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Voorwoord & presentatie 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de directie 
van Biesieklette Holding BV. Met dit jaarverslag 
informeert Biesieklette haar stakeholders over 
de financiële en niet financiële resultaten over 
2021. Ook geven we een vooruitblik en 
beschrijving van onze toekomstverwachtingen. 
 
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.   
 
Hierop volgend wordt een vooruitblik op de 
toekomstplannen voor 2022 en verdere jaren 
gegeven. Na de vooruitblik volgt een terugblik 
en evaluatie van 2021. Veel bevindingen en 
doelstellingen uit het vorige jaarverslag zijn nog 
steeds actueel en keren daarom ook terug in dit 
jaarverslag 2021. 
 

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. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s (€). 
Dit jaarverslag is gepubliceerd op 28 april 2022 
en is te lezen op onze website of te downloaden 
als PDF. 
 

Net als 2020 was ook 2021 een jaar waarin 
Covid-19 een flinke impact had op de 
maatschappij. Daar waar in 2020 er een periode 
was van volledige lockdown heeft Biesieklette in 
2021 gedurende het gehele jaar haar stallingen 
open gehad. Met in een enkel geval een 
aanpassing van de openingstijden. Wij zijn blij 
dat het werk bij Biesieklette zo veel mogelijk 
doorgang heeft weten te vinden voor zowel 
onze medewerkers als onze klanten.   
 
Biesieklette heeft in de afgelopen vier decennia 

bewezen een gedegen en betrouwbaar concept 

in handen te hebben. De combinatie beheer van 

bewaakte & bemenste fietsenstallingen en 

creëren van werkgelegenheid blijkt telkens weer 

een bestendige formule waarmee we dienstbaar 

kunnen zijn aan de samenleving. En met het 

verleggen van accenten passen we ons constant 

aan de veranderende maatschappelijke context 

aan. Biesieklette ziet dan ook met veel 

vertrouwen de toekomst tegemoet en is ervan 

overtuigd in het kader van werkgelegenheid en 

fietsdiefstalpreventie een belangrijke bijdrage 

voor onze opdrachtgevers te kunnen blijven 

leveren. 

    

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 al onze bezoekers die in 2021 de 
Biesieklette stallingen hebben weten te vinden. 
 
Biesieklette is er trots op dat we in 2021 met 
gemiddeld 120 medewerkers 39 stallingen 
hebben geëxploiteerd en door begeleiding en 
coaching 19 medewerkers hebben geholpen aan 
duurzaam 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 vervoersmiddel 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. Biesieklette is de ‘sympathiekste fietsenstalling van Nederland’. 

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. 

 

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.’ 
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Strategische doelstellingen:  

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 enig 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 

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 vaststellen van het beleid met betrekking tot de realisatie van de organisatiestrategie.   

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

de organisatie.  

Figuur 2 Organogram Biesieklette 

Figuur 1 Doelstellingen van Biesieklette 
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Onze bestuursleden zijn: 

Karin de Graaf    voorzitter 

Ger van Oenen (tot 11-11-2021) penningmeester 

Wijnand Ybema    bestuurder 

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 wordt gevormd door 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 2021 zevenmaal plenair met het bestuur van de stichting 

Biesieklette vergaderd en er is eenmaal overleg geweest met de ondernemingsraad. In november 2021 is 

ons gewaardeerde bestuurslid Ger van Oenen overleden. We zijn hem erkentelijk en dankbaar voor zijn 

bijdrage aan de ontwikkeling van Biesieklette en zullen hem missen. Momenteel staat er een vacature uit 

voor een penningmeester welke rol per heden nog niet is ingevuld.  

 

1.4 Ondernemingsraad (OR) 

Ook voor de OR was 2021 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 beleidsmatige en operationele 
zaken aan bod gekomen. De technische aspecten van 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 
ververst. Wij zijn daarom verheugd met het toetreden tot de OR van Henk Scheffers 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 2021:  
Ben van Kan                     coach OR en voorzitter (a.i.)  
Jelle Hendriks                 OR lid  
Henk Scheffers  OR lid 
Hans Wesselius               OR lid  
Wesley van der Graaf OR lid 
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2. Vooruitblik  
 
In het komende hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van een mogelijke toekomst voor Biesieklette. 

Er wordt gekeken naar de wereld om ons heen en de ontwikkelingen in de markt. Ook wordt er een 

globaal toekomstbeeld geschetst op het gebied van de facilitair operationele zaken, communicatie, 

automatisering en personele zaken. 

2.1 De Wereld om ons heen 

De wereld om ons heen zit vol met trends en ontwikkelingen. Iets wat Biesieklette niet ontgaat. Zo zien 

we dat robotisering steeds meer zijn intrede doet in de stallingswereld. De ontwikkeling van het 

werkloosheidspercentage is iets wat ons blijvend bezighoudt maar ook de houding van burgers ten 

aanzien van verbetering van het klimaat is een belangrijke ontwikkeling. Biesieklette heeft voor een 

analyse van haar omgeving de “DESTEP – methode” gebruikt. In figuur 3 staat aangegeven welke trends 

en ontwikkelingen er in de komende periode verwacht worden.  

