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Om ons managementteam compleet te maken en om met ons samen mee te bouwen  

aan onze baanbrekende toekomst zoeken wij een: 
 

MANAGER BEDRIJFSVOERING/CONCERNCONTROLLER 
én een MANAGER RE‐INTEGRATIE & PARTICIPATIE 

 
 

> MANAGER BEDRIJFSVOERING/CONCERNCONTROLLER (1,0 FTE – M/V) 
 

Wat houdt de functie in? 
De manager bedrijfsvoering/concerncontroller is eindverantwoordelijk voor het 
bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering. Dit bedrijfsonderdeel is dienstverlenend aan alle overige 
bedrijfsonderdelen van Baanbrekers. Bedrijfsvoering wordt gevormd door de clusters 
personeel en organisatie, financiële administratie, salarisadministratie, 
personeelsadministratie en automatisering. De manager fungeert tevens als 
concerncontroller. De manager bedrijfsvoering/concerncontroller maakt deel uit van het 
managementteam en geeft leiding aan de hiervoor genoemde clusters. Het is voor deze 
manager een mooie uitdaging om te bouwen aan een goed samenwerkend, dienstverlenend 
en slagvaardig bedrijfsonderdeel. 
 
De manager bedrijfsvoering/concerncontroller draagt zorg voor de visie‐ en 
beleidsontwikkeling en de realisatie van overeengekomen doelen binnen de afdeling. Kern 
ligt daarbij op enerzijds het optimaal vormgeven, inrichten, organiseren en managen van de 
bedrijfsvoering onderdelen HRM, ICT en FSA en anderzijds het concern breed adviseren en 
toezicht houden op een effectieve opzet, inrichting en uitvoering van de planning‐ en 
controlcyclus, administratieve organisatie en interne controle, risicomanagement en naleving 
en borging van geldende wet‐ en regelgeving. Hij of zij bepaalt de inzet van mensen en 
middelen ter realisatie van de producten en diensten en draagt zorg voor resultaatgerichte 
afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties. De manager 
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levert een bijdrage aan het strategisch beleid van de organisatie. Initieert, regisseert en 
bewaakt de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten.  
 
Wat vragen wij? 
De manager bedrijfsvoering/concerncontroller: 

 heeft een universitair werk‐ en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfseconomie), 
aangevuld met relevante managementopleidingen 

 heeft ruime ervaring en is aantoonbaar succesvol in een soortgelijke, strategische 
functie 

 heeft ruime kennis van en ervaring met HRM en ICT 

 denkt klant‐ en resultaatgericht en heeft een sterk analytisch vermogen 

 bezit uitstekende sociale, communicatieve en managementvaardigheden 

 is ondernemend met een sociaal gezicht  

 is ambitieus, doelgericht, innovatief en enthousiast  

 is een inspirator 

 heeft een resultaatgerichte instelling 

 beschikt over overtuigingskracht, creativiteit en implementatiekracht 

 is slagvaardig, innovatief en ondernemend 

 is in staat om verbinding te leggen richting afdelingen op strategisch en 
tactisch/operationeel niveau 

 

 
> MANAGER RE‐INTEGRATIE & PARTICIPATIE (1,0 FTE – M/V) 

 

Wat houdt de functie in? 
De manager is eindverantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Re‐integratie & Participatie.  
Hij of zij draagt zorg voor de visie‐ en beleidsontwikkeling en het behalen van de 
overeengekomen doelen. De manager levert een relevante bijdrage aan het strategisch 
beleid van onze organisatie. De manager initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en 
oplevering van complexe programma’s en projecten. 
 
De manager bepaalt de inzet van mensen en middelen voor de realisatie van de doelen. Hij of 
zij geeft op resultaatgerichte wijze leiding aan een team van professionals en ondersteuners 
en legt op een inspirerende en motiverende wijze een verbinding tussen de kwaliteiten van 
de medewerkers en de doelen van de organisatie. Ondernemerschap, optimale taakverdeling 
en taakvolwassenheid zijn hierbij kernbegrippen.  
 
Het primaire proces (diagnose, in‐, door‐ en uitstroom van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt) krijgt vorm en inhoud vanuit het bedrijfsonderdeel Re‐integratie & 
Participatie. Het accent ligt hierbij op de versterking van vraag en aanbod in relatie tot 
succesvolle realisatie van, met werkgevers overeengekomen, contractafspraken. Re‐
integratie & Participatie zorgt voor een effectieve en efficiënte inbedding en toepassing van 
re‐integratie‐instrumenten. Het benutten van loonwaarde van mensen wordt hierbij het 
kernbegrip. Binnen het bedrijfsonderdeel Re‐integratie & Participatie geeft de manager 
rechtstreeks leiding aan een team van professionals en ondersteuners.  
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Wat vragen wij? 
De manager Re‐integratie & Participatie: 

 heeft een universitair werk‐ en denkniveau op bovenstaand werkterrein, aangevuld 
met relevante managementopleidingen 

 heeft ruime ervaring en is aantoonbaar succesvol in een soortgelijke, strategische 
functie 

 heeft ruime kennis van en ervaring met re‐integratiesector  

 denkt klant‐ en resultaatgericht en heeft een sterk analytisch vermogen 

 bezit uitstekende sociale, communicatieve en managementvaardigheden 

 is ondernemend met een sociaal gezicht  

 is ambitieus, doelgericht, innovatief en enthousiast  

 is een inspirator 

 heeft een resultaatgerichte instelling 

 beschikt over overtuigingskracht, creativiteit en implementatiekracht 

 is slagvaardig, innovatief en ondernemend 

 is in staat om verbinding te leggen richting afdelingen op strategisch en 
tactisch/operationeel niveau 

 
 
> WAT IS BAANBREKERS? 
 

Baanbrekers is een uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkvoorziening. 
Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk vervullen wij zowel economisch 
als maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. Als publieke onderneming 
voor werk en inkomen bieden wij op een vernieuwende en coöperatieve manier 
dienstverlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze 
organisatie heeft hierbij oog voor zowel het sociale als het zakelijke. Baanbrekers maakt écht 
werk van werk. Dat doen we op een klant‐ en mensgerichte manier. Niet voor niets zijn wij 
sterk in mens en werk! 
 
Onze organisatie bestaat naast de directie uit de stafafdeling Markt en Strategie en vier 
bedrijfsonderdelen: Werkbedrijf, Inkomensondersteuning, Bedrijfsvoering en Re‐integratie & 
Participatie. De verantwoordelijke managers van deze bedrijfsonderdelen vormen samen 
met de directeur het managementteam. De managers geven integraal leiding aan hun 
onderdeel en zijn medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de organisatie. 
Ze zijn gericht op onderlinge samenwerking en geven invulling aan contractmanagement.  

 

 
> WAT BIEDEN WIJ? 
 

Wij bieden een mooi en uitdagend werk aan binnen een toekomstgerichte onderneming. Het 
salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal 6.090 euro bruto per maand 
bij een fulltime aanstelling. De nieuwe medewerkers komen in dienst van SBW, een stichting 
van Baanbrekers. 
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> MEER WETEN? 
 

Wil je meer weten over deze vacatures? Neem dan contact op met Liesbeth Kruijthoff, 
teamleider P&O, 0416 67 10 80. Wil je meer weten over Baanbrekers? Bekijk dan onze 
website: www.baanbrekers.org. Bekijk ook het visiedocument fusie en het document over de 
organisatiestructuur van Baanbrekers. Deze documenten tref je aan vanaf pagina 5 van dit 
document. 

 
 

> REAGEREN? 
 

Wil je reageren op deze vacatures? Stuur dan je motivatie en je CV naar Liesbeth Kruijthoff: 
werken@baanbrekers.org. Reageren kan tot 30 april a.s.  
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3.  Visie nieuwe uitvoeringsorganisatie ISD-WML 

 

 

1. Inleiding en leeswijzer 

De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te 

fuseren. Tot dit voornemen hebben de gemeenteraden van de gemeenten Waalwijk, 

Loon op Zand en Heusden begin 2011 besloten. Om de nieuwe organisatie succesvol te 

laten zijn, is het nodig een duidelijke missie, visie en strategie te hebben en te hanteren. 

In dit document zijn deze bouwstenen nader uitgewerkt.  

 

 

2. Kader 

2.1 Kaderstellende ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen 

De lange termijnontwikkeling is dat steeds minder mensen beschikbaar zullen zijn voor 

de arbeidsmarkt. De grote uitstroom van 65-jarigen in de komende 10 jaar wordt 

onvoldoende aangevuld door nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit gegeven is nu 

versluierd door de effecten van de financiële en economische crisis. Voor het op peil 

houden van welvaart zijn grofweg drie scenario’s beschikbaar: grootschalige import van 

arbeid. Het zo goed mogelijk benutten van het arbeidspotentieel van de Nederlandse 

bevolking in de leeftijd tussen 18 en 68 jaar. En een forse inzet op verdergaande 

mechanisatie en automatisering van werkprocessen.  

 

Waarde ontwikkeling 

Sinds een jaar of tien staan, naast de waarde solidariteit met kwetsbare mensen in onze 

samenleving, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid als waarden meer centraal. 

Het ontwikkelingsniveau en de verworven welvaart in onze samenleving in combinatie 

met het onbetaalbaar worden van collectieve voorzieningen versterkt de opkomst van 

nieuwe waarden. Uitgangspunten zijn nu dat burgers in beginsel zelfredzaam zijn en er 

een sociaal vangnet is voor de meest kwetsbaren. 

 

Economische ontwikkelingen  

De economische en financiële crisis die in 2008 is uitgebroken, heeft een grote impact op 

ons land en onze economie. Dit vertaalt zich, ook in de regio Midden Langstraat, in 

oplopende werkloosheid. 

 Daarbij komt dat de beroepsbevolking in de regio een laag opleidingsniveau heeft in 

vergelijking met andere regio’s. In 2011 is het herstel bij het bedrijfsleven beperkt en 

broos. De publieke sector moet de komende 3 tot 5 jaar zeer fors de broekriem aanhalen.  

