biesieklette in het jaarverslag het aantal stallingsbezoekers en het verloop hiervan 

over de afgelopen jaren. Door de noodzakelijke coronamaatregelen op onze stallingen, ter bescherming 

tegen het virus en het tegengaan van de verspreiding hiervan, zien we hier voor dit jaarverslag van af. Door 

de fluctuatie van de toezichttijden op de stallingen en de aangepaste in- en uitscanprocedure, zijn de cijfers 

over 2020 namelijk niet valide en representatief. Uit tussentijdse tellingen op de stallingen en 

steekproefsgewijze analyse van in- en uitscangegevens die wel beschikbaar zijn, concluderen we dat het 

bezoekersaantal gemiddeld per stalling in 2020 gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren. Echter, wij 

ramen zelfs in dit coronajaar het aantal bezoekers aan de Biesieklette stallingen, ruim boven een miljoen. Dit 

aanzienlijk aantal wijten wij, tegen onze eerdere verwachtingen in, aan een toename van het recreatief en 

functioneel gebruik van de fiets ondanks dat het evident mag zijn dat het gebruik van een tweewieler voor 

woon-, werk- en schoolverkeer is afgenomen. 

3.3 Communicatie en marketing 

Biesieklette wil de visie ten aanzien van het weerbaarder maken van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt blijvend uitdragen en zichtbaar maken op een meer toegankelijke manier van communiceren. 

Een belangrijke stap was het moderniseren van onze website en het versterken van contacten met de sociale 

diensten en werkvoorzieningen van opdrachtgevers.  

Een belangrijk instrument voor het uitdragen en zichtbaar maken van onze visie, is het behaalde keurmerk 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Trede 3|30+. Met deze certificering kan Biesieklette laten zien 

dat wij structureel werk maken van sociaal ondernemen en zichtbaar onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. 

Op dit moment staat Biesieklette nog steeds te veel bekend als beheerder en exploitant van fietsenstallingen 

en nog te weinig als sociaal maatschappelijke onderneming. Door ontwikkelingen op het gebied van 

automatisering, waardoor de rol van de mens bij stallingen afneemt, is het van belang dat Biesieklette de 

nadruk blijft leggen op onze sociaal maatschappelijke positie.  

3.4 Automatisering 

In 2017 deed de Bikey, het geautomatiseerde toegangs- en registratiesysteem op de stallingen, zijn intrede. 

Daar waar in 2017 de nadruk voornamelijk op het goed inrichten van het operationele proces lag, heeft 2018 

in het teken gestaan van het verbeteren van de structuur en presentatie van de data. Opdrachtgevers van 
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Biesieklette hebben aangegeven meer inzicht te willen in het bezoekersgedrag van de stallingen. Het 

afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verbetering van de informatievoorziening inclusief 

dashboard. Om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden is hiervoor de expertise vanuit externe partijen 

aangetrokken. Vanuit opdrachtgevers zijn positieve reacties hierop ontvangen. In 2020 werkte deze software 

tool naar tevredenheid van ons en onze opdrachtgevers en is deze verder doorontwikkeld.  

Ook bij de concurrent ziet Biesieklette de ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Steeds meer 

stallingen worden voorzien van automatische poortjes die bezoekers toegang verschaffen middels een 

scansysteem. Ondanks dat Biesieklette een sociale functie nastreeft kunnen we deze ontwikkeling in de 

markt niet kunnen negeren. In 2019 is daarom gestart met een pilot voor een semi bemande stalling waar 

met behulp van de Bikey toegang tot de stalling wordt verleend en is aan deze pilot in 2020 een tweede semi 

bemande stalling toegevoegd. 

Een andere ontwikkeling die in 2018 van start is gegaan, is de overgang op een volledig geautomatiseerd 

proces voor het aanvragen van abonnementen, fietskluizen en fietstrommels. Hiervoor is een eigen software 

tool ontwikkeld. Deze is in 2020 verder doorontwikkeld en werkt nu naar tevredenheid. 

3.5 Personeel 

Onze medewerkers worden opgeleid om te signaleren, te acteren en te verbinden. Om bezoekers te 

verwelkomen en aandacht te hebben voor hun wensen en behoeftes.  Daarnaast hebben stallingbeheerders 

vaak bepaalde ambities die niet aansluiten bij de huidige kansen op de arbeidsmarkt. De ervaring leert dat 

intensieve begeleiding noodzakelijk is voor een succesvol leer/werk traject. Wij staan in nauw contact met 

onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners om het gezamenlijke doel van duurzame uitstroom naar de 

reguliere arbeidsmarkt te realiseren.    

