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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Samenstelling bestuursorganen Baanbrekers 
a)    Voorlegger samenstelling bestuursorganen Baanbrekers 

 
Ja  

 
Vaststellen 
 

2.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB kamer van 16 januari, 27 maart, 24 april en 22 mei 

2014 
c) Brief Wsw-kamer van 22 mei 2014 
d) Introductieprogramma algemeen bestuur 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

3.  Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 
a) Verslag AB 24 februari 2014 
b) Besluitenlijst AB 24 februari 2014 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

4.  Bestuursrapportage Q1- 2014 
a)     Voorlegger bestuursrapportage Q1- 2014 
b)     Bijlage bij voorlegger  
c)     Bestuursrapportage Q1 – 2014 
d)     Social return en inbesteding Q1-2014 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

5.  Het eerste jaar Baanbrekers, jaarverslag en jaarrekening 2013 
a) Voorlegger 
b) Het eerste jaar Baanbrekers, jaarverslag en jaarrekening 2013 

 
Nazending 
Nazending 

 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

6.  Jaarplan 2014-2015 
a)    Voorlegger 
b)    Jaarplan Werken is doel, participeren de norm! 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Instemmen 

7.  Conceptbegroting 2015 – 2018 
a)    Voorlegger 
b)     Conceptbegroting 2015 - 2018 
 

 
Nazending 
Nazending 

 

 
Vaststellen 
Instemmen 

8.  Mandaatregeling 
a)    Voorlegger 
b)    1ste wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

  

AGENDA 7 JULI 2014                                                                                         ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 21.00 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk 
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9.  Regeling Interne geschilbeslechting Baanbrekers 
a)    Voorlegger 
b)    Regeling Interne geschilbeslechting Baanbrekers 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

10.  Rondvraag en sluiting Nee 
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Behandeling in:               MT van                            DB van                    AB van    7 juli 2014   

Onderwerp: Samenstelling bestuursorganen Baanbrekers  

Steller:                            J. van Dijk 

 

Voorstel: 

 

1.  Kennis te nemen van de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van het 

algemeen bestuur door colleges en gemeenteraden. 

2. Over te gaan tot aanwijzing van de heren W.J.J. Ligtenberg,  R. Bakker en mevrouw 

M. Mulder tot lid van het dagelijks bestuur en de heren W.A. van Engeland, J.H.H. 

Heuverling en een nader door het college van Loon op Zand aan te wijzen 

plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.  

3. Op basis van het voorstel van de huidige leden van het dagelijks bestuur over te gaan 

tot aanwijzing van de heer Ligtenberg als voorzitter en mevrouw Mulder als 

plaatsvervangend voorzitter.     

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB van 7 juli 2014  

 

 

A.E.W. van Limpt                            

secretaris                                        voorzitter        

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

  Aspirant DB-leden 27 juni 2014 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Colleges en raden       

    

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van 

toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X communicatiemedewerker  

Colleges / raden     

Gemeentepagina X communicatiemedewerker  

Gemeente(n) :     

Website X communicatiemedewerker  

Nieuwsbrief 

klanten 

X communicatiemedewerker  

Intranet  X communicatiemedewerker  

O.R. / G.O X   

Anders:  Kamer van 

Koophandel 

Directeur / controller  

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   samenstelling bestuursorganen Baanbrekers 

 

 

Voorgeschiedenis: 

De gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers kent drie bestuursorganen, te weten het 

algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De zittingsduur van de (politieke) leden van deze 

bestuursorganen is gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraden.     

 

Wat willen we bereiken? 

- Vertegenwoordiging van raadsleden in het algemeen bestuur 

- Benoeming van de leden van het dagelijks bestuur 

- Benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.   

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

 

1. Algemeen bestuur 

Voor het algemeen bestuur zijn door de drie gemeenten aangewezen: 

 

Namens het college van Heusden 

1. mevrouw M. (Margo) Mulder, lid - portefeuillehouder 

plaatsvervanger: de heer W.A. (Wim) van Engeland 

2. mevrouw H. (Hanne) van Aart, lid 

plaatsvervanger: de heer M. (Mart) van der Poel 

 

Namens de raad van Heusden  

1. de heer C.M.M. (Kees) Musters, lid  

plaatsvervanger: nog niet bekend  

2. mevrouw A.C.A. (Carola) Couwenberg, lid   

plaatsvervanger: nog niet bekend 

 

Namens het college van Loon op Zand 

1.      de heer W.J.J.  (Wil) Ligtenberg, lid – portefeuillehouder 

2. de heer C.C.J.M. Grootswagers, lid  

plaatsvervanger: de heer G. Bruiniks 

 

Namens de raad van Loon op Zand 

1.      mevrouw J.A.M. (Jacky) Smit-van Gijsel, lid 

          plaatsvervanger: de heer J. (Jos) Groenendaal  

1. de heer P.J.M. (Peter) Flohr, lid 

plaatsvervanger: de heer J. (Jan) Brekelmans  

 

Namens het college van Waalwijk 

1. de heer R. (Ronald) Bakker, lid - portefeuillehouder 

2. de heer J. (Jan) van Groos 

plaatsvervanger: de heer J.H.H. (Henk) Heuverling, lid college 

 

Namens de raad van Waalwijk 

1. De heer H. (Hans) Brekelmans, lid  

plaatsvervanger: mevrouw C. C.J. (Ineke) Ruygt 

2. Mevrouw F.I.H.M. (Cissy) de Bruyn  

plaatsvervanger: de heer W. (Wim) van Veelen 
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2. Dagelijks bestuur: 

De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door en uit het algemeen bestuur. De politieke leden 

van het dagelijks bestuur zijn drie wethouders die door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen met 

dien verstande dat in het dagelijks bestuur elk van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd is.  

 

Door Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn voor het dagelijks bestuur voorgedragen:  

mevrouw M. (Margo) Mulder, lid - portefeuillehouder Heusden 

de heer W.A. (Wim) van Engeland, plv. lid -  lid college 

 

de heer W.J.J.  (Wil) Ligtenberg, lid - portefeuillehouder Loon op Zand  

nader aan te wijzen plaatsvervangend lid –lid college 

de heer R. (Ronald) Bakker, lid - portefeuillehouder Waalwijk 

de heer J.H.H. (Henk) Heuverling, plv. lid - lid college 

 

Het huidige dagelijks bestuur bestaat naast de leden uit de colleges van de deelnemende gemeenten uit twee 

externe adviseurs die op grond van hun deskundigheid de geschiktheid hebben om uitvoering te geven aan de 

taakstelling van het dagelijks bestuur. De zittende leden, de heer H. (Hans) Damen en J.B. (Jan-Bernard) Koolen  

zijn bij de start van Baanbrekers benoemd op basis van respectievelijk de profielen ‘ondernemerskwaliteiten’ 

en ‘organisaties in verandering’, waarbij tevens is gekeken naar continuïteit in de beschikbaarheid van de 

adviseurs. Dit laatst met het oog op mogelijke toekomstige wissels in het dagelijks bestuur als gevolg van 

gemeenteraadsverkiezingen.  

 

 

De voorzitter 
De voorzitter wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het algemeen bestuur uit zijn 
midden aangewezen.  Alleen een lid van het college van een van de deelnemende gemeenten, tevens lid van 
het dagelijks bestuur, komt voor deze functie in aanmerking.    

 

De (aspirant) leden van het dagelijks bestuur stellen u voor de heer Ligtenberg aan te wijzen als voorzitter en 

mevrouw M. Mulder als plaatsvervangend voorzitter.  

   

  

Adviezen in- en extern 

Gemeenteraden, colleges, (aspirant) leden dagelijks bestuur.  

 

 

Wij stellen u voor:  

4. Kennis te nemen van de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur door 

colleges en gemeenteraden. 

5. Over te gaan tot aanwijzing van de heren W.J.J. Ligtenberg,  R. Bakker en mevrouw M. Mulder tot lid van 

het dagelijks bestuur en de heren W.A. van Engeland, J.H.H. Heuverling en en een nader door het college 

van Loon op Zand aan te wijzen plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.  

6. Op basis van het voorstel van de huidige leden van het dagelijks bestuur over te gaan tot aanwijzing van 

de heer Ligtenberg als voorzitter en mevrouw Mulder als plaatsvervangend voorzitter.     

 

 

 

Dagtekening, 27 juni 2014  



Onderwerp Status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Concepten jaarverslag 2013, jaarplan en ontwerpbegroting 2015

Jaarrekening 2013

Berap

Aanpassingen verordeningen i.v.m. Participatiewet

Uitvoeringspan Participatiewet

Verordening Klantenparticipatie

Eindevaluate Participatiepilot

Legenda Nog op te starten

Loopt

Aandacht

Afgerond

Termijnagenda  AB - januari t/m december 2014

versie februari 2014



VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Verslag:  Donderdag 16 januari 2014 

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 
Tijd:  19.30 uur 

Aanwezig:                            
   
Afwezig:            

 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, 
A. Bakker,  
J. Baarendse, Th. Van der Schans P. Gerris (Juvans, met kennisgeving) .  