Daarmee wordt ook het pakket aan middelen voor scholing, arbeidstoeleiding en re-

integratie  in het publieke domein aanzienlijk beperkt. Wel  blijken werkgevers steeds 

meer bereid om mee te betalen aan de arbeidsvoorziening. En, via de inzet van hun 

sectorale O&O-fondsen, ook aan de scholing van personeel aan de basis van de 

arbeidsmarkt.   
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De regierol  van gemeenten 

De opdracht van de gemeenten is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Dat zal ook 

de komende jaren doorgaan. De overheveling van de uitvoering van de Wajong, van 

dagbesteding uit de AWBZ naar de WMO, het integreren van het jeugd & jongerenbeleid 

en de zorg voor jongeren met LVG-problematiek van provincie en AWBZ naar de 

gemeenten zijn daar illustraties van.  Meer specifiek binnen deze notitie moet gewezen 

worden op de ontwikkeling van een nieuwe wet Werken naar Vermogen. De integratie 

van WWB, WSW en de eerder genoemde Wajong.  

Op bestuurlijk niveau krijgt de gemeente de beleidsregie over al deze dossiers. Naast de 

al bestaande dossiers zoals regionaal arbeidsmarktbeleid en veiligheid. De noodzaak van 

een goede regie op de uitvoering van al deze taken in opdracht van gemeentebesturen 

dient zich aan.  

De toenemende nadruk op de rol van gemeenten als beleidsregisseur maakt het 

noodzakelijk ook na te denken over het vormgeven van de uitvoeringsregie. Dat wordt 

geïllustreerd in onderstaand plaatje:  

 

- Onderaannemer

- Specialistische partij

-Opdrachtnemer

- Ketenmanager

Beleidsregie

Uitvoeringsregie

Uitvoering

- Doelen

- Resultaten

- Middelen

-Voorwaarden

- Bepaalt aanpak

- Schakelt ketenpartner in

- Is eindverantwoordelijk/ 

resultaatverantwoordelijk

- Stuurt op samenhang

- Is gecommitteerd aan het 

geheel

- Levert specialistische 

bijdrage

- Resultaatverantwoordelijk 

voor eigen bijdrage.

Bepaalt:

Opdrachtgever

Terugkoppeling

 
 

Integrale aanpakken in de regio  

Het arbeidsmarktbeleid in de Midden Langstraat kan niet los gezien worden van het 

gevoerde sociaaleconomisch beleid. Het gaat dan o.a. om de werving van bedrijven en 

werkgevers, de kennis infrastructuur van MBO, HBO en universitaire instellingen in de 

regio en de aanwezige logistieke infrastructuur.  

 De economische ontwikkelingen in de regio Den Bosch, de regio Tilburg en de plannen 

in de regio rond bijvoorbeeld Midpoint  zijn  eveneens van belang. Steeds duidelijker 

wordt ook dat binnen het regionale arbeidsmarktbeleid sociaal-maatschappelijke en 

regionale economische vraagstukken moeten worden gekoppeld.  
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Effectieve participatie is alleen mogelijk als doelen en budgetten van de WMO, de 

wijkaanpak, stadsbeheer en stadsontwikkeling direct op elkaar worden betrokken.  

 

Ontwikkelingen in de wetgeving 

Op het terrein van wetgeving staan er veel veranderingen op stapel bij het huidige 

kabinet Rutte. Voor de uitvoering van de huidige wetgeving op het terrein van de 

WWB/WIJ en de Wsw gaat het vooral om het voornemen om te komen tot een nieuwe 

integrale wet voor werken, inkomen en  participatie voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.  De nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Zoals eerder aangegeven wordt 

ook de uitvoering van de Wajong voor zover het de nieuwe instroom, volgens de nieuwe 

normen betreft, daarin meegenomen. Het UWV heeft voor dit deel van de wet geen taak 

meer. Belangrijk is om op te merken dat de invoering van deze wet met zeer forse 

besparingen op het budget gepaard gaan. De tekorten die mogelijk ontstaan bij de 

uitvoering van deze nieuwe wet slaan direct terug op het budget van de afzonderlijke 

gemeenten. Dit treft mogelijk de Niet-Uitkeringsgerechtigdendie (NUG-gers). Ook voor 

hen is het instrument loondispensatie beschikbaar, maar zij hebben geen recht op een 

uitkering. Het is daarom belangrijk dat gemeenten keuzes maken als het gaat om het 

antwoord op vragen als: In welke doelgroepen willen wij investeren en in welke niet en 

hoe gaan we deze investering financieren? 

 

2.2 Kaderstellende besluiten 

Vanaf de tweede helft 2010 hebben de gemeenten in de Midden Langstraat en de 

directies van ISD-ML en WML op een aantal lijnen actie ondernomen. In deze paragraaf 

worden in kort bestek de belangrijkste en kaderstellende besluiten  in de regio Midden 

Langstraat op een rijtje gezet.  

 

Besluit 1: Komen tot één regionaal arbeidsmarktbeleid  

Het belang van samenhangende sturing op het regionaal arbeidsmarktbeleid neemt 

alleen maar toe. De koppeling van economisch beleid en sociaal maatschappelijk beleid 

in de regio wordt gezien als een voorwaarde voor succes. Een goede afstemming  tussen 

beleids- en uitvoeringsregie is een vereiste bij resultaatgerichte actie.  Sinds 2007 wordt 

in de regio Midden Langstraat regionaal beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Op dit moment 

is de ontwikkeling van een Sociaal Economisch Team dat het arbeidsmarktbeleid verder 

ontwikkelt en jaarlijks vertaalt naar een programma, in volle gang. Het programma wordt 

in nauwe samenwerking met de regiogemeenten ontwikkeld. Hierbij wordt vooral 

aansluiting gezocht bij de ROM-gemeenten (via de Taskforce Arbeidsmarktbeleid).  ISD-

ML en WML hebben een adviserende  rol in dit  regionaal arbeidsmarktbeleid. 
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Besluit 2: komen tot fusie en integratie van ISD-ML en WML 

Op 11 februari 2011 heeft het bestuur van de beide gemeenschappelijke regelingen van 

ISD-ML en WML besloten om een fusie en operationele integratie van ISD-ML en WML 

voor te bereiden. Een stuurgroep met daarin één bestuurlijke en daarnaast  ambtelijke 

vertegenwoordigers, stuurt deze ontwikkeling aan. Daarbij laat zij zich ondersteunen door 

een procesbegeleider. 

 

2.3 Motivatie voor de fusie 

 

Historisch perspectief 

Bij de start van de ISD-ML in 2004 is door de politiek al uitgesproken dat samenvoeging 

van de WML-ML en de ISD-ML in de toekomst tot de mogelijkheden zou behoren. 

Alvorens een dergelijke stap te zetten, achtte de politiek het echter verstandig om eerst 

twee gelijkwaardig sterke uitvoeringsorganisaties te realiseren. 

 

Organisatorisch, efficiency en financiën 

PSW heeft in een studie verschillende varianten van samenwerking tussen de ISD-ML en 

WML in beeld gebracht. Op basis daarvan is vervolgens door de gemeenteraden 

besloten te komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Een fusie biedt dan de meeste 

voordelen. Organisatorische, financiële argumenten en efficiency spelen een rol. 

 

Eén wet, één organisatie: duidelijke verantwoordelijkheden 

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) op 1 januari 2004 zijn Sociale 

Diensten naast werken vanuit het rechtmatigheidbeginsel (verstrekken van uitkeringen) 

steeds meer gericht op doelmatigheid (inzetten van re-integratietrajecten en toeleiden 

naar werk).Ten gevolge van de invoering van de Wwb is de focus voor alle Sociale 

Diensten meer en meer gericht op het toeleiden naar werk. Dit is voor gemeenten hét 

speerpunt van beleid geworden. Het re-integratiebeleid werd met de komst van de ISD 

meer vorm gegeven en o.a. ingevuld door re-integratietaken via aanbesteding uit te 

besteden bij derden waaronder de WML.  

De nieuwe WWnV integreert de lappendeken aan sociale wetten (WWB/WIJ, Wajong, 

Wsw). Versnippering van re-integratietaken en onnodige overdrachten kunnen bij de 

juiste keuzes worden voorkomen. Het is vanuit de klant en bestuur dan ook logisch het 

primaat (verantwoordelijkheid) voor de uitvoering van deze nieuwe wet bij één 

uitvoeringsorganisatie te leggen.  

 

De ISD-ML en WML-ML zijn gezien de wettelijke wijzigingen logische partners en kunnen 

de gezamenlijke expertise met de komst van de WWnV versterken. Dit denken wordt 

versterkt vanwege het verdwijnen van de UWV uit de regio Midden-Langstraat. Een 

partnerschap met een ander SW-bedrijf, bijvoorbeeld de Diamant Groep, ligt ook niet 

voor de hand vanwege de gekozen primaire focus voor een arbeidsmarktbeleid voor de 

het gebied ML. 

 



 

7.  Visie nieuwe uitvoeringsorganisatie ISD-WML 

 

De fusie tussen beide organisaties leidt ook tot een betere positionering van de ISD-ML 

bij werkgevers en komt tegemoet aan de wens van werkgevers om te komen tot één 

regionaal aanspreekpunt.  

 

Efficiency en financiën  

 

De kans (het is geen garantie) op een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie 

neemt door het hanteren van een duidelijk primaat toe, zeker wanneer de gemeentelijke 

regierol (resultaatverwachtingen en doelgroepenfocus managen richting de 

uitvoeringsorganisatie) ook nog eens versterkt wordt. Meer specifiek kan dan gedacht 

worden aan: 

• Klantgerichte (gestroomlijnde) werkprocessen met een duidelijk primaat  

  (voorkomen doublures, maar ook lacunes) 

• Besparing in huisvestingskosten 

• Gerichte  inzet loonwaarde (ook voor het huidige bestand van de ISD) 

• Minder afstemming en coördinatie nodig 

• Eén bestuur in plaats van twee besturen 

• Bezuiniging op personeel (o.a. directie, stafdiensten en re-integratiecapaciteit) 

• Bundeling van kennis, kunde en voorzieningen (integrale diagnostiek, 

      beschikken over beschut werk 

 

Deze efficiencyoperatie wordt mede versterkt vanuit de beperkte financiële 

mogelijkheden die de gemeenten ter beschikking gesteld worden door het Rijk. Dit wordt 

in het raadsbesluit “fusie” nog nader onderbouwd. 