Corona en de daarmee gepaard gaande Lockdowns waren in 2020 van enorme invloed op de plaatsing en 

begeleiding van medewerkers. Door de 1,5 meter maatregel is het fysiek inwerken op de werkplek door een 

mentor en het bezoeken door de Werk- en Trajectcoaches in 2020 beperkt gebleven of anders ingevuld. Het 

inwerken gebeurt op dit moment op afstand en met ondersteuning van instructiefilmpjes. Na de fysieke 

kennismaking vindt een groot deel van de verdere begeleiding van Werk- en Trajectcoaches voornamelijk 

telefonisch plaats. Wij hebben gemerkt dat deze nieuwe vorm van inwerken zijn vruchten afwerpt: de 

medewerkers vinden snel hun weg binnen de werkzaamheden en zijn enthousiast. 

De periodieke bezoeken door de Werk- en Trajectcoaches die nog wel plaatsvinden gebeuren in de stalling of 

op een locatie elders welke corona-proof zijn. Uiteraard zijn de Werk- en Trajectcoaches altijd telefonisch 

bereikbaar. Op deze wijze kunnen wij onze stallingbeheerders een veilige werkplek aanbieden.  

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN 

In het voorjaar heeft Biesieklette een Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificering behaald. Uit 

het auditrapport van de certificerende instelling blijkt dat Biesieklette voldoet aan alle vereisten voor het 

behalen van het PSO-keurmerk Trede 3|30+. Biesieklette kreeg per 01-05-2020 de PSO-certificering Trede 

3|30+ toegekend. Dit certificaat is twee jaar geldig. Ook voor 2021 heeft Biesieklette de ambitie en het volste 

vertrouwen erin om de samenwerking met onze opdrachtgevers te continueren. Om het bemensen van de 

stallingen te waarborgen is de samenwerking met de gemeenten van essentieel belang voor ons. 

ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT 

In Delft komen er meer banen voor mensen in de bijstand. Dat is het eerste concrete resultaat van BHAG 

Delft, een samenwerkingsverband in het sociaal domein. BHAG staat voor Big Hairy Audicious Goal. Het 

formuleren van een ambitieus, concreet en tot de verbeelding sprekend doel helpt om het heilige vuur aan 

te wakkeren en nieuwe wegen te vinden om het doel te bereiken. Negen werkgevers hebben een 

zogenoemde BHAG Deal ondertekend. Daarmee committeren deze werkgevers zich aan het creëren van leer- 

en werkplekken voor mensen in de bijstand. Samen met Biesieklette en T-Zorg koos zorginstelling Pieter van 
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Foreest voor de BHAG Deal ‘Talentontwikkeling’. Daarbij gaan kandidaat-werknemers gedurende een 

afgesproken periode onbetaald aan de slag terwijl ze worden opgeleid in een bepaald vakgebied. Na deze 

periode hebben zij de garantie op een baan bij de organisatie of elders in de sector.  

Een arbeidsmarkt, met een werkkans voor iedereen. Dat is waar Den Haag Werkt zich onverminderd voor 

blijft inzetten. Den Haag Werkt schakelt dan ook intensief met Biesieklette om kandidaten, op zoek naar 

werk, in het arbeidsproces te laten re-integreren. Niet voor alle werkzoekenden is zo’n stap in een keer te 

maken. Er is een groep die nog moet rijpen alvorens zij klaar zijn voor bemiddeling/plaatsing bij een 

werkgever. Biesieklette heeft speciaal voor deze doelgroep van de gemeente Den Haag een traject 

ontwikkeld met extra mogelijkheden van begeleiding. De naam van dit specifieke traject is ‘Arbeids 

Appreciatie’. Het is een waardevolle uitbereiding van de werkzaamheden die Biesieklette kan aanbieden aan 

opdrachtgevers zoals Den Haag Werkt. 