 

Figuur 3 Omgevingsanalyse volgens de DESTEP-methode 
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2.1.1. De markt 

De markt zit vol met ontwikkelingen waar een organisatie niets aan kan veranderen maar waar wel op 

geanticipeerd kan worden. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het behalen van de 

bedrijfsdoelstellingen. En als dit zo is, dan is het goed hier zicht op te hebben. Dit helpt te voorkomen dat 

de organisatie voor verrassingen komt te staan, maar ook om een voorsprong op concurrenten te kunnen 

realiseren. Om een volledig beeld te krijgen van de krachten vanuit de markt is gebruik gemaakt van het 

vijf krachten model van Porter. Met dit model wordt vanuit vijf aandachtgebieden naar de markt gekeken 

namelijk: concurrenten, afnemers, leveranciers, nieuwe toetreders en substituten. In figuur 4 is deze 

analyse ten aanzien van Biesieklette weergegeven.  

 

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

toegangs- en registratiesystemen voor tweewielers. Door deze automatisering zullen structurele kosten 

voor exploitatie van stallingen dalen, omdat de inzet van stallingbeheerders hiermee (deels) verdwijnt. Dit 

maakt het misschien financieel aantrekkelijker voor opdrachtgevers vanuit de portefeuille Verkeer, echter 

weten wij ook dat de inzet van mensen van grote meerwaarde is voor de sociale cohesie in de 

samenleving en het gevoel van veiligheid in de stalling. Het blijft een punt van aandacht, maar naar 

verwachting zal er behoefte blijven aan de inzet van stallingbeheerders. Immers, nut en waarde van door 

mensen bewaakte fietsenstallingen zijn afgelopen jaar meer dan ooit gebleken. 

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 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 2022. Hierdoor is de continuïteit 

tot aan die datum in ieder geval geborgd. Er worden gesprekken gevoerd over verlenging van het contract 

Figuur 4 Marktanalyse volgens vijf krachten model Porter 
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en het is de verwachting dat dit 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 kunnen bieden in het licht van de marktontwikkelingen.  

2.1.2. Kansen en bedreigingen 

Wat zijn onze kansen 

• 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 zijn we sterk in 

• Veel kennis en ervaring van beheer 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. dubbele maatschappelijke functie;  

• Gunfactor bij sociaal domein op het gebied van deelnemerswerving.  
 
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;  

• Inbesteden bij gemeenten; 

• Krapte op de arbeidsmarkt. 
 
Waar liggen onze zwaktes  

• Afhankelijk van overheidsgelden voor continuïteit; 

• Wisselende kwaliteit stallingen/ beheer/ hospitality;  

• Onvoldoende invulling aan 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.  

 

2.2. Operations  

Voor 2022 staat de ingebruikname van een drietal nieuwe stallingen gepland. Deze projecten zullen een 

groot beslag leggen op Operations. Niet alleen door advisering en begeleiding in de voorbereidingsfases, 

maar vooral tijdens en na de opleveringsfases. In de gemeente Den Haag komen twee nieuwe stallingen. 

Onder het in 2021 geopende onderwijs- en cultuurgebouw Amare aan het Spui komt naast een 

bezoekersstalling een openbare stalling. Het kelderdeel waar de openbare stalling wordt gehuisvest, 

wordt heringericht en voorzien van faciliteiten om de ruimte geschikt te maken voor de inzet van 

stallingbeheerders. In de plaats van de tijdelijke pop-up stalling op het Plein komt er een inpandige 

openbare stalling met beheerdersfaciliteiten. Stalling Plein verhuist hierdoor naar een voormalig 

winkelpand aan de Korte Poten. In het ontwerp is rekening gehouden met de originele staat van het pand 

en is ernaar gestreefd dit zoveel mogelijk tot uiting te laten komen in de inrichting en uitstraling van de 

stalling. Naast de opening van de twee nieuwe stallingen wordt in Kijkduin dit jaar gestart met de bouw 
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van een inpandige openbare fietsenstalling. Deze komt in de ondergrondse Entree en Fietsenstalling (EeF) 

aan het Deltaplein. Tot die tijd is er een seizoenstalling in de buitenruimte. Biesieklette gaat dit jaar ook 

een nieuwe fietsenstalling bij het station Sassenheim in opdracht van de gemeente Teylingen beheren en 

exploiteren. De fietsenstallingsruimte wordt door ProRail gerealiseerd. Biesieklette verzorgt de inrichting 

van een beheerdersruimte. Het is de verwachting dat Biesieklette in 2022 eveneens start met het beheer 

en exploitatie van een bewaakte fietsenstalling bij de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. 

De opdracht hiervoor is al aan Biesieklette gegund en vanuit Operations is Biesieklette betrokken bij de 

voorbereiding en realisatie van de stalling. 