 

 

3. Missie, visie en strategische uitgangspunten 

 

3.1 Nut en noodzaak van een missie, visie en strategie 

 

In de praktijk is aangetoond dat organisaties met een inspirerende maar tegelijk 

realistische en outputgerichte visie succesvol zijn (bijvoorbeeld NASA in de jaren 60 van 

de vorige eeuw: “we zetten een man op de maan” of Microsoft in de jaren 80: “in iedere 

huiskamer een PC”). Medewerkers weten dan immers waarvoor de organisatie staat, wat 

motiveert. Ook ontstaat daardoor focus in het werk van een ieder, zeker wanneer de 

directie en management gedisciplineerd de visie proberen te realiseren.  



 

8.  Visie nieuwe uitvoeringsorganisatie ISD-WML 

 

Aangetoond is dat de kracht van een goede visie vooral zit in de eenvoud van de 

boodschap en het geven van richting voor een aantal jaren, en niet het zoeken naar 

nuance. Het formuleren van strategische uitgangspunten (hoe realiseren we de visie) 

helpt zeker bij het realiseren van de doelen.  

 

De missie kan gezien worden als het hoogste doel van de organisatie (de visie voorbij). 

Het bestaansrecht van de organisatie, doelgroepen, waarden en aard van de 

dienstverlening kunnen onderdeel zijn van een missie.  

 

3.2 De missie en visie 

 

Missie 

Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de inwoners 

van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. 

 

Belangrijke waarden voor ons zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale 

innovatie. 

 

Wij richten ons vooral op de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de 

genoemde gemeenten. Het gaat dan om de uitkeringsgerechtigden en de Niet-

Uitkeringsgerechtigden. 

 

De visie 

Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan 

een reguliere baan helpen. 

 

Toelichting op missie en visie 

Niet iedereen kan aan een reguliere baan geholpen worden. De mate van 

zelfredzaamheid kent grenzen. Maatschappelijke participatie (anders dan regulier werk) 

wordt dan belangrijk. In de missie is dit terug te vinden. 

 

De visie echter geeft de focus voor de komende jaren aan. Daaruit blijkt duidelijk dat de 

organisatie zich gaat richten op een maximale benutting van arbeidscapaciteit.  

In onze benadering van klanten (en werkgevers) wordt dan ook een onderscheid 

gemaakt in: zorg , beschut werken, medewerkers met een (tijdelijk) beperkte loonwaarde 

en medewerkers met een (bijna) volledige loonwaarde 

 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat klanten gedurende de begeleiding naar werk, binnen 

de gestelde wettelijke voorwaarden, voorzien worden van een inkomen. Daar mag dan 

een prestatie tegenover staan. 
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3.3 Strategische uitgangspunten 

 

De onderstaande uitgangspunten zijn richtinggevend HOE de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie denkt de visie te gaan realiseren1. Zij vormen de strategische 

agenda voor de directie van de uitvoeringsorganisatie. Op basis van deze agenda 

worden concrete doelen en acties geformuleerd. 

 

Besturing 

 

• Opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van Result based 

            accountability (RBA)  

Duidelijk opdrachtgeverschap door de gemeenten, met behulp van het 

sociaaleconomisch team. Meer specifiek: jaarlijks worden uitvoeringscontracten 

met concrete afspraken over product, prijs, prestatie, focus op doelgroepen 

overeengekomen tussen de gemeenten als opdrachtgever (via het sociaal 

economisch team) en de uitvoeringsorganisatie. 

 

Anders geformuleerd: de gemeenten voeren de regie op het gewenste beleid en 

uitvoering. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is vervolgens verantwoordelijk voor 

deze uitvoering. 

 

• Maatwerk 

Naast de generieke taken (de algemene productencatalogus voor de regio als 

geheel) kan, in opdracht van het sociaaleconomisch team, per gemeente 

maatwerk geleverd worden. 

 

• Financiën 

Het uitgangspunt is dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie volledig beschikt, en niet 

in concurrentie, over het door de politiek beschikbaar gestelde budget WWnV.  

 

• Inbesteden en social return 

In principe worden de activiteiten diagnose, activering, loonwaardebepaling, re-

integratie en nazorg door de uitvoeringsorganisatie in eigen beheer uitgevoerd.  

Inbesteden zou door de gemeenten uitgebouwd kunnen worden.\ 

 

• Doelgroep 

De nieuwe uitvoeringsorganisatie onderscheidt 4 doelgroepen, te weten: 

• Zorgklanten 

• Klanten voor beschut werken 

• Klanten met een (tijdelijk) beperkte loonwaarde 

• Klanten met een (bijna) volledige loonwaarde 

 

                                                
1
 De stuurgroep heeft zich o.a. laten inspireren door de aanbevelingen van de commissie 

Westerlaken. 
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Ten aanzien van de zorgklanten wordt van de gemeenten verwacht dat zij een 

integraal beleid ontwikkelen vooral vanuit de beleidsterreinen AWBZ, Jeugdzorg 

en WMO. Dit beleid is vooral gericht op het maatschappelijk actief maken of 

houden van deze klanten. De nieuwe uitvoeringsorganisatie kan op verzoek van 

de gemeenten bij de uitvoering van hun beleid een rol bij spelen. 

Voor wat betreft de klanten voor beschut werken gaat de nieuwe organisatie deze 

medewerkers een vaste baan bieden en betalen volgens de CAO SW. De nieuwe 

organisatie gaat geen inspanning plegen om deze doelgroep hoger op de 

participatieladder te krijgen. Daarvoor ontbreken de middelen. 

 

Nuggers behoren tot de doelgroep, maar een algemene dienstverlening in de 

vorm van een ondersteuning van deze groep blijft voorbehouden aan degenen die 

én echt ondersteuning behoeven én zelf niet draagkrachtig zijn om die 

ondersteuning zelf te regelen (beperkt inkomen/geen vermogen). Ook dan nog 

kunnen niet alle instrumenten worden ingezet. Is meer dienstverlening aan deze 

groep nodig, bijvoorbeeld omdat de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft, dan 

zal financiering via gemeenten of anderen als aanvulling op het participatiebudget 

nieuwe stijl nodig zijn. 

 

Medewerkers met een (tijdelijk) beperkte loonwaarde worden via 

maatwerktrajecten zo snel mogelijk en voor zoveel mogelijk uren naar regulier 

werk geleid. Instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden zijn ondermeer 

testen, oriëntatie, training, werken met behoud van uitkering en detachering.   

Medewerkers met een (bijna) volledige loonwaarde worden gestimuleerd zoveel 

mogelijk eigen initiatief te nemen bij het vinden van een baan. 

 

• Klankbord 

De uitvoeringsorganisatie is klankbord voor het sociaaleconomisch team als het 

gaat om: 

• Opdrachten en maatwerk 

• Doelgroepenfocus 

• Afstemming met andere beleidsterreinen zoals de WMO, 

AWBZ en jeugdzorg.  

 

Organisatie en inrichting 

 

• “0-meting” 

Een “0-meting” moet inzicht geven in de sterkten en zwakten van de beide huidige 

organisaties. De uitkomsten hiervan dienen als hulpmiddel bij de verdere 

inrichting van de organisatie. 
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• Structuur 

Een structuur (taak- en bevoegdhedenverdeling vastgelegd in functies) met 

aandacht voor: 

 

• De geformuleerde missie en visie 

 

• Het zijn van een netwerkorganisatie. Het gaat dan o.a. om: 

- Het structureren van beschut werk en het maximaal flexibiliseren 

van de organisatie voor wat betreft detachering en regulier werk 

(toegankelijk zijn voor werkgevers); 

- Het hebben van duurzame relaties met werkgevers(bijvoorbeeld in 

de vorm van een PPS), onderwijs en overheidsorganisaties. 

 

• De gewenste klantfocus. Het gaan dan in ieder geval om: 

- het hanteren van een duidelijk primaat (1-iemand is 

verantwoordelijk); 

- het werken vanuit een dienstverleningsconcept met aandacht voor 

de keten en de gemeentelijke dienstverlening. 

• Span of control 

 

• Toekomst 

Een toekomstbestendige structuur die mogelijk lokale, regionale en/of 

landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld schaalvergroting op het vlak van 

“Inkomen” of beschut werken) kan opvangen. 

 

• P&C 

Een financiële meerjarenbegroting met bijbehorende (eenvoudige) inrichting 

van de P&C-cyclus die planmatig vorm geeft aan de bestuurlijke 

uitgangspunten. 

 

• Gewenst arbeidsgedrag 

Sturing op prestatie en ontwikkeling (gewenst arbeidsgedrag) van 

medewerkers door directie en management met het daarbij behorende HR-

beleid. 

 

• Digitalisering 

Digitalisering t.b.v. de kwaliteit van de dienstverlening en efficiency. 

 

• Netwerkkracht en imago 

Omdat de focus ligt op werk en bemiddeling naar werk is het van belang om 

een imago te creëren dat hierbij past. Het gaat dan om een nieuwe naam,  

maar ook om een marktbenadering gericht op de vraag van de werkgever en 

de toegevoegde waarde die de nieuwe uitvoeringsorganisatie hierbij kan 

bieden. 
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• Handhaving 

De nieuwe uitvoeringsorganisatie investeert in handhaving. 

 

• Verloningsorganisatie 

Voor die werkgevers die de risico’s van het in dienst nemen van personen met 

een achterstand tot de arbeidsmarkt te groot vinden wordt een 

verloningsorganisatie opgericht. Vanuit deze organisatie vindt dan de 

detachering plaats. 
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1.  Inleiding 

De ISD en WML gaan op 1 januari 2013 samen verder als één uitvoeringsorganisatie: Baanbrekers. 

Het besluit voor deze fusie is eind mei 2012 genomen door de gemeenteraden van Heusden, Loon op 

Zand en Waalwijk. Over de koers en de visie van Baanbrekers is toen het visiedocument ‘Nieuwe Kijk, 

Nieuwe Koers’ opgesteld. In dit document staan de algemene lijnen waarlangs de nieuwe organisatie 

zich zal gaan ontwikkelen. Er wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst op de korte en 

middellange termijn. Deze notitie ‘Organisatiestructuur Baanbrekers’ dient alleen maar ter 

onderbouwing van de organisatiestructuur zoals deze op 1 januari 2013 wordt neergezet. Dit 

document reikt niet verder. Het bevat niet wat er na 1 januari 2013 nog verder – richting de toekomst – 

moet worden uitgewerkt. 