       
 

 

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar. De vergadering 
is vervroegd om de gelegenheid te hebben de bijeenkomst van de gemeente Loon op Zand op 23 januari 
a.s. voor te bespreken.  

 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

 LCR: uitnodiging congres en column voorzitter LCR: wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 Nieuwsclip nr. 91: wordt voor kennisgeving aangenomen 
 De voorzitter geeft een terugblik op de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 

2013. Met name gaat hij daarbij in op de aanbesteding van groenwerkzaamheden door de 
gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en het risico van het niet gunnen van werk voor WML 
facilitair en Baanbrekers. . 

 De heer Van Dijk geeft een toelichting op de hoorzitting die op 13 januari 2014 gehouden is door 
de Tweede Kamercommissie over de Participatiewet. De directeur van Baanbrekers was daarvoor 
uitgenodigd. De door Baanbrekers verstrekte informatie is terug te vinden in het position paper dat 
bij de agenda is gevoegd.  

 

3   Verslag vergadering 12 december 2013 

Wordt onder dankzegging aan de verslaglegger vastgesteld.  

 

4   Bijeenkomst gemeente Loon op Zand van 23 januari 2014 

Als voorbereiding op de uitnodiging van de gemeente Loon op Zand hebben de leden kennis genomen van 
het beleidskader jeugdstelsel Hart van Brabant, het persbericht van de regio Hart van Brabant van 18 
december 2013 en het schema ‘eigen kracht samenleving’ van de gemeente Loon op Zand . Met name dit 
schema wordt door de leden geplaatst in de context van de Participatiewet. Stil wordt gestaan bij de 
diverse ‘vindplaatsen van cliënten’ en de mogelijke dienstverlening bij eenvoudige en meer complexe 
aangelegenheden. De leden zijn benieuwd welke klantstromen voor klanten van Baanbrekers overwogen 
worden. Als mogelijke bedreiging wordt gezien dat de drie gemeenten in de Langstraat een individuele 
koers gaan varen, wat afbreuk kan doen aan de huidige werkwijze van baanbrekers. Anderzijds wordt 
onderkend dat netwerkafspraken van groot belang zijn voor een effectieve gemeentelijke dienstverlening. 
En verder vragen de leden zich af of op lokaal niveau over voldoende deskundigheid wordt beschikt.     
Voorzitter, de heer Halberstadt en mevrouw Bakker zullen namens de WWB-kamer de bijeenkomst van  
Loon op Zand bijwonen.  
 



 

5  Maatregelen WWB 

Kennis is genomen van de schriftelijke informatie over de kostendelersnorm. De heer Van Dijk verstrekt 
hierop nog een nadere toelichting. Opgemerkt wordt dat het wetsvoorstel op korte termijn behandeld 
wordt en dat mogelijk op onderdelen nog  veranderingen worden doorgevoerd. Afgesproken wordt de 
WWB-maatregelen te agenderen voor de volgende vergadering. Mogelijk is dan de behandeling in de 
Tweede Kamer afgerond.  Met name zijn de leden benieuwd over de ontwikkelingen met betrekking tot de  
‘tegenprestatie’.  
 

 

6  Participatiewet    

Kennis wordt genomen van de schriftelijke informatie over de Participatiewet die namens meerdere 
bronnen beschikbaar is. Ook dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd.  
 

 

7   Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter onder dankzegging voor de inbreng 
de vergadering sluit.  
 

 



VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Verslag:  Donderdag  24 april 2014 

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 
Tijd:  19.30 uur 

Genodigden:                             
   

            

 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, 
A. Bakker, J. Baarendse, Th. Van der Schans, P. Gerris (Juvans) 
Namens Baanbrekers mevr. M. van Limpt en de heer J. van Dijk 
 

       
 

 

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft vervolgens het woord aan mevrouw Van Limpt voor 
een toelichting op relevante ontwikkelingen.   

 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen uit de organisatie: 
Mevrouw Van Limpt blijkt allereerst terug op de goed bezochte talentenbeurs van hedenmiddag in de 
Voorste Vennen.. De beurs is een van de activiteiten in het kader van Talent2work.  
 
Vervolgens schetst zij de bestandsontwikkeling. Er is sprake van een uitzonderlijk hoge instroom die naar 
verwachting pas na dit jaar afneemt. In dit kader oppert zij de mogelijke invoering  van een zoektijd van 3 à 
4 weken bij nieuwe meldingen. Hiermee worden werkzoekenden extra gestimuleerd wat kan leiden tot een 
hogere en snellere werkaanvaarding. De voorzitter geeft op voorhand aan geen voorstander te zijn van een 
dergelijke methodiek gezien de mogelijke negatieve financiële gevolgen voor de aanvragers en het 
beperkte aantal vacatures. Hij vraagt mevrouw Van Limpt de WWB-kamer een advies te vragen, voordat 
besloten wordt tot invoering van een zoektijd.  
 
Mevrouw Van Limpt licht daarna toe dat Baanbrekers een nieuwe activiteit in de vorm van een transferium 
wil opstarten, bedoeld voor zowel WWB-ers die niet direct plaatsbaar zijn als Wsw-ers. Het transferium is 
een niet op commercie gedreven productieomgeving die bijdraagt aan het diagnosticeren en het 
ontwikkelen van vaardigheden en tegelijkertijd een terugvalmogelijkheid biedt bij aflopende externe 
plaatsingen. De OR heeft inmiddels een adviesvraag in behandeling. Financiering vindt plaats d.m.v. 
belastinggelden waarop  over de afgelopen jaren nog aanspraak bestaat. De voorzitter wil dit onderwerp 
graag voor de volgende vergadering agenderen. Hij vraagt zich ook af hoe de salariëring van WWB-ers en 
Wsw-ers in onderlinge samenhang wordt bezien.  
 
Tot slot staat mevrouw Van Limpt stil bij de ontwikkelingen rondom de Participatiepilot. Deze loopt tot 
eind 2014 en kent nu 80 deelnemers. Verwacht wordt dat in oktober het volledige SROI-effect bekend is.  
 
Mededelingen vanuit de leden van de WWB-kamer: 
De voorzitter geeft aan dat WW-ers geen aandacht en ondersteuning krijgen van het UWV. In dat opzicht 
geeft hij aan dat het goed is als werkzoekenden weer een beroep kunnen doen op de functionaliteit van de 
vroegere ‘arbeidsadviseur’. Mevrouw Van Limpt vindt dit een goede vraag die zij zal bespreken met de 
manager van het UWV. 



 
De dames Bakker, Baarendse en Moayedi geven aan dat zij ervaren dat de dienstverlening van Baanbrekers 
onvoldoende is. Klantbejegening en het niet nakomen van afspraken vragen hun inziens de nodige 
aandacht. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat de werkdruk met name bij inkomensconsulenten erg hoog is, 
maar dat dit niet mag leiden tot onheuse bejegening. Zij verwijst naar de klachtenprocedure. Zij zal over 
het onderwerp ook in gesprek gaan met de afdelingsmanager.   
 
Ingekomen stukken: 
- Clip-Stimulansz: Nieuwsbrief nr. 95, april 2014 
   Wordt voor kennisgeving aangenomen 
- Verslag gemeente Heusden: overleg klantenparticipatie van 17-2-2014.  
   Leden zijn benieuwd naar het vervolg.  
- Uitnodigingen gemeente Heusden: bijeenkomst sociaal domein 3en 17 april en 19 juni 2014.  
   Betreurd wordt dat de uitnodigingen voor 3 april en 15 april pas op het allerlaatste moment gestuurd zijn.  
   De leden zullen aan de voorzitter doorgeven wie de bijeenkomst van 19 juni bezoekt.  
 - Info LCR-congres 2014 
   Wordt voor kennisgeving aangenomen. Cliënt- in- Beeldprijs voor de Wsw-kamer is een felicitatie waard. 
- LCR Modelbrief aandachtspunten bij coalities 
  Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- LCR: omgang met burgers 
  Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- Gemeente Loon op Zand: uitnodiging bijeenkomst decentralisaties op 27 mei. 
  Afgesproken wordt aanmelding van de heer Halberstadt, mevrouw Bakker en mogelijk de voorzitter 
evenals gespreksonderwerpen via het secretariaat te laten lopen. Leden dragen nog informatie aan.  
- Gevolgen Participatiewet 
   De kamer is blij met dit document van Baanbrekers dat de nodige informatie verschaft ter ondersteuning 
van de adviesrol van de kamer over de Participatiewet.  

 

3   Verslag vergadering 27 maart 2014 

Mevrouw Bakker merkt op dat zij naar aanleiding van het Nibudartikel ook opgemerkt heeft dat de 
problematiek aanleiding zou moeten zijn om ruimhartiger met het onderwerp bijzondere bijstand om te 
gaan. Het verslag wordt met inachtneming van deze toevoeging vastgesteld.  

 

4   Ontwikkelingen in- en uitstroom 

Zie onder 2: Mededelingen uit de organisatie.   