Formatie 

In dit verslagjaar zijn in totaal 214 werknemers, kandidaten met behoud van uitkering en gedetacheerden 

tijdelijk werkzaam geweest bij Biesieklette. In 2020 zijn 55 werknemers uit dienst getreden omdat het 

contract o.a. van rechtswege is geëindigd. Daarnaast zijn er 53 kandidaten met behoud van uitkering, na het 

volledig of gedeeltelijk volgen van het leer-/werktraject, uit het traject getreden. Van 4 kandidaten is de 

detacheringsovereenkomst geëindigd omdat de gemeente het contract met Biesieklette heeft opgezegd. 

Eind 2020 waren in totaal 65 werknemers met een arbeidsovereenkomst en 36 kandidaten met behoud van 

uitkering nog werkzaam bij Biesieklette. 

 

Aantal werknemers en verdeling naar type arbeidsrelatie 
Per 1 januari 2020 staan er 133 medewerkers (108 fte) in het personeelsbestand van Biesieklette. Per 

jaareinde bedraagt het aantal medewerkers 127 (104 fte). Er is in 2020 3.164 (11.273 uur in 2019/ 37.078 uur 

in 2018) aan uitzendkrachten (projectmatig) ingezet.  

Verderop in dit hoofdstuk wordt een toelichting 

gegeven op de in- en uitstroom. Hieronder wordt 

eerst een beeld gegeven van de verdeling van de 

formatie per jaareinde vanuit verschillenden 

hoeken.  

Binnen Biesieklette wordt er gewerkt met betaalde 

en onbetaalde arbeidskrachten. De onbetaalde 

werknemers werken met behoud van uitkering bij 

Biesieklette en beslaat ongeveer ¼ deel van het personeelsbestand. Naast eigen medewerkers was 1 

stallingsbeheerder bij Biesieklette aan het werk met een detacheringsovereenkomst.  

Verdeling naar type dienstverband 
Omdat wij als organisatie streven naar uitstroom van eigen medewerkers, zien wij dat het overgrote deel van 

de werknemers in loondienst een dienstverband heeft voor bepaalde tijd. Ons beleid is dat 

stallingbeheerders één jaar bij ons in dienst zijn om 

daarna uit te stromen naar een baan op de reguliere 

arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de werknemers 

met een dienstverband voor onbepaalde tijd betreft 

de werknemers binnen de holding.  
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Man vrouw verdeling 
Wanneer we kijken naar de man – vrouw verdeling binnen Biesieklette, 

zien we een overduidelijke meerderheid aan mannen binnen onze 

organisatie. Eind 2020 was de verhouding 116 mannen en 11 vrouwen, 

wat een lichte stijging van het percentage vrouwen binnen de organisatie 

van 4% in 2019 naar 9% in 2020 laat zien.  

 

Verdeling naar leeftijd 

De meerderheid van het personeelsbestand per jaareinde betreft werknemers van 50 jaar of ouder. De 

leeftijdscategorie welke met 27% het meest vertegenwoordig is zijn de medewerkers tussen de 29 en 38 jaar. 

Op de tweede plaats komt met 26% van het personeelsbestand de werknemers tussen de 49 en 58 jaar.  

 

 

In- en uitstroom 

De doorloop van personeel binnen onze organisatie ligt hoog door onze maatschappelijke taak om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt weer werk-fit te maken om te kunnen doorstromen. In 2020 zijn er in 

totaal 130 mensen ingestroomd. Hieronder vallen tevens de werknemers welke in de proefplaatsingsperiode 

ongeschikt zijn gebleken. De totale uitstroom in 2020 bedroeg 121 werknemers. Door toetreding tot de cao 

Metaal en Techniek zijn de salarislasten per werknemer flink gestegen. Hierdoor waren wij nog meer dan 

voorheen genoodzaakt strakker te sturen op de formatie om een kostenoverschrijding op de begroting te 

voorkomen.  

 

Uitstroom per duur arbeidsperiode  

Er zijn 57 (31%) werknemers 

uitgestroomd in de 1e maand 

proefplaatsing. De één na grootste groep 

uittreders zijn 40 (22%) werknemers met 

een arbeidsduur van tussen de 6 en 12 

maanden.                                                                                                      
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Reden van uitstroom 

Zoals hierboven al aangegeven stroomt 31% uit gedurende de proefplaatsing. Hier is sprake van een      

mismatch tussen werkgever en werknemer. In totaal zijn er 19 werknemers in 2020 uitgestroomd naar een 

werkplek elders op de arbeidsmarkt. 

Dit is 16% van de totale uittreders 

exclusief de werknemers welke niet 

door de proefplaatsing zijn gekomen.  