 

Tijdens het traject in de richting van de fusie tussen de ISD en WML, is uitgegaan van de invoering 

van de Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013 (inmiddels wordt gesproken over de 

participatiewet). De WWB, de Wsw en de Wajong zouden door deze wet voor een groot gedeelte 

vervangen worden. Het uitgangspunt hierbij was ‘Eén regeling voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt’. Ondanks dat deze wet controversieel is verklaard, hebben we bij de inrichting van de 

organisatiestructuur voortgeborduurd op deze gedachtegang. We zijn er namelijk van overtuigd dat 

het een kwestie van tijd is alvorens de beoogde ontschotting mogelijk wordt gemaakt en mensen met 

een achterstand op de arbeidsmarkt op basis van loonwaarde regulier aan het werk kunnen gaan. 

Eén van de onderliggende documenten voor dit raadsbesluit was de notitie Hoofdstructuur (d.d. 6 

februari 2012). Na het besluit tot fusie is gestart met de uitwerking van de hoofdstructuur tot de 

organisatiestructuur van Baanbrekers. Een eerste concept van de organisatiestructuur is opgeleverd 

en besproken in de maand augustus. De voorliggende structuur is met inbegrip van de aanpassingen 

en keuzes die zijn gemaakt na discussies met de Stuurgroep, MT, klankbordgroepen en BOR. 

Deze notitie is voorgelegd aan de huidige MT-leden van WML en ISD en wordt aan de BOR 

aangeboden met het verzoek om een advies te geven. Vervolgens gaat een definitief concept inclusief 

het BOR-advies naar de verantwoordelijke bestuurders met het verzoek om de organisatiestructuur 

definitief vast stellen. Ondertussen is, met instemming van de bestuurders en de BOR, wel alvast 

gestart met het selecteren en benoemen van de MT-leden van Baanbrekers.  

In de notitie wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de opdracht van de nieuwe organisatie. 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe de opbouw van de organisatiestructuur tot stand is gekomen. In 

hoofdstuk 3 wordt de hoofdstructuur van Baanbrekers besproken; in hoofdstuk 4 wordt elke nieuwe 

afdeling apart beschreven – eerst in het algemeen, en dan in termen van structuur.  Hoofdstuk 5 geeft 

aan voor welke functies de nieuwe organisatiestructuur gevolgen heeft. Als bijlagen zijn toegevoegd: 

de opdrachten en evaluatiepunten (bijlage 1), de ordeningsprincipes (bijlage 2) en het overzicht van 

de formatieomvang (bijlage 3).   

Deze notitie heeft het consequent over ‘werkzoekenden’ waar ook termen als ‘medewerkers’, 

‘burgers’, ‘inwoners’ of ‘klanten’ kunnen worden gebruikt. Hiermee moet tot uitdrukking komen dat het 
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ultieme streven van Baanbrekers is om te blijven zoeken naar regulier werk. Werkzoekenden is de 

verzamelnaam voor iedereen die nog niet in staat is op eigen kracht te opereren op de reguliere 

arbeidsmarkt. Daarnaast is en blijft Baanbrekers natuurlijk ook werkgever voor alle medewerkers die 

niet regulier aan de slag gaan en volledig in een beschutte omgeving blijven werken. 
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2.  Baanbrekers  

2.1  De opdracht van Baanbrekers 

De gemeenten in de Midden-Langstraat werken in het Sociaal Economisch Team (SET) samen voor 

een sterke regionale arbeidsmarkt met een hoge arbeidsparticipatie van de burgers. Het SET vormt 

het strategische beleidscentrum voor de colleges en Raden en is verantwoordelijk voor de 

opdrachtformulering voor Baanbrekers. De opdracht wordt per jaar geformuleerd en biedt de basis 

voor het beleid en de activiteiten van Baanbrekers. 

Baanbrekers heeft te maken met twee externe klantgroepen, te weten werkgevers en werkzoekenden. 

Beide klantvragen leiden tot twee onlosmakelijk met elkaar verbonden processen. Het proces van 

aanbodversterking, waarbij diagnostiek leidt tot een adequaat arbeidstoeleidingsplan met 

ondersteuning op weg naar een reguliere baan. En het proces van vraagversterking, waarbij werk 

vinden dat past bij de mogelijkheden van de (potentiële) werkzoekende leidt tot optimaal rendement. 

De ambitie daarbij is om van alle werkzoekenden (Wsw-ers en WWB-ers) de aanwezige loonwaarde 

te gelde te maken. 

In de visienotitie van Baanbekers (‘Andere kijk, nieuwe koers’, november 2011) is als visie en missie 

opgenomen: 

Visie: ‘Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan 

een reguliere baan helpen.’ 

Missie: ‘Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de 

inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.’ 

Daarbij hebben de gemeenten bepaald dat Baanbrekers deze missie met minder kosten moet 

realiseren dan de twee afzonderlijke organisaties nu. Dit heeft te maken met de (verwachte) kortingen 

op de Rijksbudgetten voor sociale zekerheid. De gemeenten willen dat Baanbrekers per 2015 met een 

exploitatie werkt die sluitend is. Kortom: De fusie moet leiden tot meer kwaliteit van dienstverlening 

voor de burgers voor minder geld. 

Vertaald naar de omstandigheden voor de aankomende jaren betekent dit dat we zo veel mogelijk 

werkzoekenden in de Midden-Langstraat met een Wsw-dienstverband of een WWB-uitkering aan werk 

gaan helpen. Het werk moet zo regulier mogelijk zijn. De loonwaarde van de betreffende 

werkzoekenden is het uitgangspunt. De uitvoeringskosten (de kosten voor organisatie en voor de 

activiteiten) moeten lager zijn dan de som van de kosten van WML en ISD. 

Om dit te kunnen realiseren moet de basis op orde zijn, namelijk: 

 Werkgever zijn voor medewerkers met een dienstverband bij Baanbrekers. 

 Rechtmatig uitkeringen verstrekken en zorgen voor werkzoekenden in de bijstand die geen traject 

naar werk wordt aangeboden. 
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Bovendien moeten we onze kracht en onze kernkwaliteiten versterken en benutten, namelijk: 

 Diagnostiek (gebaseerd op arbeidsmarktkennis), adequate arbeidstoeleiding, gepaste 

ondersteuning op weg naar regulier werk c.q. parallel aan werk. Effectieve samenwerking met 

netwerkpartners, met gebruikmaking van ons Werkbedrijf.  

 Zorgen voor continuïteit in werk voor werknemers met een beperkte loonwaarde. Ontsluiten van 

(nieuw) werk dat past bij de doelgroep van Baanbrekers. Adequate arrangementen, vitale coalities 

met werkgevers. 

 Arbeidsbemiddeling: makelen tussen vraag en aanbod en mensen aan het werk houden.  

Dit alles binnen de goedgekeurde begroting, dus zo efficiënt mogelijk en goedkoper dan nu (bij 

gelijkblijvende omstandigheden); met lage organisatiekosten, inzet van additionele geldstromen, 

effectieve en efficiënte re-integratieactiviteiten (zelf te organiseren en of uit te voeren), social return en 

inbesteding door gemeenten waar mogelijk.  

 

2.2.  De opbouw van de organisatiestructuur 

Aan de hand van de opdracht van Baanbrekers, vertaald naar de omstandigheden van de komende 

jaren en op basis van een visie op organisatie-inrichting, is een aantal ordeningsprincipes gedefinieerd 

(zie bijlage 2). De organisatiestructuur is gestoeld op deze principes. Ze zijn op te delen in 

besturingsprincipes, inrichtingsprincipes en managementprincipes. De besturingsprincipes gaan over 

de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie (‘wie’). De 

inrichtingsprincipes gaan over de uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie (‘wat’). De 

managementprincipes hebben betrekking op de uitgangspunten voor de manier waarop de organisatie 

gemanaged wordt (‘hoe’). 

De voorgestelde organisatiestructuur is niet statisch. De organisatiestructuur laat zien hoe taken 

binnen de organisatie zijn verdeeld en de manier waarop afstemming tussen taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot stand gebracht worden. Het is een hulpmiddel dat ervoor 

moet zorgen dat Baanbrekers zijn doelen kan bereiken. De dienstverlening van Baanbrekers staat 

voorop; de organisatiestructuur moet hieraan ondersteunend zijn en is geen doel op zich. 

Deze opvatting geldt te meer voor Baanbrekers, omdat het een nieuwe organisatie is waarbij een 

aantal gemaakte keuzes in de praktijk uitgewerkt en aan de praktijk getoetst moeten worden. Daarbij 

komt dat Baanbrekers opereert in een omgeving die sterk in beweging is. Zeker is dat de bestaande 

landelijke wet- en regelgeving drastisch aangepast gaat worden. Niet alleen voor het domein van de 

sociale zekerheid maar ook voor aanpalende domeinen als Jeugdzorg en AWBZ. Deze aanpassingen 

zullen sowieso leiden tot nieuwe wettelijke kaders en tot een andere opdrachtverstrekking door de 

gemeenten.  

De voorgestelde organisatiestructuur is dan ook het uitgangspunt voor de opbouw van Baanbrekers, 

een eerste stevig fundament. Er is op voorhand al een aantal evaluatiepunten benoemd. Op basis van 
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de uitkomsten van tussentijdse evaluaties, de veranderende omgeving en de opdrachtverstrekking 

van de gemeenten is het mogelijk dat er structuurwijzigingen worden voorgesteld. Deze stellingname 

is met de BOR besproken. De BOR ondersteunt die, beschouwt de organisatiestructuur in dit licht als 

‘werkmodel’ en geeft aan graag betrokken te worden bij evaluaties en eventuele aanpassingen. 

Met de medezeggenschapsorganen is afgesproken dat 2013 als indicatief jaar geldt. Dit betekent dat 

vanaf het derde kwartaal van 2013 een evaluatie van de structuur, de formatieomvang en het daarbij 

behorende ‘functiehuis’ zal plaatsvinden. 
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3.  Hoofdstructuur 

 

3.1 Algemene uitgangspunten 

In de discussie die heeft geleid tot de hoofdstructuur van de organisatie Baanbrekers zijn de volgende 

criteria leidend geweest: 

 Een heldere positionering als uitvoeringsorganisatie met een visie op de toekomst, vertaald naar 

klantgerichte werkprocessen waarbij kennis, kunde en voorzieningen samengevoegd worden. 

 Borging van organisatieontwikkeling en innovatie. 

 Evenwicht tussen flexibiliteit (dynamisch kunnen inspelen op nieuwe vragen) en planmatigheid 

(routine, vaste patronen). 