 

5  Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Gerris deelt mede dat zij door drukke werkzaamheden tot de zomervakantie niet aanwezig kan 
zijn.  
Mevrouw Baarendse vraagt hoe het zit met het vergoeden van medische kosten via bijzondere bijstand. . 
De heer Van Dijk geeft aan dat medische kosten die bewust door de rijksoverheid uitgesloten zijn van 
vergoeding via de basisverzekering, omdat de noodzaak niet (meer) onderkend wordt,  niet vergoed mogen 
worden via bijzondere bijstand. De collectieve zorgverzkering geeft wel extra mogelijkheden. Verkend 
wordt of deze verzekering uitgebreid kan worden met een pakket voor chronisch zieken en gehandicapten 
ter vervanging van de afgeschafte rijksregelingen voor deze personen. Gemeenten kunnen hiervoor  
kiezen, maar WMO zou ook een alternatief kunnen zijn.   
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering onder dankgzegging voor ieders inbreng.  

 



 
 



VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 22 mei 2014 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd:  18.30 uur 
Aanwezig:                             

 
 

Afwezig:    
            

 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames, A. Bakker, 
J. Baarendse, Th. Van der Schans, namens Baanbrekers de heren F. Pijnenburg en J. van 
Dijk 
Mevrouw P. Gerris (met kennisgeving)  en F. Moayedi.  

       
 

 

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor om agendapunt 4 als eerste te bespreken, zodat de 
heer Pijnenburg niet onnodig lang aanwezig hoeft te zijn.  
 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

  Ingekomen stukken: 
- LCR: enquête toekomst cliëntenparticipatie 
- LCR: Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet 
- LCR Armoedeval alleenstaande ouders 
- LCR Kansen op werk en behoefte uniforme no-riskpolis 
- LCR Klanten managen 
- Gemeente Heusden: verplaatsing thema-avond Participatiewet 
Kennis wordt genomen van de ingekomen stukken. De voorzitter deelt mede de enquête te zullen 
invullen. Hij bezoekt de bijeenkomst van de LCR van 12 juni (cliëntenraden aan zet met de 
Participatiewet). Mevrouw Bakker bekijkt of zij aansluit. De voorzitter zal eveneens de thema-
avond van 12 juni van de gemeente Heusden bijwonen.  

 
 

3   Verslag vergadering 24 april 2014 

Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Geïnformeerd wordt of mevrouw Van Limpt al contact gehad heeft met het UWV in relatie tot de 
activiteiten die voorheen door een arbeidsadviseur werden ondernomen. De WWB-kamer zal hierover in 
een volgend overleg worden geïnformeerd.  

 
 
 
 
 
 



4   Zoekperiode 

De heer Pijnenburg verstrekt een toelichting op de voorgenomen invoering van een zoekperiode medio 
2014. Hij gaat daarbij in op het kantelingsprincipe en het uitgangspunt dat iedereen op de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk is voor zijn bestaan en daarop ook aangesproken moet kunnen worden. Tevens levert de 
informatie uit de zoekperiode informatie op die relevant is voor het vervolg. De zoekperiode ondersteunt 
dit als een beroep wordt gedaan op een uitkering. De regeling is met waarborgen omkleed om te 
voorkomen dat personen onnodig in de problemen te komen. Er kan gebruik worden gemaakt van een 
inloopspreekuur en is er altijd een mogelijkheid om een beroep te doen op een voorschot. Ook is een 
persoon geselecteerd die deze activiteit aan de poort vorm gaat geven en die de communicatie met de 
doelgroep adequaat kan verzorgen.  
De leden hebben zorg bij de invoering  van een zoekperiode. Met name het feit dat er nog een gebrek aan 
banen is, wordt als argument aangehaald om deze regeling niet in te voeren.  De WWB-kamer vindt dat in 
geval van invoering  zorgvuldig gevolgd moet worden wat de effecten zijn van deze regeling. Wordt de 
uitstroom inderdaad positief beïnvloed en komen de betrokkenen niet in de problemen zijn daarbij 
relevante vragen.   
  

 
 

5  Jaarplan 2014-2015 

Het jaarplan 2014-2015 wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot het plaatsen 
van kanttekeningen. De leden onderkennen dat het document gezien moet worden als een opmaat naar 
het uitvoeringsplan Participatiewet.  
 

 
 

6  Jaarrekening 2013 / bedrijfsresultaat  

De heer Van Dijk schetst in grote lijnen hoe het eerste jaar van Baanbrekers in financieel opzicht is gegaan. 
Eerder is al kennis genomen van het jaarverslag dat geïntegreerd zal worden in de jaarrekening.  
 

 
 

7  Rondvraag en sluiting 

De heer Zijlmans informeert of de vrijwilligersverzekering van de gemeente Waalwijk van toepassing is op 
de leden van de WWB-kamer. De heer Van Dijk zal navraag doen.  
De heer Van Dijk deelt nog mede dat Baanbrekers besloten heeft om de regels voor het inleveren van 
rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (Rof) aan te passen. Alleen personen met inkomsten zijn verplicht 
maandelijks een rof in te leveren. De overigen krijgen de verplichting veranderingen door te geven via een 
mutatieformulier.  De WWB-kamer is blij met deze maatregel.  
 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor een ieders inbreng. 

 



VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Verslag:  Donderdag  27 maart 2014 

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 
Tijd:  19.30 uur 

Aanwezig:                            
   
Afwezig:            

 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, 
A. Bakker,  
J. Baarendse, Th. Van der Schans P. Gerris (Juvans, met kennisgeving) .  

       
 
 

 

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.    
De leden betreuren het dat meerdere leden niet aanwezig zijn.  
 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

 De voorzitter stelt het overleg met mevrouw Mulder van 17 februari aan de orde. Mevrouw Mulder 
is met de WWB- en Wsw-kamer in gesprek gegaan over de toekomstige klantenparticipatie. Vanuit 
de WWB-kamer zijn de voorzitter en de heer Halberstadt aangeschoven. De opvattingen van beide 
kamers zijn ingebracht. De WWB-kamer pleit ervoor dicht bij de uitvoering te blijven. De Wsw-
kamer wil dat enerzijds ook, maar ziet anderzijds een grote raad  met subwerkgroepen als het 
toekomstige model. M.b.t. de regionale klantenparticipatie (regionaal arbeidsmarktbeleid) zijn er 
nog geen uitgesproken opvattingen. Partijen zijn nog zoekende. In het overleg is de brief van 13 
december van mevrouw Hutten niet aan de orde gesteld. Het verslag van de bijeenkomst is nog 
niet ontvangen. Mogelijk komt er nog een vervolggesprek.   

 De heer Van Dijk gaat vervolgens in op een aantal actualiteiten bij Baanbrekers. Hij nodigt daarbij 
WWB-kamer uit aanwezig te zijn bij de Talentenbeurs op 24 april 2014 in de Voorste Venne.  

 Mevrouw Bakker geeft aan dat er een caseloadverdeling is geweest en dat de klanten hierover niet 
zijn geïnformeerd. Zij betreurt dit.   

 LCR: info van 4 februari 2014 over maatregelen WWB. 
 LCR: Brief aan Vaste Tweede Kamer Commissie SZW over Suwi-onderwerpen. 
 LCR: Cliëntenparticipatie en de gedecentraliseerde doe-democratie.  
 LCR: Informatievoorziening Participatiewet via de website LCR. 
 LCR: column Gerrit van der Meer: (Af)luisteren. 
 Clip: nieuwsbrief van februari 2014. 
 Nibud: gezinnen op bijstandsniveau komen structureel geld tekort.  

De WWB-kamer vraagt aandacht voor de conclusies van het Nibud. Deze ontwikkeling kan tot 
gevolg hebben dat in grotere mate een beroep wordt gedaan op bijzondere bijstand. Gevraagd 
wordt of gemeenten ook op de hoogte zijn van deze conclusies. De heer Van Dijk geeft aan deze 
informatie gedeeld te hebben met de gemeentelijke beleidsmedewerkers.  

 Baanbrekers: ISD Actueel 19 februari 2014 aanvraagprocedure langdurigheidstoeslag. 
Aangegeven wordt dat de brief moeilijk te begrijpen is. Gevraagd wordt de nieuwe 
aanvraagprocedure nog eens uit te leggen en daarbij ook te verwijzen naar de mogelijkheid van 



telefonische informatieverstrekking. De heer Van Dijk zal de vraagstelling terugkoppelen naar de 
organisatie.   

  

 
 

3   Verslag vergadering 16 januari 2014 

Wordt onder dankzegging aan de verslaglegger vastgesteld.  
 

 
 

4   Wettelijke ontwikkelingen 

Aan de hand van de infobladen Maatregelen WWB en Participatiewet worden diverse onderwerpen 
belicht. Met name gaat de kamer in op de tegenprestatie. De kamer is van mening dat er politieke vragen 
te beantwoorden zijn die van belang zijn voor de uitvoering door Baanbrekers. De kamer heeft zorgen over 
mogelijke verdringingseffecten op de reguliere arbeidsmarkt. Dit zou niet het geval moeten zijn.   
 