 

 

 

 

Opleiding en vorming 

Biesieklette vindt het ontwikkelen en opleiden van het personeel erg belangrijk en investeert hierin als werk- 

en leerbedrijf. De Werk- en Trajectcoaches bekijken wat voor een soort cursus een medewerker nodig heeft. 

Meestal wordt er gekozen voor een cursus die een medewerker zijn of haar kansen binnen de arbeidsmarkt 

kan vergroten. Hierdoor kan ook de uitstroom van de kandidaten naar een ander reguliere baan versneld 

worden. Voorbeelden van de cursussen die Biesieklette aanbiedt zijn: sollicitatie- en communicatietraining 

(inclusief sollicitatie met een video opname), heftruckcertificaat behalen, EHBO en BHV-trainingen. 

 

Verzuim 

Het totale ziekteverzuimpercentage bedraagt 7,94% over het jaar 2020 (10% in 2019). Dit verzuimpercentage 

valt lager uit dan het voorgaande jaar. Een mooi resultaat maar hier dient de kanttekening bij te worden 

geplaatst dat 2020 gezien de pandemie geen representatief jaar was. Het fingerende beleid om het 

ziekteverzuimpercentage structureel omlaag te brengen naar 9,0 % voor werknemers in loondienst blijft 

gehandhaafd.  
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3.6 Financieel 

Omzet, kosten en resultaat 

Uitgaande van de winst- en verliesrekening, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de 
omzet en afgezet tegen het voorgaande boekjaar, geven de resultaten over 2020 het volgende beeld: 
 

 
 
 
Biesieklette stuurt op een neutraal resultaat. Hiertoe is in de begroting 2020 rekening gehouden met een 
bezuinigingstarget van € 75.300. Daarnaast heeft de nog iets wat magere liquiditeitspositie aan het einde van 
2019 Biesieklette doen besluiten een bedrag van € 50.000 te begroten ter aanvulling van het 
weerstandsvermogen. Het behaalde nettoresultaat in 2020 bedraagt € 509.035,- positief. Dit is het tweede 
jaar op rij waarin Biesieklette een positief resultaat heeft behaald en compenseert hiermee verliezen uit 
voorgaande jaren (2018: -/- € 299.376 en 2017: -/- 184.300). 
 
Ten opzichte van de realisatie van 2019 is uitgegaan van een omzetdaling van 6% en een kostendaling van 
4%. De omzetdoelstelling is gehaald en is uitgekomen op € 4.874.094 (2019: € 5.156.875). Ten opzichte van 
2019 is dit een daling van 5,5% en 0,6% meer dan begroot. De totale omzet bestaat voor 86% uit 
contractinkomsten welke verdeeld is over acht gemeenten en zes scholen. De stijging ten opzichte van de 

2020 2019

€ % € %

Netto omzet 4.874.094 100,0% 5.156.875 100,0%

Brutomarge 4.874.094 100,0% 5.156.875 100,0%

Lonen en salarissen 2.249.793 46,2% 2.734.500 53,0%

Sociale lasten en pensioenpremies 626.901 12,9% 722.987 14,0%

Overige personeelskosten 207.369 4,3% 421.962 8,2%

Totale personeelskosten 3.084.063 3.879.449

Afschrijvingen 134.272 2,8% 151.543 2,9%

Huisvestingskosten 625.390 12,8% 615.668 11,9%

Stallingskosten 184.309 3,8% 141.556 2,7%

Vervoerskosten 13.448 0,3% 16.313 0,3%

Algemene overige kosten 250.168 5,1% 269.052 5,2%

Totale overige kosten 1.207.586 1.194.132

Som der kosten 4.291.649 88,1% 5.073.581 98,4%

Bedrijfsresultaat 582.445 11,9% 83.294 1,6%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0,0% 47 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.474 -0,1% -14.457 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -4.474 -0,1% -14.410 -0,3%

Resultaat vóór belasting 577.971 11,9% 68.884 1,3%

Vennootschapsbelasting 68.935 1,4% 10.038       0,2%

Resultaat na belasting 509.035 10,4% 58.846 1,1%
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begroting komt door het in beheer hebben gekregen van een nieuwe stalling in de gemeente Den Haag en de 
gemeente Delft. De ontvangen loonsubsidie behelst 9% van de totale omzet. De overige 5% bestaat uit 
stallingsontvangsten, omzet werkplaatsen en abonnementen en verhuur van 24/7 stallingen.   
 