 Bundeling van taakvelden van de huidige organisaties, zodat de kwaliteit van dienstverlening 

wordt verhoogd en financiële besparing wordt gerealiseerd. 

 Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden: aansluiting bij de gemeentelijke 

dienstverlening, geen doublures (één organisatieonderdeel is verantwoordelijk voor een taak), 

geen lacunes (alle taken moeten zijn toebedeeld) en sturing op resultaten met een minimale 

hiërarchische gelaagdheid. 

De hoofdstructuur van Baanbrekers ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het schema is een verbinding gemaakt naar Rue Long. Rue Long is een stichting die in het leven is 

geroepen om vormen van publiek  private samenwerkingvormen onder te brengen. De Stichting kent 

een eigen structuur en is niet betrokken bij de opbouw van de organisatiestructuur van Baanbrekers.  

De directeur is verantwoordelijk voor de verbinding tussen Rue Long en Baanbrekers. Daarnaast 

levert Baanbrekers, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, ondersteunende diensten aan 

Rue Long.  

markt en strategie

Rue Long 

werkbedrijf re‐integratie & 

participatie 
inkomensondersteuningbedrijfsvoering 

algemeen bestuur

dagelijks bestuur

directeur

control 
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3.2  Directeur en MT  

Baanbrekers gaat werken met een directiestatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de directeur vastgelegd. De directeur geeft leiding aan de managers en is 

daarmee de eerst verantwoordelijke voor de organisatie. Hij/zij legt verantwoording af aan het 

dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de sturing op samenhang in beleid, organisatie en 

bedrijfsvoering. De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor de sturing op strategische projecten 

aan en de afstemming en onderhandelingen met het SET. Hij/zij geeft leiding aan vijf, op termijn vier, 

managers die medeverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en 

het realiseren van de gestelde doelen. De managers geven integraal leiding aan een afdeling en zijn 

medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de organisatie. Ze zijn gericht op onderlinge 

samenwerking en geven invulling aan contractmanagement. Voor integraal management wordt de 

definitie van Buitenhekplus gebruikt namelijk: ‘Management waarbij alle PIOFAH-taken worden 

uitgevoerd. PIOFAH-taken staat voor alle uitvoerende taken rondom personeel, informatievoorziening, 

organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. De aansturing van (een deel van) 

de organisatie staat hierbij centraal, waarbij de diverse managementverantwoordelijkheden worden 

uitgevoerd.’ 

 

Het MT bestaat uit vier leden (de managers van de afdelingen Bedrijfsvoering, 

Inkomensondersteuning, Re-integratie en Participatie en Werkbedrijf). De manager van de afdeling 

Markt en Strategie opereert als adviserend lid. De manager bedrijfsvoering fungeert tevens als 

controller. Bovenstaande keuzes worden verder uitgediept in hoofdstuk 4. 
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4.  Beschrijving afdelingen 

De organisatie van de afdelingen is gebaseerd op span of attention en control, producten en diensten, 

de fase van ontwikkeling en de samenhang van taken. Voor de concrete vertaling naar functies en 

formatie wordt verwezen naar het formatieoverzicht per afdeling (bijlage 3) en het functieboek. De 

inhoud van het functieboek en de bijbehorende detailstructuur moeten nadrukkelijk niet worden gezien 

als de volledige organisatiestructuur van Baanbrekers. Met de medezeggenschapsorganen is 

afgesproken dat het fusieproces de medewerkers vanuit SBW-W en Wsw niet rechtstreeks raakt. Dat 

wil niet zeggen dat deze functies of de formatieomvang in de nabije toekomst niet aan verandering 

onderhevig kunnen zijn. Maar in het kader van de fusie maken ze geen deel uit van de reorganisatie, 

respectievelijk de huidige adviesaanvraag voor de BOR. Ook de ambtelijke en SBW-A medewerkers 

die gedetacheerd zijn binnen WML Facilitair zijn geen onderdeel van dit fusieproces. Het systeem van 

HR 21 gaat echter wel voor hen worden toegepast in 2013.  

 

4.1  Afdeling Markt en Strategie 

Het succes van Baanbrekers hangt af van de mate waarin Baanbrekers in staat is om werkgevers aan 

zich te binden en de kansen die landelijke ontwikkelingen bieden (zoals de aanstaande 

decentralisaties en de Wet Werken naar Vermogen) te gelde te maken. Met de afdeling Markt en 

Strategie wordt gewaarborgd dat hier, naast het efficiënt inregelen van de primaire processen in de 

lijnafdelingen, voldoende aandacht voor is. 

De afdeling Markt en Strategie richt zich op de dienstverlening voor werkgevers in de vorm van 

accountmanagement en is als stafafdeling ondersteunend aan directie, MT en afdelingen. Binnen 

deze afdeling worden strategische vraagstukken vanuit de publieke en de private markt verenigd. 

Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en vertaald naar de 

strategische agenda van Baanbrekers. De afdeling opereert als bedenker van nieuwe concepten, 

interpreteert wet- en regelgeving voor de organisatie en zorgt voor nieuwe business cases en 

werkgeversarrangementen.  

De afdeling Markt en Strategie is daarnaast verantwoordelijk voor het integraal ontwikkelen van beleid, 

geënt op de visie op onze dienstverlening. De focus is de externe markt. Vooral in de aankomende 

jaren is dit van belang gezien de ontwikkelingen op de externe markt zoals deze hierboven genoemd 

zijn. 

Het uitgangspunt is dat de managersfunctie binnen deze afdeling een tijdelijk karakter heeft en dat het 

onderdeel accountmanagement op een termijn van één tot drie jaar wordt gepositioneerd in de lijn. Op 

dat moment is aansturing van deze stafafdeling door een manager niet meer noodzakelijk en ontstaat 

een kleine staf die rechtstreeks valt onder de directeur.  
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Toelichting op de structuur 

De beleidsadviseur vertaalt externe ontwikkelingen naar de organisatie. Hij/zij treedt, onder regie van 

de manager, desgewenst op als projectleider bij thema’s rond dienstverlening. De beleidsadviseur 

heeft als adviseur namens Baanbrekers zitting in het SET. Als er externe juridische ontwikkelingen 

plaatsvinden, vertaalt de jurist die voor Baanbrekers. Ook geeft de jurist samen met de controller 

invulling aan juridische control. De functie omvat daarnaast de juridische ondersteuning van de 

directie (als het gaat om bestuursjuridische zaken) en MT (op het gebied van publiek- en privaatrecht 

bij contracten). Naar P&O ligt een lijn als vraagbaak. Verder draagt de jurist bij aan de deskundigheid 

van het team P&O op het terrein van arbeidsrechtelijke casuïstiek, specifieke wet- en regelgeving en 

cao’s. Vanuit control is er een nauwe relatie met de afdeling Markt en Strategie. De controller heeft in 

dit kader een adviesrol en zorgt voor de aansluiting bij de gehele planning & controlcyclus van 

Baanbrekers. 

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de specialistische communicatiewerkzaamheden 

en heeft een adviesrol voor de directeur, het MT en afdelingen. Bij uitvoerende en logistieke taken 

wordt hij/zij bijgestaan door managementondersteuning. Om de nieuwe organisatie in 2013 goed te 

positioneren in de markt (marketing en beeldvorming), de daarbij behorende huisstijl verder te 

ontwikkelen en bij te dragen aan een visie en uitwerking van de interne communicatie (kernwaarden 

en cultuur), blijft de formatie vooralsnog ongewijzigd. 

 

De belangrijkste taak van de accountmanagers is werk binnenhalen om werkzoekenden op 

loonwaarde te kunnen plaatsen en continuïteit aan werk intern te waarborgen. De accountmanagers 

zijn daarnaast gesprekspartner van de drie gemeenten en sluiten aan bij bedrijvenplatformen en 

overlegvormen. Ze ondersteunen de afdeling Re-integratie en Participatie en de afdeling Werkbedrijf 

bij het ontwikkelen van werkgeversarrangementen.  

Managementondersteuning is aan deze afdeling toegevoegd omdat de medewerkers niet alleen de 

directie en het bestuur ondersteunen, maar ook logistieke en uitvoerende communicatieactiviteiten 

verzorgen. Ze ondersteunen de communicatieadviseur en de accountmanagers bijvoorbeeld bij 
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uitvoering van marketingactiviteiten. Door de uitbreiding van deze functie, met taken die passen 

binnen het profiel, blijft de formatieomvang ongewijzigd. 

 

4.2  Afdeling Bedrijfsvoering 

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt ‘de interne klant’. Aan de ene kant organiseert en managet de 

afdeling de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, aan de andere kant geeft ze 

concernbreed advies en houdt ze toezicht. De ondersteunende taken binnen Baanbrekers zijn breed 

en bevatten vooralsnog de vakgebieden Financiën, P&O, Automatisering met op termijn Facilitair. 

Voor de interne klant is geïntegreerde dienstverlening van belang, zodat er niet ‘gewinkeld’ hoeft te 

worden tussen de ondersteunende afdelingen. 

De directie en de integraal managers zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en worden daarbij 

met raad en daad bijgestaan door de afdeling Bedrijfsvoering. Baanbrekers gaat werken met intern 

contractmanagement: interne dienstverlening vindt plaats op basis van vooraf gemaakte afspraken 

over kwantiteit en kwaliteit van inzet.  

Vanwege de schaalgrootte van de organisatie en de stroomlijning van processen van bedrijfsvoering, 

fungeert de manager ook als controller. Control bestaat uit financiële, personele, beleids-, 

operationele, ICT- en juridische control. Dit laatste in samenwerking met de jurist van de afdeling 

markt en Strategie. De belangrijkste instrumenten zijn de regie op de gehele planning- en 

controlcyclus, de kaderstelling en de auditfunctie. Er wordt een apart statuut opgesteld met 

bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen. Zo wordt de integriteit van Baanbrekers 

gewaarborgd. 
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Toelichting op de structuur 

De manager bedrijfsvoering is lid van het MT. Daarmee neemt de afdeling een gelijkwaardige positie 

in ten opzichte van de afdelingen Inkomensondersteuning, Re-integratie en Participatie en 

Werkbedrijf. De managers moeten zelf vorm geven aan onderlinge samenwerking en de uitwerking 

van het principe opdrachtgevers-/opdrachtnemerschap. Dit past bij de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van MT-leden voor de organisatie als geheel, en zorgt voor een heldere positie 

van de directeur als het gaat om Bedrijfsvoering. De afzonderlijke managers blijven verantwoordelijk 

voor de uitvoering van alle facetten van bedrijfsvoering binnen hun afdeling. De medewerkers van de 

afdeling Bedrijfsvoering toetsen, adviseren, ondersteunen en faciliteren.  

Onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de manager vallen control en financiën (waaronder 

Planning & Control, Interne Controle en Salarisadministratie). Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor 

P&O en Automatisering met op termijn Facilitair, allebei aangestuurd door een teamleider. De 

teamleiders houden zich met aansturing en inhoudelijke beleidstaken bezig. Van tijd tot tijd treden zij 

op hun vakgebied op als adviseur van het MT. Daarnaast is in de structuur tijdelijk gekozen voor een 

de functie van teamleider Financiële administratie. Deze functie heeft een tijdelijk karakter en de taken 

gaan op termijn op in het team van Financiën. Op basis van de ordeningsprincipes (zie bijlage 2) is er 

voor gekozen om in de toekomst de indirecte reguliere functies te bemensen met reguliere krachten. 

In 2013 wordt onderzocht voor welke posities en/of personen en in welk tempo dit mogelijk is. De 

huidige functie van financieel administratief medewerker ISD wordt onderdeel van het team Financiële 

Administratie.. Binnen het team Automatisering wordt, onder meer als gevolg van de reductie van de 

formatie van applicatiebeheerder ISD, de functie van systeembeheerder als nieuwe functie, 

opgenomen. 

In 2013 worden de mogelijkheden voor samenvoeging van de facilitaire activiteiten onderzocht. Alle 

onderdelen van de bedrijfsvoering die nu nog deel uitmaken van de afdelingen Inkomen en 

Werkbedrijf worden tegen het licht gehouden. De teamleider Automatisering krijgt de opdracht om de 

facilitaire onderdelen van de organisatie te centraliseren. Bekeken wordt of de centralisatie zich 

beperkt tot de regiefunctie, of dat het effectiever is om ook alle uitvoerende taken te concentreren. 

 

4.3  Afdeling Inkomensondersteuning 

De afdeling Inkomensondersteuning heeft te maken met alle inkomensvraagstukken en de daarbij 

behorende processen. De klant heeft recht op basisdienstverlening en een juiste, doelmatige en 

rechtmatige uitvoering. Baanbrekers zet de klant centraal. Voorlopig fungeert deze afdeling ook als 

‘backoffice’ voor ondersteunende en facilitaire werkzaamheden voor andere afdelingen. Maar eerste 

zorg is en blijft het bieden van inkomensondersteuning. 

Het taakveld ‘rechtmatigheid’ wordt vanuit deze afdeling georganiseerd. Inkomensvoorziening, Fraude 

en Preventie en Terugvordering en Verhaal worden hier gebundeld. Daarnaast is de ambitie om het 
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werkterrein van de afdeling Inkomensondersteuning, in opdracht van de gemeenten, in de nabije 

toekomst uit te breiden met taken op de beleidsterreinen van bijvoorbeeld WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning), inburgering en schuldhulpverlening.  

 

Toelichting op de structuur 

De manager inkomensondersteuning geeft leiding aan een kwaliteitsteam en twee teamleiders. Het 

kwaliteitsteam richt zich op kwaliteitsbewaking en -bevordering, interne controle, operationeel beleid, 

bezwaar en beroep en enkele specifieke bedrijfsvoeringaspecten die verband houden met 

dienstverlening van inkomensondersteuning. De formatie van het kwaliteitsteam blijft gehandhaafd op 

basis van het in 2010 vastgestelde kwaliteitsplan (1,0 fte interne controle en 2,5 fte kwaliteit). Ondanks 

de toegenomen kwaliteit/mandatering van consulenten blijft er, als gevolg van de uitbreiding van de 

formatie van inkomensconsulenten, behoefte aan een zelfde formatieomvang. Voor enkele taken zal 

onderzocht worden of centrale positionering binnen de afdeling bedrijfsvoering een meerwaarde heeft 

of dat (delen) van deze taken onderdeel moeten blijven van het productenpakket van deze afdeling.  

 

Taken van Fraude en Preventie, Applicatiebeheer en Terugvordering en Verhaal worden 

ondergebracht bij het team Inkomen. Binnen het team Inkomen bestaat de grootste groep uit 

inkomensconsulenten. Deze formatie is gebaseerd op een klantenbestand van om en nabij 1250 

klanten. Het team van de inkomensconsulent is uitgebreid met functioneel applicatiebeheer en met het 

specialisme terugvordering. Vooralsnog worden deze specialismen niet ondergebracht binnen de 

functie van inkomensconsulent, mogelijk gebeurt dit later wel. De formatie van Terugvordering en 

Verhaal wordt gehalveerd. Voor specialistische en arbeidsintensieve vraagstukken in het kader van 

verhaal wordt de mogelijkheid van uitbesteding onderzocht. 

Het team Ondersteuning van de afdeling Inkomensondersteuning verzorgt administratieve en 

ondersteunende taken voor de eigen afdeling en voor de andere afdelingen van Baanbrekers. Vanuit 

dit team vindt de administratieve ondersteuning plaats van de afdeling Re-integratie en Participatie. 
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Ook de balie van de WML valt in dit team, net zoals de formatie van de huidige baliemedewerker ISD. 

Uitgangspunt is dat een aantal van de taakvelden van het team Ondersteuning in 2013 zal worden 

ingedeeld bij de afdeling Bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 4.2). De functie van financieel administratief 

medewerker wordt, vanwege het organisatiebrede karakter ervan, nu al onderdeel van de afdeling 

Bedrijfsvoering. Ook systeembeheer gaat deel uitmaken van die afdeling. Op termijn wordt voor de 

uitkeringsadministratie bekeken of uitbesteden voordelen met zich mee kan brengen. 

4.4  Afdeling Re-integratie en Participatie 

De afdeling Re-integratie en Participatie richt zich op arbeidsdiagnostiek, arbeidsontwikkeling, 

plaatsing en begeleiding van werkzoekenden die onvoldoende in staat zijn om zelf de 

verantwoordelijkheid te nemen om aan regulier werk te komen en of te blijven. Bedoeling is om vanuit 

de intake een goede diagnose te stellen en werkzoekenden te ondersteunen bij het bereiken van een 

betere positie op de arbeidsmarkt. Het streven is en blijft plaatsing in een regulier dienstverband.  

De afdeling Re-integratie en Participatie heeft de regie als het gaat om het vergroten van de 

arbeidsgeschiktheid en het vinden van werk voor deze groep werkzoekenden. Verder ondersteunt de 

afdeling werkgevers om de kwaliteiten van werkzoekenden tot hun recht te laten komen. Dat is 

maatwerk voor een ‘werkmakelaar’ die de wensen van de werkgever en de mogelijkheden van de 

werkzoekende kent. Die een match kan maken waar beide partijen beter van worden. Werkzoekenden 

(zowel huidige SW-medewerkers als WWB-klanten) met een (tijdelijk) beperkte loonwaarde worden 

via Baanbrekers geplaatst. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever, zo nodig met behulp van 

inhoudelijke of financiële steun. Het wettelijke kader speelt daarbij een rol. Het concept wetsvoorstel 

Wet Werken naar Vermogen gaat uit van optimalisatie van loonwaarde. Dit betekent dat Baanbrekers 

gedurende langere tijd nadat iemand aan het werk is gegaan, betrokken blijft bij de plaatsing. Het 

primaat van de dienstverlening blijft dan dus bij de afdeling Re-integratie en Participatie. 

Verder is er een groep werkzoekenden die wellicht blijvend is aangewezen op ‘beschut werk’: in een 

werkomgeving waar het Werkbedrijf de leiding heeft, al dan niet op locatie. Zolang de loonwaarde van 

een medewerker kan groeien, blijft het opdrachtgeverschap bij de afdeling Re-integratie en 

Participatie. Als is vastgesteld dat er geen kansen op regulier werk zijn, dus dat leiding vanuit het 

Werkbedrijf noodzakelijk is, fungeert het Werkbedrijf als werkgever en houdt de begeleiding van de 

afdeling Re-integratie en Participatie op. De werkgeversrol blijft dan bij het Werkbedrijf.
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Toelichting op de structuur 

De manager stuurt op resultaten, coacht de werkmakelaars (voorheen werkcoach, re-

integratieconsulent, jobcoach of detacheringsconsulent) en heeft de regie met de afdeling Markt en 

Strategie en het Werkbedrijf. Re-integratie vraagt om flexibiliteit vanwege de diversiteit aan vragen 

vanuit de gemeenten. De vraag kan smal zijn (sturen naar werk) of breed (bijvoorbeeld inburgering).  

Er is binnen deze afdeling bewust niet gekozen voor een leidinggevende tussenlaag. Het aan de 

manager om de voorwaarden te creëren die het zowel hem of haar (gezien de grote span of control) 

als de werkmakelaar mogelijk maken om het takenpakket effectief in te vullen. Bijvoorbeeld met 

deskundigheidsbevordering, coaching, administratieve ondersteuning. 

Diagnostiek wordt één van de kerntaken van de werkmakelaar. In 2013 zal geïnvesteerd worden in de 

versterking en inbedding van deze kerntaak bij de afdeling Re-integratie en Participatie. De 

werkmakelaar kan voor specialistische diagnosevragen externe expertise inkopen. Hij/zij formuleert 

wel zelf de specifieke vraagstelling en verwerkt de onderzoeksuitkomsten in een 

arbeidstoeleidingsplan. De administratieve ondersteuning is voorlopig ondergebracht bij de afdeling 

Inkomensondersteuning. Deze keuze wordt in de loop van 2013 geëvalueerd. 

 

4.5  Afdeling Werkbedrijf 

De afdeling Werkbedrijf, ondersteund door de afdeling Markt & Strategie, zoekt samenwerking met 

publieke en of private partijen om passend werk te kunnen bieden aan werkzoekenden die blijvend op 

beschut werk zijn aangewezen, bij voorkeur op locatie. Daardoor ontstaan product-/marktcombinaties 

die het mogelijk maken om:  

 passend werk te bieden aan werkzoekenden die blijvend zijn aangewezen op beschut werk 

eventueel in samenwerking met AWBZ-instellingen; 

 inhoud te geven aan vormen van diagnostiek, arbeidsgewenning, arbeidsoriëntatie; 

 arrangementen aan te bieden op het gebied van leren/werken (werknemers- en 

vakvaardigheden); 

 tegemoet te komen aan de flexibele vraag van zowel werkgeverszijde als de afdeling Re-integratie 

en Participatie om voldoende werkplekken te kunnen aanbieden (flexibiliteit bij piek-

/ziekbelasting). 