De heer Van Dijk geeft aan dat Baanbrekers door middel van een projectmatige aanpak de veranderingen 
voorbereidt en vervolgens tot implementatie overgaat. In de projectstructuur is rekening gehouden met 
inbreng van gemeentelijk beleid. De WWB-kamer zal via het maandelijkse overleg betrokken worden bij de 
ontwikkelingen.  
 

 
 

5  Beleidsverslag 2013 

Het beleidsverslag 2013 wordt doorgenomen en vervolgens voor kennisgeving aangenomen. Daarbij 
worden enkele tekstuele suggesties ingebracht.  
 

 
 

6  Rondvraag en sluiting 

Op verzoek van de heer Halberstadt zullen de vergaderdata voor 2014 aan dit verslag worden toegevoegd. 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter onder dankzegging voor de 
inbreng de vergadering sluit.  
 

 
 
 
(RESTERENDE) VERGADERDATA 2014 
Vergaderd wordt op de vierde donderdag van elke maand behalve in de zomervakantie en in december, 
tenzij de situatie daarom vraagt. De vierde donderdag van december is overigens Eerste Kerstdag.  
Donderdag 24 april 
Donderdag 22 mei 
Donderdag 26 juni  
Donderdag 28 augustus (onder voorbehoud) 
Donderdag 25 september 
Donderdag 23 oktober  
Donderdag 27 november 



Klantenkamer Wsw de Langstraat  *  Europalaan 25  *  5252BA Vlijmen 
Telefoon: 06-14650498  *  e-mail: klantenkamerwswdelangstraat@hotmail.com 

Website: http://www.klantenkamerwsw.nl 
Pagina 1 van 5 

 

Aan  Algemeen bestuur Baanbrekers 
CC  College van B&W Waalwijk, Heusden en Loon op Zand 
  Gemeenteraden Waalwijk, Heusden en Loon op Zand 
Van  Klantenkamer Wsw de Langstraat 
Betreft  Herhaling Kritische kanttekeningen 
Datum  22 mei 2014 
Brief  20 
 
 
   
Geacht Algemeen bestuur Baanbrekers, 
 
Wij hebben van u nog steeds geen reactie ontvangen op onze Kritische kanttekeningen brief van 23 
december 2013. Wij vinden dit allereerst onzorgvuldig, daarnaast ook respectloos richting ons als 
Klantenkamer, maar erger nog ook van u richting de Wsw-werknemer. Als Klantenkamer zijn wij hier 
uitermate teleurgesteld over.   
 
Waarschijnlijk is de urgentie niet tot u doorgedrongen vandaar dat wij het nog maar eens kort en 
krachtig herhalen: u bent verantwoordelijk en dit soort kritische signalen dient u serieus te 
behandelen. 
 
Als bijlage ontvangt u nogmaals de brief van 23 december 2013. Wij verwachten hierop vóór 24 juni 
2014 een uitgebreide reactie met toelichting op: 
 

1. wat u met de door ons aangegeven punten gaat doen,  
2. hoe u uw verantwoordelijkheid richting Wsw'ers in gaat vullen én  
3. hoe u in de toekomst zorg gaat dragen dat u ook aandacht heeft en blijft hebben voor de 

kwetsbare werknemers en daarbij  
4. uitlegt hoe u concreet in het belang handelt en gaat handelen van de Wsw'ers en mensen die 

straks onder de Participatiewet gaan vallen. 
5. Tot slot willen wij weten hoe u, in samenwerking met beide Klantenkamers, inhoud gaat geven 

aan cliëntenparticipatie in 2015. Er was een werkgroep opgericht die hier gezamenlijk naar 
ging kijken, wij hebben één bijeenkomst gehad. Dit zou weer opgepakt worden na de 
verkiezingen. Op 24 april hebben wij echter een update gekregen waaruit af te leiden is dat er 
ambtelijk een document gemaakt is over dit onderwerp zonder ons verder te raadplegen. Wij 
hebben hierover vragen gesteld en het antwoord kregen wij vandaag telefonisch. Er werd ons 
te kennen gegeven dat wij dit niet goed begrepen hadden en er eerst via de gemeenten 
mandaat moest komen voordat er verdere stappen kunnen worden ondernomen. Van het 
concept werkgroep is niets over. Het voorstel was nu om het onderwerp communicatie tussen 
de Klantenkamer en diverse partijen op de agenda te zetten. Dit hebben wij al 5 jaar als doel 
en voor ons is de grens bereikt. 

 
Nogmaals, uw aanpak is uitermate teleurstellend. Alle punten genoemd in onze kritische 
kanttekeningenbrief zijn relevant en verdienen een antwoord. Mocht u vóór 24 juni nog steeds niet 
gereageerd hebben, nemen wij volgende stappen. Het mag u niet ontgaan zijn dat de Klantenkamer 
Wsw aan de wieg gestaan heeft van het onderzoek dat de Nationale Ombudsman gestart is naar de 
verantwoordelijkheid die u als gemeente moet nemen richting uw Wsw-werknemer, ook de gemeenten 
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand zijn daarin genoemd. Links of rechtsom eisen wij nu dat wij 
gehoord worden, dat u de inbreng van de Klantenkamer Wsw eindelijk eens serieus neemt. Negeren 
is geen optie. 
 
Hoogachtend, 
 
Klantenkamer Wsw de Langstraat 
 
Europalaan 25 
5252BA Vlijmen 
Telefoon: 06-14650498 
e-mail: klantenkamerwswdelangstraat@hotmail.com 
Website: http://www.klantenkamerwsw.nl 

mailto:klantenkamerwswdelangstraat@hotmail.com
http://www.klantenkamerwsw.nl/
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Aan  Algemeen bestuur Baanbrekers 
  College van B&W Waalwijk, Heusden en Loon op Zand 
  Gemeenteraden Waalwijk, Heusden en Loon op Zand 
Van  Klantenkamer Wsw de Langstraat 
Betreft  Kritische kanttekeningen 
Datum  13 december 2013 
Brief  18 
 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
Op 10 december 2013 ontvingen wij de stukken ten behoeve van de AB vergadering van 16 
december aanstaande. Wij willen bij de inhoud van deze stukken een aantal kritische kanttekeningen 
plaatsen, dan wel uitleg geven op vragen die er blijkbaar bestaan. 
 
 

1. In het verslag van de WWB kamer staat het volgende: 
-Stichting Clip: Nieuwsbrieven augustus en september. 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de uitvoering van de WSW door de Nationale 
Ombudsman vraagt de heer Halberstadt of deze problematiek ook bij Baanbrekers aan de 
orde is. De heer Van Dijk geeft aan dat deze signalen bij hem niet bekend zijn. 
 
* Dit (nu landelijke) onderzoek van de Ombudsman is tot stand gekomen op initiatief van onze 
voorzitter in samenwerking met een aantal cliëntenraden Wsw. Wij hebben als Klantenkamer 
Wsw al drie jaar signalen af willen geven in bijeenkomsten die wij georganiseerd hebben met 
de gemeenteraden en wethouders, of doormiddel van onze adviezen, maar krijgen niet of 
nauwelijks gehoor bij de drie gemeenten (zie ook punt 5). In 2012 waren wij te negatief, in 
2013 was de spreker uit Venlo niet deskundig. Dit ondanks dat hij al 20 jaar in de Wsw werkt 
en hij in zijn verhaal ook sprak namens de Klantenkamer Wsw met betrekking tot 
beeldvorming over Wsw'ers. De wethouder uit Waalwijk vond het blijkbaar niet relevant om 
überhaupt te reageren op onze uitnodiging voor 25 september. Onze 3 adviezen worden door 
het Ministerie van Sociale Zaken meer serieus genomen dan in onze eigen gemeenten. Als de 
WWB-kamer de moeite zou nemen te reageren op onze contactverzoeken en effectief mee 
zou werken aan de opdracht tot samenvoeging hadden zij dit kunnen weten, ook dat deze 
problematiek onmiskenbaar speelt in onze gemeenten.  
 
Als Klantenkamer Wsw hebben wij de taak om obstakels die de Wsw'ers ervaren onder de 
aandacht te brengen bij de gemeenten. Het blijkt echter moeilijk om te luisteren naar wat wij te 
vertellen hebben. Vandaar de bijdrage van onze Klantenkamer aan het onderzoek van de 
Ombudsman. Overigens een samenvatting van de bijeenkomst van 25 september kunt u 
vinden onder de volgende link: 
http://www.klantenkamerwsw.nl/attachments/article/79/Samenvatting%2025-09-2013.pdf 
 
 

2. In hetzelfde verslag van de WWB kamer: 
 - Reactie Wsw-kamer op nota ‘Iedereen doet mee’. 
De reactie van de Wsw-kamer wordt voor kennisgeving aangenomen. Opmerkelijk wordt 
gevonden dat de Wsw-kamer het SET heeft aangeschreven en niet de raden. Zo ontstaat de 
indruk dat het SET een zelfstandig orgaan is, terwijl dat juist niet de bedoeling zou moeten 
zijn. De kamer vraagt zich ook af wat er nu met het advies gebeurt. 
 