Parallel aan bovenstaande projecten zal Operations naast de dagelijkse werkzaamheden, zich richten op 
het afronden van de projecten die in 2021 zijn opgestart voor de stallingen: 

- Vervanging van het Salto-slotensysteem 
- Vervanging of nieuw plaatsen van camerabeveiligingssystemen 
- Technische conditiemeting en opstellen Meerjarig Onderhoudsplannen voor het kleinschalige 

onderhoud passend bij de rol van huurder. 

2.3. Communicatie en marketing 

Biesieklette blijft eraan werken om haar zichtbaarheid te vergroten op de verschillenden mediakanalen en 

wil hierbij extra inzetten op het vergroten van de herkenbaarheid van onze sociale missie. Wij zijn een 

organisatie met een sociaal hart. Iets wat niet direct uit onze naam blijkt. Dit resulteert erin dat de 

organisatie nog te veel wordt gezien als enkel beheerder van fietsenstallingen in plaats van een 

organisatie die zich tegelijkertijd inzet voor arbeidsparticipatie.  

Daarnaast bevinden we ons in een wereld waarin automatisering en robotisering steeds verder zijn 

intrede doet. Ten aanzien van deze ontwikkeling is het ook belangrijk om de sociale missie duidelijk 

zichtbaar te maken naar onze omgeving.  

Automatisering en robotisering verdrukt arbeidsplaatsen voor de kwetsbaren in onze samenleving en 

doet vermoeden dat hiermee de exploitatie van stallingen goedkoper en efficiënter kan worden ingericht. 

Het is echter van belang en van grote waarde dat er voor iedereen in onze maatschappij een mogelijkheid 

is om aan het werk te kunnen. Door de zichtbaarheid van onze sociale missie te vergroten en het belang 

van blijvend investeren in arbeidsre-integratie zullen wij ons bestaansrecht nog beter verankeren. Dit 

biedt Biesieklette een unique selling point richting opdrachtgevers en het sociaal domein. 

Het vergroten van onze sociale missie onder bezoekers en gebruikers van onze stallingen zal de afstand 

tussen onze medewerkers en de bezoekers verkleinen. Het is een erg belangrijk onderdeel van het 

persoonlijk ontwikkelingstraject van onze medewerkers om weer volop in contact te staan met hun 

omgeving. Door de mens achter de stallingbeheerder meer naar de voorgrond te brengen hopen wij 

bezoekers uit te nodigen het contact met de stallingbeheerders aan te gaan. 

Biesieklette gaat in de komende periode verder werken aan de zichtbaarheid van haar sociaal-

maatschappelijk impact, gericht op het zijn van de sympathiekste tweewielerstallingen van Nederland.  

2.4. Automatisering 

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

Biesieklette ziet deze ontwikkeling als een bedreiging, maar ook als een kans. Biesieklette realiseert dat 

automatisering en robotisering kunnen helpen om de kwaliteit van de dienstverlening op de stallingen te 

verbeteren. Er moet hierbij wel voor gewaakt worden dat hierdoor arbeidsplaatsen worden verdrongen.  

De eerste stappen zijn gezet naar een combinatie van de inzet van automatisering en inzet van een fysiek 

aanwezige beheerder. In Den Haag is als pilot een tweetal stallingen welke semi-bemenst worden. Hier is 
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een toegangssysteem voor ontwikkeld waar middels het scannen van de Bikey, toegang wordt verleend 

tot de stalling. Maar de werkelijkheid laat ook zien dat deze automatisering nadelen kent. Zo zien we dat 

de betrouwbaarheid van data aanzienlijk afneemt. Daarnaast neemt door de afwezigheid van een fysiek 

aanwezige stallingbeheerder het gevoel van (sociale) veiligheid en gastvrijheidsbeleving in de stalling af. 

Biesieklette blijft een open blik houden naar een eventuele combinatie van inzet maar zal te allen tijde 

automatisering zien als een aanvulling op de fysieke aanwezigheid van stallingbeheerders.   

Een ander punt waar Biesieklette zich op het gebied van automatisering verder op gaat richten is de inzet 

hiervan ter verbetering van de fietshandhaving. Biesieklette worstelt momenteel met de handhaving van 

ongewenst lang geparkeerde of overnachtende fietsen in de openbare stallingen, maar voornamelijk ook 

in de fietskluizen, fietstrommels en buurtstallingen. Momenteel wordt onderzocht of deze activiteit kan 

worden ondersteund met automatisering om de handhaving te kunnen verbeteren. Voertuigen worden 

hiervoor persoonsgebonden met een label, waardoor op locatie gecontroleerd kan worden of de juiste 

fiets op de juiste plek staat of niet. Zodoende kan bij foutparkeren de eigenaar aangesproken worden.  

2.5. Personeel 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaan de gemeenten hun koers voor de komende vier 

jaar bepalen. Gemeenten staan voor grote uitdagingen en oplopende kosten waardoor hun begroting 

onder druk komt te staan. De centrale overheid staat niet direct te trappelen om de gemeenten hierin 

tegemoet te komen. Mogelijk krimpen hierdoor de te besteden budgetten van de gemeenten voor 

fietsparkeervoorzieningen en - beleid. 