Het Werkbedrijf verzorgt in opdracht van de afdeling Re-integratie en Participatie arrangementen 

gericht op de ontwikkeling van werkzoekenden, liefst in een zo regulier mogelijke omgeving. 

Werkzoekenden voor wie dat geen optie is, krijgen interne trajecten aangeboden, ook op een zo 

regulier mogelijke manier. De uitdaging is om dit te realiseren met een zo laag mogelijke eigen 

overhead. Het vertrekpunt is dat de externe werkgever de bedrijfsvoering verzorgt en het Werkbedrijf 

de leiding levert. Daarnaast moet ondersteuning geboden worden door andere afdelingen van 
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Baanbrekers namelijk door Bedrijfsvoering, Re-integratie en Participatie en Markt en Strategie 

(accountmanagers). 

 

Toelichting op de structuur 

De manager van het Werkbedrijf geeft leiding aan de teamleiders Twiddus, Werken op Locatie (WOL) 

en Productie. De laatste betreft een nieuwe functie waarbinnen de afdelingen Cleanroom, Verpakken, 

Wasserij, Magazijn/Vervoer en Kantine/Broikes zijn ingedeeld. Het streven is om de WOL-locaties uit 

te breiden en de interne productieactiviteiten op een verantwoorde wijze af te bouwen. Op termijn 

moet dit leiden tot een structuur met twee teamleiders in plaats van drie. 

De taken van de officemanager worden ondergebracht binnen het Bedrijfsbureau, in de functie van 

medewerker Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt aan dit bureau ook de functie van applicatiebeheerder 

voor het Werkbedrijf toegevoegd  De taken van het hoofd technische ondersteuning (voorheen 

engineering & projecten) worden voorlopig uitgebreid met de taken rondom gebouwenbeheer.  
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5. Toelichting status functies  

In dit hoofdstuk zijn alle functies weergegeven die ten opzichte van de huidige organisaties nieuw, 

gewijzigd of vervallen zijn. Ook wordt een toelichting gegeven op de ongewijzigde functies waarbij 

sprake is van formatiereductie. Per functie wordt kort toegelicht wat de achtergrond van de wijziging is. 

 

5.1 Nieuwe functies 

Onderstaande functies zijn getypeerd als nieuwe functie in de structuur van Baanbrekers: 

Directeur Baanbrekers en alle MT-functies 

Deze functies zijn nieuw op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het sociaal plan. In dit 

plan is opgenomen dat  voor de huidige MT-functies niet het principe van “mens volgt werk” geldt en 

dat plaatsing geschiedt door middel van selectie op basis van geschiktheid. 

 

Teamleider P&O 

De verschillende aspecten van P&O (advies, administratie, beleid) worden gebundeld in één team. Dit 

team wordt gepositioneerd in de afdeling bedrijfsvoering. De teamleider is verantwoordelijk voor de 

aansturing en ook  voor beleidsontwikkeling van P&O.  

 

Teamleider Ondersteuning 

Dit betreft een operationeel leidinggevende die belast is met aansturen van ondersteunende 

activiteiten voor meerdere afdelingen. De functie is gepositioneerd bij de afdeling 

Inkomensondersteuning. 

 

Teamleider Productie 

De functie doet recht aan een realistische span of control/span of attention in de leidinggevende 

structuur van het Werkbedrijf. 

 

Afdelingsleider Kantine/Broikes 

De functie doet recht aan de aan de gekozen ordeningsprincipes van efficiency en kostenbesparing 

en het voornemen om de facilitaire onderdelen van WML (zoals balie/post en gebouwenbeheer) 

anders te positioneren. Broikes is een productmarkt combinatie van het team Productie. 

 

Systeembeheerder  

Als gevolg van de samenvoeging tussen ISD en WML is er behoefte aan een uitbreiding binnen het 

team Automatisering met de  specifieke functie van systeembeheerder. Dit met name op grond van de 

toenemende eisen als gevolg van digitalisering van werkprocessen. 
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5.2. Gewijzigde functies 

Jurist (voorheen beleidsmedewerker Juridische zaken) 

Deze functie is gewijzigd omdat er in de nieuwe organisatie geen sprake is van een MT-lidmaatschap 

en in de functie het zwaartepunt ligt op de juridische invalshoek. 

 

Medewerker Personeelsadministratie (voorheen hoofd Personeelsadministratie) 

Deze functie is gewijzigd omdat het aspect leidinggeven geen onderdeel meer uitmaakt van de 

functie. 

 

Medewerker Bedrijfsvoering (voorheen officemanager) 

Deze functie is gewijzigd omdat het leidinggeven geen onderdeel meer uitmaakt van deze functie en 

de werkzaamheden worden ingebed binnen het bedrijfsbureau van het Werkbedrijf. 

 

5.3. Ongewijzigde functies met formatiereductie 

Applicatiebeheer (1,5 fte was 2,5 fte) 

De formatiereductie is het gevolg van de keuze om functioneel applicatiebeheer en systeembeheer te 

splitsen. Applicatiebeheer wordt onderdeel  van de afdeling inkomensondersteuning (team inkomen) 

en het Werkbedrijf (bedrijfsbureau). De functie van systeembeheerder wordt als nieuwe functie 

ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Automatisering. 

 

Teamleider Inkomen (1,0 fte was 4,0 fte) 

Deze formatiereductie heeft te maken met het gegeven dat de functies van teamleider re-integratie 

(WML) en teamleider Werk en Inkomen (2 fte) en teamleider bedrijfsvoering en control (ISD) onderling 

uitwisselbaar zijn.  Het gaat om een leidinggevende waarbij leiding wordt gegeven aan professionals. 

In de nieuwe structuur komt alleen de functie van teamleider Inkomen terug, vandaar dat sprake is van 

een ongewijzigde functie waar sprake is van formatiereductie. 

 

Afdelingsleider Werkbedrijf (6,5 fte was 7,0 fte) 

Deze formatiereductie heeft te maken met de volgende opbouw van afdelingsleiders binnen het 

werkbedrijf: 2 fte verpakken, 2,5 fte cleanroom (inclusief super-userrol op de applicatie), 1,0 fte 

wasserij en 1,0 fte magazijn.  

 

Medewerker Terugvordering en Verhaal (1,0 fte was 2,0 fte) 

De formatiereductie is het gevolg van de keuze om het specialisme terugvordering als onderdeel toe 

te voegen aan het inkomensteam en op termijn mogelijk te integreren in de taakvelden van (één of 

enkele) inkomensconsulenten. Voor activiteiten van het specialisme verhaal wordt in 2013 onderzocht 

of uitbesteding in de markt aantrekkelijk is.  
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Werkmakelaar (14,0 fte was 14,71 fte) 

Werkmakelaar is de voormalige functie van werkcoach, re-integratieconsulent en medewerker 

intake/ITB. Deze drie worden samengevoegd. Op het geheel wordt 0,71 fte formatie gereduceerd. 

 

 

5.4  Vervallen functies  

Directeur WML, Directeur ISD, Manager centrale staf WML, Manager divisie industrie WML, Manager 

werk en inkomen ISD, Manager bedrijfsvoering & control ISD. 

Zie toelichting bij 5.1.  

 

Beleidsmedewerker Divisie Diensten WML 

Deze functie is komen te vervallen met de overgang van de divisie Diensten naar WML facilitair. De 

divisie is opgeheven en daarmee komt deze functie te vervallen. 

 

Hoofd verkoop/marketing WML 

Deze taken zijn overgeheveld naar de functie van manager Markt en Strategie. 

 

Technisch commercieel medewerker WML 

De taken behorend bij deze functie zijn geïntegreerd binnen het bedrijfsbureau van het Werkbedrijf en 

in de functie van accountmanager. 

 

Directiesecretaris WML 

De taken behorend bij deze functie zijn gedeeltelijk opgenomen in de functie van jurist en gedeeltelijk 

vervallen. 

 

Beleidsmedewerker personeel en organisatie WML 

Deze functie is komen te vervallen omdat de beleidstaken worden geïntegreerd in de functie van de 

teamleider P&O; de P&O-taken worden ondergebracht bij de functie van P&O-adviseur. 

 

Hoofd ADC WML 

De afdeling ADC komt niet terug in de nieuwe structuur. Op grond hiervan vervalt de functie van hoofd 

ADC (zie verder hoofdstuk 4.4). 

 

Hoofd facilitaire zaken WML 

Het overgrote deel van de taken behorend bij deze functie gaat op termijn deel uitmaken van de 

afdeling Bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 4.2). Tot die tijd wordt de baliefunctie ondergebracht bij de 

afdeling Inkomensondersteuning, aangezien soortgelijke werkzaamheden al binnen deze afdeling 

aangestuurd en uitgevoerd worden. De functie-inhoud van 1e medewerker facilitair wat betreft 

aansturing van de balie blijft ongewijzigd. Het hoofd technische ondersteuning is voorlopig 
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verantwoordelijk voor gebouwenbeheer. De afdelingsleiding binnen het team Productie voor Kantine 

en Broikes wordt uitgebreid. 

 

Toezicht en Preventie WML 

De afdeling Toezicht en Preventie gaat per 1 januari 2013 over naar WML Facilitair. Als dit 

geëffectueerd is, maken de functies binnen deze afdeling geen deel uit van de nieuwe organisatie 

Baanbrekers. 

 

Productieleider divisie industrie WML 

Deze functie komt te vervallen nu er gekozen is voor een structuur binnen het Werkbedrijf die recht 

doet aan de inrichtingsprincipes door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te 

leggen. 

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk WML 

Voorstel is om binnen Baanbrekers te kiezen voor een andere vorm van dienstverlening, waarin 

personeelsconsulenten fungeren als filter en bepalen of de problematiek de inzet van externe 

ondersteuning rechtvaardigt; voor medewerkers én organisatie. Hiervoor wordt een aanvraag tot 

instemming (op grond van artikel 27 WOR) aan de BOR voorgelegd. 
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BIJLAGE 1:  Opdrachten en evaluatiepunten 
 

Onderstaande opdrachten of plannen (hetzij tot onderzoek, hetzij tot implementatie) en 

evaluatiepunten zijn bepaald na de discussies met de Stuurgroep, MT, klankbordgroepen en de BOR. 