* Het advies is ons gevraagd door het SET en is op 6 juni aan het SET, de wethouders, en ter 
kennisgeving aangeboden aan de raadleden. Er is daarop ook een officiële reactie gekomen 
namens de colleges Langstraat op 24 september 2013, waarin inhoudelijk op ons advies in 
wordt gegaan. 

http://www.klantenkamerwsw.nl/attachments/article/79/Samenvatting%2025-09-2013.pdf
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3. In de stukken van het AB staat verder: 

Mevrouw Couwenberg vraagt aandacht voor het hoge ziekteverzuim. Zij wijst verder op het 
achterblijven van de realisaties op social return. Zij pleit ervoor om dit goed op de agenda te 
krijgen bij gemeenten. De heer v.d. Poel sluit hierbij aan. Hij merkt op dat deze post door 
Baanbrekers weliswaar als niet beïnvloedbaar wordt aangemerkt, maar dat dit niet geldt voor 
de gemeenten. 
 
* De langdurige onduidelijkheid met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de 
Participatiewet plus het feit dat Baanbrekers al vooruitloopt op de wetgeving en nu al ander 
beleid voert, is zeer verontrustend voor onze doelgroep. Vergeten wordt dat Wsw'ers sinds 
1998 vaak een psychische beperking hebben en zij met deze onzekerheid totaal niet om 
kunnen gaan. Wsw'ers zijn geen reguliere werknemers. Zoals wij in 2012 ook al gezegd 
hebben, goede mensen binnen zijn niet perse goede mensen buiten het sw-bedrijf. Dit hebben 
wij ook aangegeven in onze presentatie in september en is ook aangetoond met de resultaten 
van de pilots Werken naar vermogen. Het hoge ziekteverzuim is hier direct aan gerelateerd. 
 
 

4. Wat ons daarnaast opvalt is het volgende: 

Hoe is het mogelijk dat in deze termijnagenda staat dat het voorstel Klantenkamers 
Participatiewet nog op te starten is? Wat hebben wij dan de afgelopen twee jaar gedaan? 
Wij hebben een verzoek gekregen op 30 november 2012 van mevrouw Van Limpt, . In deze e-
mail gaf zij het volgende aan: “beoogd wordt een samenvoeging van de huidige WWB- en 
Wsw-kamer met als ingangsdatum 1 januari 2014. Het voorstel is dat beide voorzitters komen 
tot een stappenplan voor concretisering van dit doel”. 
De reactie van de Klantenkamer Wsw was dat zij graag zelf betrokken wil worden bij het 
proces tot samenvoegen. De Klantenkamer heeft daarop contact gelegd met de Klantenkamer 
WWB op 11 februari 2013. Op 1 maart ontvingen wij de volgende reactie van de heer Van 
Dijk:  “Op 11 februari heeft de klantenkamer een mail gestuurd naar de WWB-kamer. Deze 
mail richt zich op het ontwikkelen van een samenwerking in de toekomst. De WWB-kamer zal 
hierover in de eerstvolgende vergadering op 28 maart van gedachten wisselen, waarna u 
verder wordt geïnformeerd”. 
Wij hebben sinds die tijd niets meer vernomen van de Klantenkamer WWB en ook geen 
voorstellen van hun kant ontvangen over hoe zij de samenvoeging tot stand willen laten 
komen. Wij hebben de afgelopen twee jaar diverse voorstellen gedaan, een greep hieruit: een 
advies in 2012, in 2011 een uitnodiging om rond te tafel te gaan zitten, nog een keer hetzelfde 
voorstel in 2013 maar nu met de inzet van een procesbegeleider, en recent, in het kader van 
nader tot elkaar komen, het voorstel samen een training te volgen.  
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Het blijkt uit de stukken van het Algemeen dagelijks bestuur dat de Klantenkamer WWB wel 
een visiedocument geschreven heeft. Ons is dit niet toegestuurd of op andere manieren ter 
kennisgeving aangeboden. Op 28 juni 2013 ontvingen wij weer een uitnodiging van het 
bestuur van Baanbrekers tot voorzittersparticipatie in plaats van cliëntenparticipatie. Dus de 
status "nog op te starten" lijkt ons niet aan de orde. Na onze presentatie op 25 september 
hebben wij op 25 oktober weer contact gelegd met mevrouw Mulder en het bestuur van 
Baanbrekers met het voorstel rond te tafel te gaan zitten. Geen reactie.  
 
De Klantenkamer Wsw blijft pertinent bij haar eerdere standpunt dat de leden graag zelf direct 
betrokken wil worden bij het proces. Dit is waar wij sinds 2009 op ingezet hebben: ECHTE 
cliëntenparticipatie, zelf doen, zelf onderzoeken, zelf adviseren. Wij hebben daarom in 2009 
gekozen voor een voorzitter die deze lijn kan en wil volgen.  
 
 

5. Het blijkt uit de reactie op onze presentatie van 25 september, dat sommigen denken dat de 
Klantenkamer Wsw zou moeten adviseren aan Baanbrekers. In 2011 hebben wij al duidelijk 
aangegeven dat de Klantenkamer Wsw een adviesorgaan is van de gemeenten. Niet van het 
sw-bedrijf. 
 

 
 
Als Wsw'er adviseren aan Baanbrekers zou ook niet moeten kunnen, en zou u ook niet 
moeten willen. De reden daarvoor is dat de positie van een lid van de Klantenkamer wettelijk 
niet beschermd is zoals dat geldt voor de OR. Dat betekent dat wij als Klantenkamer Wsw een 
kritische stem zouden moeten laten horen aan diegene die, voor bijna alle leden van de 
Klantenkamer, onze werkgever is.  
 
Dit is ten eerste geen gelijkwaardige uitgangspositie, alleen al omdat een werknemer bij 
Baanbrekers, die onder de regeling Wsw valt, niet kan zeggen: ik ga bij een ander sw-bedrijf 
werken, zoals een reguliere werknemer zou kunnen doen. Als Wsw'er ben en blijf je 
verbonden met het sw-bedrijf dat valt onder de gemeente waar je woont.  
Ten tweede is advisering aan Baanbrekers ook niet aan de orde wettelijk gezien. De 
gemeente moet aan cliëntenparticipatie doen, niet het sw-bedrijf. Dat betekent wat ons betreft 
dat we het hebben over de gemeenteraden en het college. Het is een feit dat iedere gemeente 
sinds 2008 zelf verantwoording af moet leggen over haar Wsw-beleid. Dat dit in onze 
gemeenten is uitbesteed aan de GR, houdt niet in dat de verantwoordelijkheid is komen 
vervallen of dat het doorgeschoven kan worden naar het sw-bedrijf zelf. 
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6. Tot slot vinden wij het noodzakelijk dat het belang van de Wsw'ers door alle partijen beter in 

het oog gehouden wordt (zie punt 3). Loon op Zand heeft uit een anoniem aangeboden keuze, 
het groenwerk aan een ander bedrijf gegund. Hoe kan dit? In de ons toegekomen stukken 
staat:  
 
"De heer Van Well merkt nog op dat bij aanbestedingen werkplekken meelopen en hij wijst 
nog eens op de relatie met het maken van prijzen, waarbij hij verwijst naar Dordtwerk. De 
voorzitter vat ten aanzien van social return en inbesteding samen dat Baanbrekers de 
bedragen reëel moet krijgen en dat gemeenten via de AB-leden tot actie kunnen worden 
gemaand. 
 
Stand van zaken 
a. Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw 
De voorzitter geeft aan dat de raden met het oog op de Participatiewet het bestuur van 
Baanbrekers de opdracht hebben gegeven tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten in een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. Het dagelijks bestuur wil deze opdracht invullen met een 
maximale toepassing van de flexwet, gecombineerd met flankerend beleid voor de 
Algemeen Bestuur Baanbrekers 23 september 2013 betreffende medewerkers en een 
zorgvuldige communicatie. Deze route wordt nader uitgewerkt."  
 
Wat betekent dit? Heeft Baanbrekers/WML facilitair een irreële bieding gedaan? In de praktijk 
lijkt het erop dat 30 mensen die gedetacheerd zijn nu terug naar Baanbrekers moeten. Niet 
alleen mensen uit de ploeg Loon op zand maar ook uit Waalwijk. Er wordt een selectie 
gemaakt van 30 mensen die niet de beste zijn, maar de mensen die het moeilijkste mee 
kunnen, maar wel het groenwerk graag doen. Er zal nu bij facilitair gevraagd worden of ze in 
de schoonmaak geplaatst willen worden en dan kunnen ze toch blijven? Komt er dan 
groenwerk bij dan kunnen ze misschien weer terug? Dit gehannes met mensen kan niet, niet 
in de reguliere arbeidsmarkt en al helemaal niet in de Wsw. En dan hebben we nog niet 
gesproken over de arbeidsomstandigheden en de intimidatie van medewerkers bij WML-
Facilitair. 
 

 
Kortom de Klantenkamer Wsw is zeer kritisch en vindt de gang van zaken op dit moment op meerdere 
punten onwenselijk. Wij achten het noodzakelijk dat er op korte termijn heldere afspraken worden 
gemaakt en/of beslissingen worden genomen met betrekking tot punten 4 en 5, dit in samenspraak 
met de Klantenkamer Wsw. Daarnaast moet er absoluut extra aandacht zijn voor de positie van de 
Wsw'ers in aanloop naar de Participatiewet. Ook daarover gaan wij graag met u in gesprek. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Klantenkamer Wsw de Langstraat *. 
 
