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De stichting heeft tot doel het verlenen van diensten op het gebied van welzijn, vrije 
tijd, maatschappelijke ontwikkeling en voorts al hetgeen dat met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting 
tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het organiseren van activiteiten op 
het gebied van welzijn. 

In een Best Value Procurement (BVP) procedure hebben de BMWE gemeenten de 
uitvoering van het sociaal werk (maatschappelijk- en welzijnswerk, jongerenwerk en 
onafhankelijke cliëntondersteuning) gegund aan de Tintengroep. Tintengroep werkt in 
negen Groningse en Drentse gemeenten aan de uitvoering van breed sociaal werk. De 
werkorganisaties voeren lokaal sociaal werk uit, waaronder buurtmaatschappelijk werk, 
buurtwerk, samenlevingsopbouw, jongerenwerk, buurtwerk sport en 
cliëntondersteuning en werken daarbij samen met vrijwilligers en mantelzorgers.
De werkorganisaties zetten teams in die gebiedsgericht werken en bestaan uit T-
shaped professionals. Dat zijn professionals die in staat zijn om over de grenzen van 
hun eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen. Door een combinatie 
van vakkennis en generalistische kennis zijn deze professionals breed inzetbaar. 
Tinten, de back office, ondersteunt de lokale werkorganisaties.

Zie verder het plan van aanpak via onderstaande url.

De inkomsten van de stichting worden voornamelijk verkregen uit de opdrachtrelatie 
met de gemeente Hogeland.



Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Sociaal Werk 
en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het 
beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde 
functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers 
stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Ten aanzien van de beloning van het statutaire bestuur is de Wet Normering 
Topinkomens van toepassing.

Zie onderstaande url.

De inkomsten worden besteed aan de geformuleerde opdracht tussen Stichting 
Mensenwerk Hogeland en de gemeente Hogeland.

https://www.mensenwerkhogeland.nl/over-ons/anbi-status

https://www.mensenwerkhogeland.nl/over-ons/anbi-status
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De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit debiteuren. De bestemmingsreserves zijn gevormd ten behoeve van wettelijke verplichtingen omtrent het 
personeel en doorontwikkeling van de organisatie. De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit lopende projecten, rekening-courantposities met 
andere werkorganisaties van de Tintengroep en overlopende passiva.
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De activiteiten worden uitgevoerd met behulp van professionals. De personele kosten 
bedragen ruim 89% van de totale lasten. De overige lasten bestaan voornamelijk uit 
organisatiekosten (o.a. automatisering) en activiteitenkosten.
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