Uit de reeks van aanbestedingen is gebleken dat de zogenoemde marktwerking voor het beheer van 

bewaakte bemenste fietsenstallingen voor de opdracht gevende partijen niet tot de gewenste, en soms 

niet realistisch ingeschatte, kostenbesparing leiden. De kosten namen zoals verwacht niet af, maar stegen 

hierdoor zelfs. 

De huidige economie floreert en de prijzen rijzen de pan uit. De arbeidsmarkt is overvraagd en er is een 

groot tekort aan personeel in het algemeen en vakbekwaam personeel in het bijzonder. Juist de groep 

mensen met een uitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeite om dit gat op te 

vullen, profiteren minder van de welvaart en mogen we niet laten vallen. Daarom is het belangrijk dat 

deze groep maatschappelijk aangehaakt blijft en wordt begeleid bij het vinden van een passende 

werkplek.  

Het fietsgebruik zal zeker de komende jaren nog blijven groeien. Met name de verkoop van de dure E-

bikes is sterk toegenomen en deze worden bij Biesieklette gestald. Dit is ook de georganiseerde misdaad 

opgevallen en er bereiken ons steeds meer signalen dat de E-bikes veelvuldig uit onbewaakte 

fietsenstallingen worden gestolen. Ook in onze bewaakte stallingen vergt deze trend extra oplettendheid 

van onze beheerders. 

De fietsenstallingen van Biesieklette bevinden zich letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van de 

samenleving. Met het bewaken door beheerders van deze fietsenstallingen van Biesieklette wordt 

fietsendiefstal tot een minimum gereduceerd. Met kandidaten uit alle lagen van de bevolking wijst de 

praktijk uit dat bijna iedereen een persoonlijke groei doormaakt in de tijd dat zij op de stallingen van 

Biesieklette werken. Dit maakt ze veerkrachtiger om te veranderen en beter in staat om op hun eigen 

benen te staan.  

Een organisatie als Biesieklette sluit met haar concept precies aan bij de oplossing voor deze 

maatschappelijke problemen! Onze missie is: het terugdringen van fietsdiefstal en het creëren van 

werkgelegenheid tegen maatschappelijk verantwoorde kosten voor onze opdrachtgevers.  
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3. Terugblik en evaluatie 2021 
 

Onze focus lag in 2021 voornamelijk op het adequaat en flexibel anticiperen op de corona-uitbraak om 

hiermee onze kernactiviteiten zo goed als mogelijk uit te kunnen blijven voeren. In alle bescheidenheid 

kijken wij met gepaste trots terug op een jaar met veel uitdagingen. 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 

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 zijn afwisselend in meer of mindere mate coronamaatregelen 

binnen Biesieklette van kracht geweest, variërend van hygiënerichtlijnen, aangepaste werkinstructies, 

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

Laatstgenoemde maatregelen zijn in 2021 gelukkig maar zeer beperkt ingezet gezien het grote 

maatschappelijk belang van de beschikbaarheid van fietsenstallingsvoorzieningen binnen de 

mobilteitsketen. De getroffen maatregelen hebben niet alleen invloed gehad op het stallingsbezoek en –

gedrag, ook voor het ondersteunende en kantoorpersoneel is er in het (samen-)werken bij Biesieklette 

veel veranderd. Hoewel het ‘op afstand werken’ voor een deel zeer effectief en efficiënt is gebleken, geldt 

dit slechts maar voor een deel van de werkzaamheden. Voor de begeleiding en ontwikkeling van 

stallingsmedewerkers en werkzaamheden die veel persoonlijk contact en onderlinge afstemming vragen, 

bleek het tegendeel te gelden. In 2021 heeft Biesieklette de balans hiervoor gevonden in een hybride 

vorm van werken door op kantoor of locatie te werken als hier nut en noodzaak voor was en door andere 

werkzaamheden vanuit huis te verrichten.   

3.2. Operations 

 Eind 2021 telt Biesieklette het volgende aantal locaties:  

• 26 openbare stallingen;  

• 2 semi bemenste stallingen; 

• 5 seizoenstallingen; 

• 6 schoolstallingen. 

2021 was voor Operations een uitdagend jaar, dat voornamelijk in het teken stond van het op peil houden 

en in stand houden van de (dagelijkse) ondersteuning van het stallingenbeheer. Dit kwam niet alleen door 

de aanhoudende en terugkerende coronamaatregelen, maar ook door langdurig ziekteverzuim van 

ondersteunende medewerkers bij Operations wegens corona en andere oorzaken. Sommige maatregelen 

waarvoor budget was vrijgemaakt zijn in 2021 weliswaar opgestart, maar hebben een dermate grote 

vertraging opgelopen waardoor ze nog niet zijn afgerond. Net als wij, kampten onze ketenpartners hierbij 

met een tekort aan inzetbaar personeel. Daarnaast hadden met name leveranciers en distributeurs van 

benodigde technische apparatuur en materialen grote leveringsproblemen. De implementatie van veel 

(bouw-)technische maatregelen en projecten liep hierdoor in 2021 veel vertraging op en worden hierdoor 

pas in de loop van 2022 afgerond. 