 
 
*De heer Van Wezel deelt de mening van de Klantenkamer niet op punt 1 tot en met 4. 
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Introductieprogramma AB-leden 2014 

 

Datum  Tijdstip Bijeenkomst 

Woensdag 25 juni 17:00 - 19:30 Plenaire bijeenkomst 

Woensdag 3 september 17:00 - 19:30  
Workshop 1)  
Participatiewet 

Woensdag 10 september 17:00 - 19:30  
Workshop 2)  
Participatiepilot/screening C-bestand 

Woensdag 17 september 17:00 - 19:30  
Workshop 3)  
Talent2Work/werkgeversbenadering  

Woensdag 24 september 17:00 - 19:30  
Workshop 4)  
Handhaving/sociale recherche/fraudepreventie  

Woensdag 1 oktober 17:00 - 19:30  

Workshop 5) 
Product Markt Combinaties (PMC)/Werken op Locatie (WOL)/ 
WML Facilitair /eventueel rondleiding Werkbedrijf 

 

 

 Programma-indeling 

 

17:00 - 17:30 Inloop – soep en broodjes 

 

17:30 - 19:45 Inhoudelijk programma en discussie 

 

19:00 - 19:30 Afsluiting met hapje en drankje 
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Conceptverslag  24 februari 2014     Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, voorzitter 

Mevrouw A.E.W. van Limpt, secretaris 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 

  De heer M. v.d. Poel, wethouder gemeente Heusden 
De heer H. van Komen, wethouder gemeente Loon op Zand 
De heer R. van Dongen, wethouder gemeente Waalwijk 
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden 
Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden 
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 
De heer K. Grootswagers, raadslid gemeente Loon op Zand 
De heer F. den Braven, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer J. van Well, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 

  De heer J. van Dijk, beleidsadviseur strategie Baanbrekers (verslaglegger) 
Afwezig: De heer W.J.J. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand 
  Met bericht van verhindering  
 
 
1) Opening/mededelingen/ingekomen stukken 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij deelt mede 
dat de heer Ligtenberg verhinderd is de vergadering bij te wonen.  

  
 a. Termijnagenda 

 Op een vraag van de heer Van Well over de klantenparticipatie in het kader van de 
Participatiewet deelt de voorzitter mede een gesprek te hebben gehad met afgevaardigden 
van de beide klantenkamers. In dit als constructief ervaren gesprek zijn de klantenkamers 
uitgenodigd mee te denken over de toekomstige klantenparticipatie.  
 
b. Verslagen WWB-kamer van 4 november en 12 december 2013 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
c. Brief Wsw-kamer van 13 december 2013  
Mevrouw Couwenberg deelt mede dat haar vraagstelling over ziekteverzuim een 
vraagstelling was over het algemene ziekteverzuim en niet over het ziekteverzuim onder 
Wsw-ers.  
De heer Musters informeert naar de afdoening van de brief. De voorzitter deelt mede in het 
contact met de kamers vooral naar de toekomst te hebben gekeken. Zij heeft het idee dat 
hiermee de kou uit de lucht is. De heer Grootswagers had graag  een gespreksverslag gezien.  
De heer Flohr stelt vervolgens voor de Wsw-kamer te vragen of er nog behoefte is om op de 
brief terug te komen. Met dit voorstel wordt ingestemd.  
  
d. Stand van zaken aanpassingen WWB en Participatiewet 
Kennis wordt genomen van de informatie over de ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen 
WWB en de Participatiewet. Ingestemd wordt met het voorstel van de voorzitter om over dit 
onderwerp tijdens het informele overleg van 12 maart verder van gedachten te wisselen. 
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2) Verslag en besluitenlijst van 16 december 2013 

De heer Van Well bedankt voor de schriftelijke beantwoording van de vragen. Hij vraagt de 
beantwoording toe te voegen aan het verslag.  
Op pagina 3 wordt onder het onderwerp ‘Begroting 2014 Baanbrekers’ het woordje mln. 
achter € 200.000 verwijderd. Toegevoegd wordt dat de opbrengst social return op basis van 
prognoses moeilijk aan te geven is.   
 
Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst vast te stellen. 

 
 
3 Bestuursrapportage Q4-2013  

De secretaris geeft aan dat de managementrapportage een product in ontwikkeling is. Het is  
de bedoeling  deze rapportage in de toekomst uit te bouwen volgens de principes van de 
balanced scorekaart.  
Vervolgens geeft de heer Hendrich een toelichting op de bestuursrapportage. Hij merkt op 
dat het jaarresultaat ondanks o.a. de lagere opbrengst social return en het vervallen van de 
herstructureringsfaciliteit toch uitkomt op de begroting van -1.3 mln. Dit onder voorbehoud 
van de definitieve jaarrekening. Over de meeneemregeling Participatiebudget lopen er nog 
contacten met de gemeenten. 
De heer Van Well vraagt hoe het zit met de IAU-aanvragen van Waalwijk en Heusden. De 
secretaris geeft aan dat een eventuele IAU-uitkering  een positief risico vormt.  
De heer Musters gaat vervolgens in op de stijging van de re-integratiegelden, waarop de heer 
Hendrich antwoordt dat er in 2013 meer kosten zijn gemaakt en dat in overleg met 
gemeenten en accountant meer re-integratiemiddelen hiervoor zijn ingezet. Het aanvalsplan 
WWB en verloningsconstructies zijn hierop van invloed. 
De heer Van der Poel geeft aan dat hij geen grip kan krijgen op de ontwikkelingen social 
return. Hij vraagt zich af of we de organisatie aan het uithollen zijn. De secretaris meldt dat er 
minder werk toegeschoven is naar Baanbrekers. Alleen Heusden heeft op social return 
ingezet. Momenteel wordt in de bestekken weer welsocial return opgenomen. De heer Van 
der Poel vraagt de ontwikkelingen voor het bestuur in beeld te brengen, hetzij via de berap 
of in een aparte rapportage. De voorzitter geeft aan dat dit laatste het geval zal zijn. 
 
Vervolgens wordt besloten de bestuursrapportage Q4-2013 vast te stellen.  
 
 

4. Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol.   
De heer Hendrich verstrekt een toelichting op deze documenten. Ten aanzien van de  
rapporteringstolerantie vragen de leden zich af of deze overeen komt met wat gemeenten 
hanteren. Waalwijk hanteert 5%. Mevrouw Couwenberg kan zich voorstellen dat het AB 
hiervoor kiest.   
De secretaris merkt aansluitend op dat in de volgende AB-vergadering de accountant een 
toelichting komt verstrekken. Zij vraagt of er nog bijzondere aandachtspunten zijn. Dat blijkt 
niet het geval te zijn.  
 
Besloten wordt het normenkader rechtmatigheid en het controleprotocol vast te stellen. De 
rapporteringstolerantie in het controleprotocol wordt gesteld op 5% in plaats van de 
voorgestelde 10%.   
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5. Rondvraag en sluiting  
De heer Van Well heeft behoefte om op de bijeenkomst van 12 maart ook te praten over de 
businesscase Vebego-Baanbrekers. Hij verwijst daarbij naar de Wet Markt & Overheid. Hoe 
vraagt zich af hoe de gemeente een bodem kan leggen onder dit soort constructies.  
 
De heer Grootswagers vraagt wat de motie van de gemeente Waalwijk over het afvaardigen 
van raadsleden betekent voor het AB. De heer Van Well geeft aan dat hij de indiener is van 
de motie. Destijds is besloten om deel te nemen onder voorwaarde dat binnen 2 jaar een 
evaluatie plaats vindt. Waalwijk is namelijk altijd tegenstander geweest van een afvaardiging 
van raadsleden. Hij wacht nu op de uitslag van het onderzoek. De heer Flohr concludeert dat 
dit een wijziging van de GR zou kunnen betekenen.  
 
De voorzitter deelt tot slot mede dat zij nog een aantal publicaties ter lezing aan de AB-leden 
wil meegeven. Vervolgens sluit zij de vergadering onder dankzegging voor een ieders 
inbreng. 
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR                           24 februari 2014 
 
 
 

Agendapunt Onderwerp Besluit: 

1. 
 

Mededelingen/ingekomen stukken Kennis wordt genomen van: 
 De termijnkalender 
 De verslagen van de WWB-kamer van 4 november en 12 december 2013. 
 De brief van de Wsw-kamer van 13 december 2013. De Wsw-kamer zal worden 

gevraagd of er nog behoefte is aan een reactie van het AB.   
 De stand van zaken aanpassingen WWB en Participatiewet. 

 

2. Verslag/besluitenlijst vergadering van 16 
december 2013 

 Kennis is genomen van de beantwoording van de openstaande vragen.  
 Het verslag en de besluitenlijst van de AB-vergadering van 16 december 2013  

worden vastgesteld. De schriftelijke beantwoording van de openstaande vragen 
wordt toegevoegd aan het verslag.  
 