Opdrachten 2013 

Het MT zal zich in 2013 richten op uitwerking van een aantal programmalijnen om het primaire proces 

van aanbod- en vraagversterking, ondersteunende processen en bedrijfsvoeringprocessen verder 

vorm te geven. Onder het motto ‘de structuur volgt de strategie’ worden desgewenst nieuwe 

voorstellen gedaan om de structuur dan wel de verdeling taken en bevoegdheden aan te passen.  

In dat kader zijn de volgende opdrachten voor 2013 geformuleerd:  

1. Bundeling van alle bedrijfsvoeringactiviteiten onder de afdeling Bedrijfsvoering. Te denken valt 

aan de onderdelen Archief, Administratie, Beleid, Interne Controle, Financiën en onderdelen van 

Kwaliteitsbeheer die niet rechtstreeks verbonden zijn aan het proces of product van de 

betreffende afdeling. 

2. Onderzoeken welke voor- en nadelen het heeft om de  werkzaamheden van de 

uitkeringsadministratie uit te besteden en welke vormen hierbij mogelijk zijn. 

3. De opdracht om tot een verdere uitbouw van activiteiten op het terrein van 

WOL/groepsdetachering te komen. Onderdeel van deze opdracht is om aanbevelingen te doen 

omtrent de gewenste organisatiestructuur binnen het Werkbedrijf en de benodigde competenties 

van de leidinggevenden. 

4. Onderzoeken of en zo ja hoe een gefaseerde afbouw van de bezetting van SW-medewerkers op 

indirecte functies binnen Bedrijfsvoering kan plaatsvinden; hoe de afstand tot de arbeidsmarkt kan 

worden overbrugd; hoe de continuïteit van de activiteiten van de afdeling gewaarborgd kan 

worden; wat een realistisch tijdspad is. 

5. Het formuleren van een heldere rol- en taakverdeling tussen P&O-consulenten, werkmakelaars en 

leidinggevenden. 

6. Onderzoek naar de gewenste en noodzakelijke capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) behorend bij 

de administratieve processen binnen Baanbrekers. Onderdeel hierbij is de vraag of bundeling van 

alle administratieve taken /managementondersteuning binnen één afdeling meerwaarde heeft. 

7. Onderzoek naar de wenselijkheid en/of de noodzakelijk tot verdere differentiatie van de functie 

van inkomensconsulent (zowel qua verbreding, verdieping als qua functieniveaus). 

8. Onderzoek naar de manier waarop gasten (fysiek) worden ontvangen en doorgeleid (inclusief de 

baliefunctie). 
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Evaluatiepunten 

Evaluatie HR 21 als functiegebouw, als systeem en in de verbinding naar de HR-cyclus, meer in het 

bijzonder: 

 Evaluatie indicatief salarisniveau MT-functies. Verhouding integraliteit en 

medeverantwoordelijkheid in MT in relatie tot taakinhoud van de specifieke afdeling. 

 Evaluatie indicatief salarisniveau overige functies. 

 Evaluatie HR-cyclus/werken met profielen/resultaatgerichte afspraken. 

Daarnaast evaluatie van de hoofd-/detailstructuur, te weten: 

 Span of control/attention van managers, vaststellen of er evenwicht is tussen rol als MT-lid, rol als 

manager, regie op projecten en directe aansturing in de lijn. 

 Structuur binnen Bedrijfsvoering, verdere clustering van taakvelden  

 Control als onderdeel van de functie van manager bedrijfsvoering. 

 Toegevoegde waarde van de stafafdeling Markt en Strategie in deze vorm: wel of geen noodzaak 

manager/rol positie in MT en positionering van taakonderdelen in de lijn en keuze voor kleine staf. 

Ook de formatieomvang van Baanbrekers wordt geëvalueerd, in het bijzonder de formatieomvang van 

de indirecte functies/stafafdelingen (financiën, P&O, jurist, communicatie, managementassistent, 

bedrijfsbureau, kwaliteit en beleidsadvies), van de werkmakelaars en de inkomensconsulenten. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid voor formatiereductie als gevolg van de bundeling 

Facilitair/Bedrijfsvoering bekeken. Ten slotte zal ook de verhouding tussen vast en flexibel personeel, 

tegen het licht worden gehouden. De evaluaties gebeuren op basis van analyses waarbij de effecten 

en risico’s in beeld worden gebracht. 
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BIJLAGE 2: Ordeningsprincipes 
 

Principes Toelichting 

Besturingsprincipes 

Strategie  

 

 

 

 

 

Het strategisch vermogen en de externe focus van Baanbrekers 
bepalen de richting en de kaders. Van hieruit vindt de vertaling plaats 
naar de tactische en operationele lagen in de organisatie. Nieuwe 
vraagstukken en kansen (zoals het werken met loonwaarde, de 
decentralisaties, inburgering, regionaal werkgeversakkoord) vragen om 
creatief en organisatieoverstijgend denken en vooruit kijken. 
Baanbrekers kiest er voor om het primaat van deze taak te beleggen in 
een stafafdeling. De afdeling werkt onder regie van de directie en het 
MT. 

Vraaggestuurde inrichting De vraag van de opdrachtgever en van de klant is leidend. Het primaat 
voor de levering van een product of dienst moet duidelijk belegd zijn.  

Opdrachtgever - opdrachtnemer 

 

 

Het toepassen van het principe opdrachtgever - opdrachtnemer wordt 
zowel binnen de eigen organisatie als vanuit de gemeenten richting 
Baanbrekers gehanteerd. Het gaat om samenwerken op basis van 
contractmanagement. Aandachtspunten: 

 de toepassing binnen de eigen organisatie moet niet leiden tot 
extra bureaucratie, bijvoorbeeld in de vorm van het sturen van 
facturen voor elke activiteit dan wel overbodige verantwoording op 
specifieke onderdelen. Vertrouwen is een centraal thema, ook al 
worden deze relaties zakelijk vorm gegeven; 

 de opdrachtgever moet zijn of haar opdracht helder en smart 
verwoorden, (programma van eisen, prestatie-indicatoren). 

Uitvoering versus ondersteuning De integraal manager dient adequaat te worden ondersteund, dit is een 
basisvoorwaarde voor de realisatie van integraal management. Het 
principe van clustering van ondersteunende taken wordt daarbij als 
uitgangspunt gehanteerd. In een dienstverleningsconcept worden 
afspraken over de inhoud en de werkwijze vastgelegd. 

Efficiency en kostenbesparing Baanbrekers moet leiden tot minder kosten, minder overhead met een 
focus op kwaliteit van dienstverlening (primair proces). 

Inrichtingsprincipes 

   De vraag van de klant is leidend Een vraaggerichte ordening gaat uit van de vraagpatronen van de klant 
(werkzoekende, werkgever en integraal manager) en clustert de 
‘verbonden producten’ binnen een afdeling.  

Structuur: hiërarchie en span of 
attention/span of control 

 Met de keuze voor integraal management is ook de keuze gemaakt 
voor het invoeren van teamleiders in plaats van coördinatoren, 
inclusief de daarbij behorende 

 verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 Formatie is gebaseerd op kerntaken en het ‘basis’ werkvolume. 
 Staffuncties worden door reguliere medewerkers bezet. Niet 

reguliere medewerkers worden op basis van span of control/span of 
attention toegevoegd aan afdelingen of teams. 

 Bepaalde functies bevatten een specifieke verantwoordelijkheid voor 
meerdere afdelingen. De functies zijn gepositioneerd in de afdeling 
waar het accent in de verantwoordelijkheid van de betreffende 
functie ligt. 
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Principes Toelichting 

Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Het principe van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag 
mogelijk in de organisatie zal worden gehanteerd.  

Bedrijfsvoering: centralisatie Bedrijfsvoering krijgt gelijkwaardige positie in MT ten opzichte van 
lijnmanagers. Keuze voor integraliteit voor alle bedrijfsvoeringsfacetten. 
Centralisatie en concentratie van bedrijfsvoering leidt tot grotere 
efficiency en effectiviteit. Zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. 
Overhead wordt tot een minimum beperkt en is passend bij 
organisatieomvang. 

Cultuur De ontwikkeling van het cultuuraspect wordt gekoppeld aan de 
ontwikkeling van integraal management, mede gegeven de 
voorbeeldwerking van het management. 

Ruimte voor innovatie en 
ontwikkeling 

Nieuwe vraagstukken en kansen vragen om creatief denken en vooruit 
kijken. Er is ruimte om expertise in te huren. 

Kwaliteit en fasering Baanbrekers heeft een duidelijke stip op de horizon en richt hier de 
focus op. Er wordt ruimte gecreëerd (tijd en ondersteuning) zodat er op 
een realistische en verantwoorde wijze wordt toegewerkt naar de stip 
op de horizon 

Managementprincipes 

Integraal management Integraal management is het basisprincipe binnen de organisatie van 
Baanbrekers. Integraal management moet worden doorontwikkeld, 
enerzijds gericht op de rol en competenties van de integraal managers 
zelf, anderzijds door het MT en de rol van het MT te versterken. Het MT 
is het besluitvormingsorgaan, gericht op de vertaling van de 
strategische keuzes naar tactisch/operationeel niveau en de 
implementatie daarvan enerzijds en de samenhang en afstemming 
binnen de organisatie anderzijds. Het MT is “thuisbasis” van de 
managers, in plaats van de eigen afdeling. 

De lijnorganisatie (managers) is verantwoordelijk voor de vertaling van 
strategie naar beheer en opdrachtnemer/verantwoordelijk voor de 
projecten.  

Planning & Control en de cyclus Integraal management werkt alleen als de managers worden 
ondersteund door een adequate planning & control cyclus, die het 
“hart” is van de keten beleid, uitvoering, sturing, beheersing, 
verantwoording en toezicht. De integraal managers spelen in deze 
P&C-cyclus een dominante rol. De controller zorgt voor de 
“verankering” van de besturing van de organisatie. 

HRM Medewerkers worden aangestuurd op basis van resultaatgerichte 
afspraken (HR-cyclus) waarin zowel ruimte is opgenomen voor sturing 
op resultaat en op  ontwikkeling. 

 
 

 