Ondanks belemmeringen in communicatie en afstemming heeft Biesieklette ruim bijgedragen aan de 

voorbereidingen van enkele nieuwe fietsenstallingen bij onze opdrachtgevers. Voor de gemeente Den 

Haag heeft Biesieklette een adviesrol gehad voor de nieuwe fietsenstallingen Amare en Plein in de 

binnenstad en voor een nieuwe stalling aan het Deltaplein in Kijkduin. Verder levert Biesieklette naast 

advieswerk een beheerdersruimte voor een nieuwe fietsenstalling voor de gemeente Teylingen. 
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In 2021 is de implementatie van een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) succesvol tot stand 

gebracht. Vroeger was software voor het facility management hoofdzakelijk een registratiesysteem van 

gegevens over gebouwen en inventaris. Tegenwoordig helpt een FMIS om de efficiëntie in de planning en 

uitvoering van ondersteunende processen te verhogen. Naast operationele ondersteuning van facilitaire 

processen, zoals meldingenbeheer en onderhoudsplanning, genereert een FMIS ook waardevolle 

informatie en analyses om resultaten te monitoren en te rapporteren. Nadat met de module 

Meldingenbeheer ervaring is opgedaan, is voor de eerste stallingen een (technische) conditiemeting en 

Meerjarig Onderhoudsplan voor huurdersonderhoud opgesteld. Hiermee krijgen we meer inzicht en grip 

op het benodigde preventief onderhoud en de kosten hiervan. 

Bezoekersresultaten 

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 2021 namelijk niet valide en representatief. Uit tussentijdse tellingen op de stallingen en 

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

bezoekersaantal gemiddeld per stalling in 2021 is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Echter, wij 

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

Dit aanzienlijke aantal danken wij, tegen onze eerdere verwachtingen in, aan een toename van het 

recreatief en functioneel gebruik van de fiets, ondanks dat het gebruik van een tweewieler voor woon-, 

werk- en schoolverkeer is afgenomen. 

3.3. Personeel 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op het personeelsverloop binnen Biesieklette in 2021. 

Daarnaast wordt een aantal onderwerpen die te maken hebben met het personeel toegelicht.  

Coronapandemie en personeelsbegeleiding  

Door de coronapandemie is er in het jaar 2021 niet veel veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar 

2020. Ook in 2021 zijn de coronamaatregelen in acht genomen en er zijn maatregelen genomen in het 

kader van begeleiden en coachen van kandidaten.  

De werving & selectie werd in ruime, goed geventileerde ruimtes gehouden met een maximaal 

toegestaan aantal personen. Ditzelfde gold voor de nadere kennismaking met de Werk- en Trajectcoaches 

en het voeren van de intakegesprekken. Nieuwe kandidaten hebben middels een instructiefilmpje uitleg 

gekregen over de dagelijkse werkzaamheden. Biesieklette is in 2020 gestart met deze manier van 

inwerken, wat toen een succes bleek te zijn. Het visueel maken van de instructie blijkt de medewerkers te 

bevallen en zij kunnen het wanneer nodig op elk moment opnieuw bekijken.  

Voor de persoonlijke begeleiding werd in 2021 veelal gecombineerd telefonisch en via de mail contact 

onderhouden met de kandidaten. De projecten waarvoor gedurende het werkontwikkelingstraject een 

één op één begeleiding noodzakelijk is, zijn tijdelijk on-hold gezet. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen PSO 

Biesieklette is een organisatie die jaarlijks aan ruim 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

leer- en werktraject biedt. Middels begeleiding en coaching helpen wij onze mensen duurzaam uit te 

stromen naar een baan binnen de arbeidsmarkt.  

Biesieklette voldoet hiermee aan de vereisten, waarbij de kwaliteit en duurzaamheid van plaatsingen 

getoetst wordt om in aanmerking te komen voor het PSO-certificering. Biesieklette is sinds 2020 in het 
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bezit van de PSO-certificering volgens het PSO-keurmerk Trede 3|30+ van de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO).  

SPANNING OP DE ARBEIDSMARKT IN 2021 

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen. Dit was het 

resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16.000) en een verdere daling van 

het aantal werklozen (met 29.000). Ook het aantal banen bleef groeien. Er kwamen er 44.000 bij in het 

vierde kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers (cbs.nl). 

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook in 2022 zal aanhouden. Ondanks de vergrijzing, 

neemt het arbeidsaanbod toe in 2022-2025, maar minder dan in de vorige periode. De toename komt 

vrijwel volledig op naam van de groeiende zorgsector. Dit dempt de werkgelegenheid in de marktsector 

(bron: cpb.nl). 