3. Bestuursrapportage Q4-2013 
 

 Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen over het vierde kwartaal 2013.  
 De bestuursrapportage over het vierde kwartaal 2013 wordt vastgesteld.   

 Het AB wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen social return.  
 

4. Normenkader rechtmatigheid en 
controleprotocoll 

 Besloten wordt het normenkader rechtmatigheid en het controleprotocol vast te 
stellen. De rapporteringstolerantie in het controleprotocol wordt gesteld op 5% in 
plaats van de voorgestelde 10%.   
 

5. Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend.  
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Voor akkoord 7 juli 2014, 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM        
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:                          DB van    27  juni 2014                             AB van 7 juli 2014 

 

Onderwerp: bestuursrapportage Q1- 2014  

Steller:  drs. E. Hendrich, M. van Limpt 

 

 

Voorstel: 

 

 

Kennisnemen van de bestuursrapportage Q1-2014 overeenkomstig het bijgevoegde 

concept 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

7 juli 2014  

   

 

A.E.W. van Limpt  M.C.M.         

secretaris                                    voorzitter  
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Onderwerp:  Berap Q1 

 

Voorgeschiedenis: 

De vorm van de Bestuursrapportage is bij vaststelling van de Berap van het 4
e
 kwartaal overeengekomen met 

DB en AB. Uitgangspunt hierbij is dat de rapportage vooral leesbaar en toegankelijk moet zijn en een accuraat 

beeld op hoofdlijnen dient te geven. We hebben de belangrijkste indicatoren waarop Baanbrekers beoordeeld 

kan worden zo goed mogelijk in beeld gebracht.  

Tevens kan vanuit de performance op deze indicatoren bijsturing plaatsvinden en kan er getoetst worden of 

het vastgestelde beleid ook uitgevoerd wordt en effectief is.  

 

Inmiddels is een keuze gemaakt voor een nieuw integraal boekhoud-/ERP-systeem, te weten Microsoft 

Navision. Dit wordt momenteel ingericht en de verwachting is om medio Q4 te converteren en hierop definitief 

over te gaan. Vanaf 2015 zal Navision ook operationeel zijn.  

 

Dat wil zeggen dat ook in dit jaar nog met de twee verschillende financiële administraties (voormalig WML en 

de voormalige ISD) wordt gewerkt. Inmiddels zijn de definitie- en boekingsverschillen (zowel qua methodiek als 

qua timing) met elkaar in lijn gebracht, waardoor er een realistisch inzicht in de ontvangsten en uitgaven van 

Baanbrekers is gebracht.  

Wat momenteel nog speelt is de overgang naar een nieuw salaris pakket van ADP, waar de spreekwoordelijke 

puntjes op de i worden gezet.  

Bovenstaande betekent dat -mede doordat alle financiële cijfers nu nog uit verschillende systemen komen-  er 

een zeer geringe kans op fouten aanwezig blijft, ondanks alle betrachte zorgvuldigheid. 

 

De Berap Q1 is vooral gericht op de financiële beheersing van de organisatie. De format voor de Berap zal in de 

toekomst verder worden ontwikkeld. 

 

Als extra input voor de inhoudelijke toetsing van het beleid wordt als bijlage bij deze voorlegger een toelichting 

gegeven op de negen kernpunten zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsplan 2014. 

 

Wat willen we bereiken? 

Goed en volledig inzicht in de bedrijfsvoering door middel van managementinformatie die niet alleen 

verantwoording achteraf geeft, maar ook de mogelijkheid tot sturing vooraf. 

 

Toelichting 

De belangrijkste punten met betrekking tot de Berap Q1. 

Het resultaat in het eerste kwartaal van €105.000,- negatief geeft een geflatteerd beeld.  

Alhoewel een jaarresultaat van € 1,9 mln. is begroot, geven de vooruitzichten een aantal risico’s voor de 

realisatie: 

 Tot op heden werd binnen de administratie van oud-WML de salariskosten voor niet-gesubsidieerd 

personeel van WML-Facilitair (niet correct) onder de post ‘gesubsidieerd personeel’ gesaldeerd 

opgenomen. Hierdoor is, met betrekking tot deze kosten, wel de doorbelasting naar WML opgenomen 

(immers gesaldeerd), maar niet meer de daadwerkelijke loonkosten. Dit gaat om een bedrag van € 

210.000,- voor Q1. Op jaarbasis € 840.000,- 

Dit is nu gecorrigeerd. Hierdoor vallen de salariskosten voor niet-gesubsidieerd personeel voor 

Baanbrekers in lijn van de begroting. Echter de kosten voor gesubsidieerd personeel vallen hierdoor dus 

hoger uit, omdat er (onterecht) alleen is gesaldeerd en geen rekening is gehouden met de daadwerkelijke 

kosten. 

 De opbrengsten BUIG in Q1  zijn zoals begroot voor geheel 2014, te weten € 23,1 mln. maar inmiddels 

heeft het Ministerie van SZW gemeenten geadviseerd rekening te houden met een korting op het macro-

budget van 8%. In september zal het definitieve budget worden vastgesteld op basis van de 

werkloosheidsraming van het CPB van juni. Vooruitlopend daarop wordt in juli 2014 een nadere bijstelling 

van het voorlopige Buigbudget verwacht. Dan zal duidelijk zijn of de aangekondigde korting van 8% ook 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Uitgaande van een korting van 8% zullen de opbrengsten voor de BUIG 

niet op € 23,1 maar op € 21,3 uitkomen.  Overigens kunnen we nu al aangeven dat de stijging van het 
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bijstandsvolume over het tweede kwartaal aanmerkelijk lager zal uitvallen dan die over het eerste 

kwartaal. .  

 De werkelijke kosten van de BUIG vallen in Q1 lager uit, omdat er ultimo 2013 een lagere eindstand aan 

uitkeringen was dan ten tijde van de opmaak van de Begroting was voorzien.  

Hierdoor is de prognose voor geheel 2014, ten opzichte van de begroting,  bijgesteld van € 24,1 mln. naar 

23,1 mln.  

 De deelneming in WML-F zal, naar recent inzicht bij de opmaak van de jaarrekening 2013, ook in 2014 geen 

opbrengst in het resultaat opleveren. Dit, omdat vooralsnog geen dividend is toegestaan maar er eerst 

afgelost wordt op de RC-positie aan Rue Long. 

 Op gesubsidieerd personeel wordt een tekort voorzien van 1 mln.  

Veroorzaakt door de correctie (eerste bullet) en door de indexering conform de CAO, welke niet in de 

Begroting was opgenomen. 

 Zoals al eerder aangeven is de liquiditeitspositie van Baanbrekers nog steeds voldoende.   

Op dit moment wordt een accurate liquiditeitsplanning opgesteld en zal deze afgerond kunnen worden als 

2013 definitief wordt afgesloten en er overeenstemming is over de Vermogenspositie van Baanbrekers (in 

relatie tot de gepercipieerde risico’s) en de daaruit voortvloeiende verrekening met de aan Baanbrekers 

deelnemende gemeenten. 

Een andere belangrijke factor in dit geheel, vormt de teruggave van de Belastingdienst met betrekking tot 

de BTW van naar verwachting € 1,2 mln.   

 

 

 

U wordt voorgesteld: 

Kennis te nemen van de bestuursrapportage Q1-2014 overeenkomstig het bijgevoegde concept.   

 

Dagtekening, 27 juni 2014 

 

 



Jaarplan 2014 / 2015: Verantwoording Q1 op basis van de kernpunten 

Kernpunt Activiteiten/beleid Stand van zaken Q1 en actuele status 

Uitgaan van de eigen 
mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden van de 
personen die een beroep op 
ons doen .   
 

 Herinrichting Poortproces, 
inclusief zoekperiode 
(doorvoering 
kantelingsprincipe) 

 Handhaving en 
fraudepreventie 

 

 

Proces is geëvalueerd en herinrichting is voorbereid. Met  klantenkamer WWB is overleg 
gevoerd. Bestuurlijke besluitvorming is gepland voor Q-3.                                                                                                                                                          

          

1. Aanscherping handhaving is actiepunt uit beleidsplan dienstverlenend handhaven 2013-
2014. Is verwerkt in poortproces, maar vraagt om verdere optimalisering, mede gezien de 
nieuwe uitgangspunten in de Participatiewet   

2. Negatieve beïnvloeding Intensivering van handhaving door toenemende instroom van 
nieuwe klanten. Evaluatie huidige en gewenste inzet van fraudepreventie en SR in MT van 
23 juni.  

Voorkomen dat mensen een 
beroep op ons doen. 
 

 Inzet T2W voor alle 
doelgroepen 

 Afspraken met UWV over 
doelgroep einde WW 

 Samenwerking met 
Uitzendbureaus 

 Inzet startersbeurs / actieplan 
Jeugdwerkloosheid 

Geëffectueerd voor de gehele Langstraat. Is een doorlopende activiteit.  

Opgestart. Werkafspraken met UWV zijn gemaakt. Voorgenomen start in Q-3.. 
Regiogemeenten HvB zijn geïnformeerd over dit initiatief. 