In 2020 is een sterkere daling van de kosten gerealiseerd dan de gestelde 4% in de begroting 2020. In 2020 
bedroegen de totale bedrijfslasten € 4.291.649 wat ten opzichte van 2019 een daling is van 15%. De totale 
kosten bestaan voor 72% uit personeelskosten welke ten opzichte van 2019 zijn afgenomen met 20%. Deze 
daling is voornamelijk te danken aan de effecten van de COVID-maatregelen. Om verspreiding van het 
COVID-virus zo veel mogelijk tegen te gaan is de bemensing op de stallingen periodiek afgeschaald. Hierdoor 
heeft de instroom van nieuw personeel enige tijd stilgelegen. Dit geldt tevens ten aanzien van het 
ondersteunend personeel binnen de holding. Het streven is om dit zo snel mogelijk weer op peil te hebben 
wat nodig is om de continuïteit op de langere termijn te kunnen borgen. De overige uitgaven zijn per saldo 
gelijk gebleven ten opzichte van 2019.  
 
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 577.971 positief in 2020 tegenover een bedrijfsresultaat van € 68.884 in 
2019. Gerelateerd aan de omzet komt dit overeen met een marge van 11,9% (2019: 1,3%). Het jaar is 
uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat na belasting van € 509.035, -.  

 

Financiële positie 

De financiële positie per 31 december 2020 blijkt uit onderstaande gegevens uit de balans. 

 
 

Het nettoresultaat is toegevoegd aan het groepsvermogen. Hierdoor is het geconsolideerde vermogen van 

de onderneming ultimo 2020 verbeterd tot € 1.120.993, - (ultimo 2019: € 611.957) op een balanstotaal van 

respectievelijk € 1.671.171 (ultimo 2019: € 1.364.101 miljoen). Het solvabiliteitspercentage kwam uit op 67% 

ultimo 2020 (2019: 45%). De liquiditeit per jaareinde bedroeg € 1.097.156 (ultimo 2019: € 420.995).     

  

31-12-2019

€ % € %

ACTIVA

Immateriele vaste activa 57.646          3,4% 99.735        7,3%

Materiele vaste activa 181.650        10,9% 250.122      18,3%

Kortlopende vorderingen 334.720        20,0% 593.248      43,5%

Liquide middelen 1.097.156     65,7% 420.995      30,9%

1.671.171 100,0% 1.364.101 100,0%

PASSIVA

Groepsvermogen 611.957        36,6% 553.112 40,5%

Resultaat 509.035        30,5% 58.846 4,3%

Voorzieningen -0                   0,0% -                    0,0%

Kortlopende schulden 550.178        32,9% 752.143 55,1%

1.671.171     100,0% 1.364.101   100,0%

31-12-2020
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Werkkapitaal 

Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. De mutatie in het 

werkkapitaal geeft een beeld omtrent de liquiditeitsontwikkeling in het afgelopen jaar. 

 

 

Tot slot 
2020 was tot nu toe het meest bijzondere en uitdagende jaar in het bestaan van Biesieklette. Gelukkig is er in 

het verleden een stevige basis gelegd en wordt deze weer verder verstevigd in 2021. Wel is een aantal in 

gang gezette ontwikkelingen en verbeteringen door COVID nog niet geheel tot afronding gekomen. Hier 

wordt in 2021 weer met verve aandacht aan besteed. De kunst zal zijn om een goede balans te vinden tussen 

het goed afmaken van nog lopende zaken en het opstarten van nieuwe projecten. Met een gezamenlijke 

inspanning gaan wij van Biesieklette door met het creëren en stimuleren van werkgelegenheid, 

gespecialiseerd in bewaakte stallingen en aanpalende activiteiten.  

Mede namens het bestuur, bedanken wij onze medewerkers voor hun inzet en bevlogenheid in 2020.   

Den Haag, 30 april 2021 

 

Namens Biesieklette Holding BV 

Herman de Graaff, algemeen directeur. 

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

Kortlopende Vorderingen 334.720        593.248       -258.529     

Liquide middelen 1.097.156     420.995       676.161      

Vlottende activa 1.431.875     1.014.243    417.632      

Af: Kortlopende schulden 550.178        752.143       -201.965     

Werkkapitaal 881.697        262.100       619.597      