Binnen Biesieklette is deze arbeidsmarktontwikkeling merkbaar. Het wordt steeds moeilijker om geschikt 

personeel, zowel met een tijdelijk arbeidscontract als met behoud van uitkering, te vinden voor deelname 

aan een traject. Desondanks is de verwachting dat er blijvend behoefte en aanbod blijft voor deelname 

aan het werkontwikkelingstraject bij Biesieklette. Te zien is dat hoe sterk de krapte op de arbeidsmarkt 

ook toeneemt, er altijd een aanzienlijke groep aan bijstandsgerechtigden zal blijven door hun grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Biesieklette zal zich in blijven zetten om ook onder deze groep een duurzame 

arbeidsparticipatie te realiseren.  

3.3.1. Kengetallen personeel 

In het verslagjaar zijn in totaal 219 mensen werkzaam geweest bij Biesieklette. In deze paragraaf worden 

enkele kengetallen betreffende het personeelsbestand middels grafieken in beeld gebracht.  

Aantal werknemers en verdeling naar type arbeidsrelatie 

Per 1 januari 2021 staan er 127 medewerkers (104 fte) in het personeelsbestand van Biesieklette. Per 

jaareinde bedraagt het aantal medewerkers 113 (99 fte). Er is in 2021 9.493 uur aan uitzendkrachten 

ingezet (3.164 uur in 2020; 11.273 uur in 2019). Dit aantal is inclusief 1.182 uur dat is ingezet binnen de 

holding. In figuur 5 wordt een beeld geschetst van het aantal werknemers en fte aan het begin en einde 

van het verslagjaar, verdeeld naar het type dienstverband.  

Binnen Biesieklette wordt er gewerkt met betaalde en onbetaalde arbeidskrachten. De onbetaalde 

werknemers werken met behoud van uitkering bij Biesieklette en maakt 12% uit van het 

personeelsbestand. Naast eigen medewerkers was 1 stallingbeheerder bij Biesieklette aan het werk met 

een detacheringsovereenkomst.  

 
Figuur 5 Formatie Biesieklette begin en einde verslagjaar 
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Verdeling naar type dienstverband 

Omdat wij als organisatie streven naar uitstroom van eigen medewerkers, is te zien dat het overgrote deel 

van de werknemers in dienst is voor bepaalde tijd of werknemers zijn die een leer- en werktraject bij 

Biesieklette volgen. Deze laatste groep werkt met behoud van uitkering. Ons beleid is dat 

stallingbeheerders maximaal 1 jaar bij ons in dienst zijn om daarna uit te stromen naar een baan op de 

reguliere arbeidsmarkt. Per einde van het verslagjaar zijn er 22 werknemers in dienst voor onbepaalde 

tijd. Dit zijn voornamelijk werknemers in dienst van de holding.  

 

Man vrouw verdeling 

Wanneer we kijken naar de man – vrouw verdeling binnen Biesieklette, zien 

we een overduidelijke meerderheid aan mannen binnen onze organisatie. 

Eind 2021 werkten er 103 mannen en 10 vrouwen.   

 

Verdeling naar leeftijd 

Figuur 8 geeft een weergave van het aantal personeelsleden per einde 

verslagjaar gecategoriseerd naar leeftijd. De leeftijdscategorie welke met 30% het meest vertegenwoordig 

is, zijn de medewerkers tussen de 50 en 59 jaar. Op een gedeelde tweede plaats komen de 

leeftijdscategorieën tussen de 30 en 39 jaar en 40 en 49 jaar.   

 

3.3.2. Uitstroom 

Het verloop 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 2021 zijn er 

in totaal 104 mensen uitgestroomd. Hiervan zijn 45 kandidaten met behoud van uitkering en na het 

volledig of gedeeltelijk volgen van het leer- en werktraject uit het traject getreden. In deze paragraaf 

worden enkele kengetallen betreffende uitstroom van personeel middels grafieken in beeld gebracht. 

 

Figuur 6 Formatie Biesieklette verdeeld naar type arbeidsovereenkomst 

Figuur 8 Formatie Biesieklette verdeeld naar leeftijdscategorie 

Figuur 7 Man-vrouw 
verdeling Biesieklette 



  

15 
 

Uitstroom per duur arbeidsperiode  

In figuur 9 is te zien hoe het aantal in 2021 uitgestroomde werknemers is verdeeld naar de duur dat zij 

voor Biesieklette hebben gewerkt. Het overgrote deel stroomt uit na een periode van tussen de 6 

maanden en 1 jaar bij Biesieklette te hebben gewerkt. Dit betreft in totaal 37 werknemers. In totaal zijn er 

26 werknemers uitgestroomd die korter dan een arbeidsperiode van 3 maanden hebben voltooid.  

 

 

 

 

 

 

 

Reden van uitstroom 

In figuur 10 is de verdeling van de uitstroom naar reden van uitstroom weergegeven. Er zijn 67 

werknemers uit dienst getreden omdat het contract van rechtswege is beëindigd na het volledig of 

gedeeltelijk volgen van het leer- en werktraject. Van de totale uitstroom heeft 18% een baan elders 

gevonden wat gelijk staat aan 19 kandidaten. Dit betreft duurzaam uitgestroomd.  

 

 

Uitstroom naar branche  

Figuur 11 laat zien naar welke bedrijfsbranche 

onze kandidaten zijn uitgestroomd. Hieruit 

blijkt dat de uitstroom naar branche erg divers 

is. Voor de uitstroom worden de profielen van 

onze kandidaten breed uitgezet in alle 

mogelijke bedrijfsbranches. Ook wordt aan 

onze deelnemers tijdens hun traject een 

bredere scope aan mogelijkheden voorgelegd 

dan hun achtergrond of ambitie aangeeft. De 

meeste kandidaten (15,8%) die uitstromen 

naar werk belanden in de Retailbranche. 

  

Figuur 9 Uitstroom verdeeld naar arbeidsduur 

Figuur 11 Uitstroom naar branche 

Figuur 10 Uitstroom verdeeld naar reden 
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Uitstroom naar gemeente  

In figuur 12 is per gemeente aangegeven hoeveel mensen er duurzaam zijn uitgestroomd naar een ander 

werkgever voor zowel 2020 als 2021, afgezet tegen de geldende target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Opleiding en vorming 

Biesieklette vindt het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van haar personeel. De kandidaten 

aan het tijdelijke leer- en werktraject worden begeleid en gecoacht door een gecertifieerde Werk- en 

Trajectcoach. Daarnaast biedt Biesieklette aanvullend op de praktijkopleiding, trainingen en cursussen 

aan, die de kandidaten kansrijker maken om regulier werk te vinden op de arbeidsmarkt buiten 

Biesieklette.  

Uit figuur 13 is op te maken 

welke soort trainingen er 

zijn aangeboden in 2021 en 

het aantal werknemers dat 

deze trainingen heeft 

gevolgd. In totaal hebben er 

64 mensen een training of 

cursus gevolgd. Dit is 29,2% 

van alle medewerkers welke 

werkzaam waren in 2021. 

  

Figuur 12 Uitstroom verdeeld naar gemeenten 

Figuur 13 Aantal werknemers welke opleidingen gevolgd hebben verdeeld naar type opleiding 
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3.3.4. Verzuim 

Het ziekteverzuimpercentage van alle medewerkers in loondienst (inclusief kantoormedewerkers) is 

4,30% in 2021. Dit ligt een stuk lager dan in 2020, toen het ziekteverzuimpercentage afgerond 8% was.  

Net zoals in 2020 geeft dit percentage ook in 2021 geen reëel beeld, gezien de uitzonderlijke situatie met 

de coronapandemie. Desondanks is het een goed resultaat mede gezien het feit dat ook tijdens de 

lockdown periode de bedrijfsvoering voor de volle 100% is uitgevoerd.  

Binnen Biesieklette wordt een stringent ziekteverzuimbeleid gevoerd. In samenwerking met een 

arbodienst worden medewerkers vanaf de eerste verzuimdag begeleid. Doel hiervan is om vanaf het 

eerste verzuimmoment persoonlijke aandacht te geven en om een goed beeld te krijgen van het verzuim 

om zo de terugkeer naar werk van de werknemer snel te realiseren.  

Het streven is om het ziekteverzuimpercentage structureel onder de 9% te houden voor werknemers in 

loondienst. 

De kandidaten die met behoud van een uitkering bij Biesieklette gedetacheerd zijn, worden bij verzuim 

begeleid door de organisatie of de gemeente waar zij staan ingeschreven. Biesieklette onderhoudt wel de 

contacten met de kandidaten en de organisatie/gemeente om goed zicht te houden op een mogelijke 

terugkeer in het traject. In 2021 was het totale ziekteverzuimpercentage van deze groep 36% van alle 

kandidaten die in het traject van Biesieklette hebben deelgenomen.  
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3.4. 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 2021 het volgende beeld: 
 

 
 
Biesieklette stuurt op een neutraal resultaat. Hiertoe is in de begroting 2021 rekening gehouden met een 
bezuinigingstarget van € 8.894, -. Het behaalde nettoresultaat in 2021 bedraagt € 562.193, - positief. Dit is 
het derde jaar op rij waarin Biesieklette een positief resultaat heeft behaald. Verliezen uit voorgaande 
jaren waren eind 2020 volledig gecompenseerd. Het resultaat van 2021 zal dienen om het 
weerstandsvermogen van de organisatie te vergroten.  
 
Ten opzichte van de realisatie van 2020 is in de begroting 2021 uitgegaan van een omzetdaling van 3% en 
een kostenstijging van 11%. De omzetdoelstelling is gehaald en is uitgekomen op € 4.927.478 (2020: 
€ 4.874.094). Ten opzichte van 2020 is dit een stijging van 1% en ten opzichte van de begroting betekent 
dit een stijging van 4%. De totale omzet bestaat voor 84% uit contractinkomsten welke verdeeld is over 
zeven gemeenten en acht scholen. De stijging ten opzichte van de begroting komt door de verlenging van 
de dienstverlening in de gemeente Schiedam en de gemeente Lansingerland. De ontvangen loonsubsidie 
bedraagt 7% van de totale omzet. De overige 9% bestaat uit evenementen opbrengsten, 
stallingsontvangsten inclusief abonnementen en verhuuropbrengsten van buurtstallingen, fietstrommels 
en fietskluizen.   
 

€ % € %

Netto omzet 4.927.478       100,0% 4.874.094    100,0%

Kosten € % € %

Salariskosten 1.994.324       40,5% 2.171.003    44,5%

Sociale lasten en pensioenpremies 556.051           11,3% 627.922        12,9%

Overige personeelskosten 445.043           9,0% 285.138        5,9%

Afschrijvingen 114.522           2,3% 134.272        2,8%

Huisvestings- & stallingskosten 746.578           15,2% 680.075        14,0%

Automatiseringskosten 137.956           2,8% 259.150        5,3%

Algemene overige kosten 206.144           4,2% 134.089        2,8%

Totale kosten 4.200.617       85,2% 4.291.649    88,1%

Bedrijfsresultaat 726.861           14,8% 582.445        11,9%

Financiële kosten en opbrengst € % € %

Financiële kosten -12.293            -0,2% -4.474           -0,1%

Financiële opbrengst 0                       0,0% -0                   0,0%

Totale financiële kosten en opbrengst -12.293            -0,2% -4.474           -0,1%

Resultaat vóór belasting 714.568           15,0% 577.971        12,0%

Vennootschapsbelasting 152.375           3,1% 68.935          1,4%

Resultaat na belasting 562.193           11,4% 509.035        10,4%

2021 2020



  

19 
 

In 2021 is een daling van 12% van de kosten gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2021. In 2021 
bedroegen de totale bedrijfslasten € 4.200.617 wat ten opzichte van 2020 een daling is van 2%. De totale 
kosten bestaan voor 71% uit personeelskosten welke ten opzichte van 2020 zijn afgenomen met 3%. De 
daling ten opzichte van vorig jaar is te wijten aan de beëindiging van drie stallingen in de gemeenten 
Alphen en Schiedam welke een bemensing in fte telden van 12,6 fte. Dit wordt gecompenseerd met een 
stijging van de formatie in de gemeente Den Haag en de gemeente Delft van in totaal 4,2 fte. Daarnaast is 
er een toename van de bemensing in 2021 ten opzichte van 2020 doordat in 2020 meer dan in 2021 in 
verband met de COVID-maatregelen de bemensing op de stallingen periodiek werd afgeschaald. De 
huisvesting- en stallingskosten zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. De huurkosten zijn 
toegenomen door het openen van een nieuwe stalling in het centrum van Den Haag en een nieuwe 
stalling in het centrum van Delft. Voor beide stallingen draagt Biesieklette de huurkosten. Ook zijn de 
kosten voor onderhoud toegenomen. In 2021 is er veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van een 
goede werking van de fietskluizen en fietstrommels. Hier ligt de voornaamste reden van de toename in de 
onderhoudskosten. De daling in de algemene kosten wordt veroorzaak door een daling in de 
automatiseringskosten. In 2020 is veel geïnvesteerd in het upgraden van de IT-systemen op de stallingen, 
waardoor deze hoger waren dan in 2021.   
 
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 714.568, - positief in 2021 tegenover een bedrijfsresultaat van € 582.445, 
- in 2020. Gerelateerd aan de omzet komt dit in 2021 overeen met een marge van 14,8% (2020: 11,9%). 
Het jaar is uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat na belasting van € 562.193, -.  

 

Financiële positie 

De financiële positie per 31 december 2021 blijkt uit onderstaande balans. 

 
 

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

van de onderneming ultimo 2021 verbeterd tot € 1.683.186, - (ultimo 2020: € 1.120.993, -) op een 

balanstotaal van € 2.235.553, - (ultimo 2020: € 1.671.171). Het solvabiliteitspercentage kwam uit op 75% 

ultimo 2021 (2020: 67%). De liquiditeit per jaareinde bedroeg   € 1.886.657, - (ultimo 2020: € 1.097.156).     

  

Activa € % € %

Immateriële vaste activa 28.362            1% 57.646          3%

Materiële vaste activa 107.762          5% 181.650       11%

Kortlopende vorderingen 212.772          10% 334.720       20%

Liquide middelen 1.886.657       84% 1.097.156    66%

Totaal activa 2.235.553       100% 1.671.171    100%

Passiva € % € %

Eigen vermogen 1.120.992       50% 611.957       37%

Resultaat 562.193          25% 509.035       30%

Voorziening -                   0% -                0%

Kortlopende schulden 552.368          25% 550.178       33%

Totaal passiva 2.235.553       100% 1.671.171    100%

31-12-2021 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. 

 
 

 

Werkkapitaal 31-12-2021 31-12-2020 Mutatie

Kortlopende Vorderingen 212.772          334.720         -121.948      

Liquide middelen 1.886.657       1.097.156      789.502       

Vlottende activa 2.099.429       1.431.875      667.554       

Af: Kortlopende schulden 552.368          550.178         2.190            

Werkkapitaal 1.547.061       881.697         665.364       