Inbreng twee uitzendbureaus. Doorlopende activiteit.                                                                                                                                                                                                                                              

Doorlopende activiteit tot 1 juli 2014. Project is geëvalueerd. Verlenging Allocatie van 
middelen uit Jeugdactieplan vooralsnog niet mogelijk i.a.v. voldoende duidelijkheid over 
kunnen inzetten van ESF-middelen. Nadere standpuntbepaling over verlenging startersbeurs 
in relatie tot financiering uit het P-budget incl. teruggave Btw-gelden 2008-2012 in Q-3.                                                                 

                                                                           

Plaatsen van mensen via onze 
werkgeversdienstverlening en 
het versterken van de 
samenwerking met 
werkgevers. 

 Uitbouw T2W 
   Gecoördineerde aanpak 

werkgeversbenadering Hart van 
Brabant  

 Participatie Oog voor Logistiek 

Doorlopende activiteit. 

Doorlopende activiteit. Samenwerking in de regio is onderwerp van gesprek regio HvB.  



 en werkgeversakkoord Doorlopende activiteit. In uitvoering.                                                                                                                               

 

Plaatsen van mensen met 
arbeidsbeperking bij reguliere 
werkgevers 

 Plaatsing zo regulier als 
mogelijk met inzet van 
instrumenten als 
loonkostensubsidie, 
jobcoaching, no-risk-polis 

 Ontwikkeling aanpak 
Wajongers i.s.m. MET-school 

 Onderzoek naar samenwerking 
SW-bedrijven tbv detacherings- 
uitzendformule 

Projectplan Participatiewet Baanbrekers in Q-1opgestart . Gemeenten zijn daarbij 
beleidsmatig aangesloten. Opdrachtformulering over samenwerking en actiepunten m.b.t. 
vormgeving regionaal werkbedrijf in juli in HvB-overleg.   

 

Loopt conform planning.  

 Voorbereidingsfase is in Q-1 afgerond. In Q-2 is het onderzoek vervolgd met toetsing aan de 
markt.  

 

Activeren van personen die 
nog niet plaatsbaar zijn bij 
reguliere werkgevers. 
 

 Inrichting Transferium 
 

 Screening C-bestand 

Project voorbereid. Implementatie is vertraagd i.v.m. advisering OR. NB. Inmiddels is positief 
advies ontvangen van OR. Start transferium in Q-3. 

Projectplan is in Q-3 vastgesteld. Uitvoering in 2de semester 2014.  

 

Toeleiden van mensen voor 
wie vrijwilligerswerk, 
dagbesteding of werk in een 
beschermde omgeving aan de 
orde is.  
 

 Inzet infrastructuur 
Baanbrekers voor deze 
doelgroep 

 Aansluiting bij wijkaanpak 
gemeenten, verbinding met 
WMO-activiteiten 

 Pilot Participatieladder 

Projectplan Participatiewet Baanbrekers opgestart . Gemeenten zijn daarbij beleidsmatig 
aangesloten. Voorgenomen besluitvorming Participatiewet (uitvoeringsplan en 
verordeningen) in Q-4.                                                                                                                    
Eerste initiatieven zijn opgestart in Q-1. Voorgenomen start nieuwe werkwijze c.q. pilots in 
Q-3.  

Doorlopende activiteit door verlenging van de projectstatus. Eindevaluatie en koppeling 
ervaringen aan samenwerking in sociale wijkteams in Q-3.  

Goed werkgever zijn voor 
medewerkers met een Wsw-
dienstbetrekking en optimaal 

 Oriëntatie op mogelijkheid 
meten loonwaarde 

 Doorlichting PMC’s 

Opgestart in Q-1.  

In het eerste kwartaal is gestart met de implementatie ERP.  



benutten van de kwaliteiten 
van deze medewerkers.  
 

 Stimuleren employability 
kadermedewerkers 

Opleidingsplan is gepland voor Q-3.  

 

Handhaving  Project Vermogen in het 
Buitenland 

 Screenen C-bestand tbv 
fraudesignalen 

 Inzet cfm. beleidsplan 
Dienstverlenend Handhaven 

Doorlopende activiteit uit 2013. Voorbereiding project in Q-1. Uitvoering in 2de semester.                                                    

Intensivering van handhaving wordt negatief beïnvloed door toenemende instroom van 
nieuwe klanten.                                                                                                                                 
Evaluatie huidige en gewenste inzet fraudepreventie en SR in Q-2 

 

Efficiënter en effectiever 
werken door een verdere 
professionalisering van de 
bedrijfsvoering 
 

 

Zie rapportage voorlegger Doorlopende activiteit uit 2013. Implementatie ERP loopt volgens planning.  

Aanbesteding automatisering is voorbereid. Gunning in Q-3.  

HR21-methodiek geëvalueerd in Q-1. Plaatsingen personeel definitief in Q-2. . 

Cultuurtraject opgestart in Q-1. Diverse activiteiten uitgevoerd en in voorbereiding.  
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers betrekking hebbende op het eerste kwartaal van 

2014. 

De vorm van deze raportage is bij vaststelling van de Berap van het 4e kwartaal overeengekomen met DB 

en AB.  

Uitgangspunt hierbij is dat de rapportage vooral leesbaar en toegankelijk moet zijn en een accuraat beeld 

op hoofdlijnen dient te geven. We hebben de belangrijkste indicatoren waarop Baanbrekers beoordeeld 

kan worden zo goed mogelijk in beeld gebracht.  

Tevens kan vanuit de performance op deze indicatoren bijsturing plaatsvinden en kan er getoetst worden 

of het vastgestelde beleid ook uitgevoerd wordt en effectief is.  
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2. Realisatie 1e kwartaal 2014 
 
Exploitatie Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m Prognose Begroot Verschil

1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 2014 2014 prognose

begroting

OPBRENGSTEN

BUIG 5.502 5.502 5.502 0 21.271 23.121 1.850

BBZ 60 60 11 -49 44 44

Omzet PMC's     * 855 855 874 19 3.500 3.500

Omzet overig 94 94 44 -50 173 173

Omzet detacheringen 171 171 136 -35 545 545

SW en overige subsidies 3.837 3.837 3.843 6 15.369 15.369

Re-integratie middelen # 379 379 379 0 1.515 1.515

Dienstovereenkomst WML facilitair 50 50 50 0 200 200

Social return 0 0 49 49 200 200

Bijdragen gem. apparaatskosten 1.100 1.100 1.100 0 4.398 4.398

Deelneming facilitair 0 0 67 67 0 270 270

Incidentele opbrengsten 0 0 0 0 0 0

Totaal opbrengsten 12.048 0 0 0 12.048 12.055 7 47.215 49.335 2.120

KOSTEN

BUIG 5.138 5.138 5.301 163 23.133 24.097 964

BBZ 76 76 10 -66 44 44

Kosten omzet PMC's 35 35 42 7 165 165

Kosten omzet overig 56 56 30 -26 122 122

Kosten gesubsidieerd personeel 0 3.965 3.717 -248 15.860 14.867 -993

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -290

3.965

Kosten niet gesubs. personeel 0 1.734 1.794 60 6.936 7.175 239

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -210

1.734

Inhuur personeel 260 260 164 -96 653 653

Afschr+onderh+rente 275 275 324 49 1.293 1.293

Overige algemene kosten 565 565 582 17 2.327 2.327

Kosten fusie en reorganisatie 30 30 123 93 493 493

Incidentele opbrengsten/kosten 19 19 0 -19 0 0

Totaal kosten       12.153 0 0 0 12.153 12.087 -66 51.026 51.236 210

Resultaat        -105 0 0 0 -105 -32 73 -3.811 -1.901 1.910

RESULTAAT CUMULATIEF         -105 0 0 0 zie toelichting ver-

schil op pagina 7

Niet vrij besteedbare middelen Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m Prognose Begroot

1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 2014 2014

Opbrengsten Werkbudget 444 444 510 -66 1.776 2.040

Overheveling budget 2013 -> 2014 0 0 125 -125 0 498

BTW 2008-2012 0 0 0 0 1.200 0

Kosten Werkbudget -575 -575 -635 60 -2.700 -2.538

Resultaat werkbudget       -131 0 0 0 -131 0 -131 276 0

*  Uitsplitsing omzet PMC's Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m Prognose Begroot

1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal 2014 2014

OPBRENGSTEN

Omzet verpakken 166       166 150                    16                     600                   600                 

Omzet vervoer 23         23 33                      10-                     130                   130                 

Omzet wasserij 59         59 57                      2                       230                   230                 

Omzet Twiddus 160       160 150                    10                     600                   600                 

Omzet cleanroom 204       204 213                    9-                       850                   850                 

Omzet detacheringen 203       203 237                    34-                     950                   950                 

Omzet Broikes 40         40 35                      5                       140                   140                 

Totaal opbrengsten 855       0 0 0 855 875 -20 3.500 3.500

Realisatie in                               

3e kwartaal

Realisatie in                               

3e kwartaal

Realisatie in                               

3e kwartaal

Realisatie in                               

4e kwartaal

Realisatie in                               

4e kwartaal

Realisatie in                               

4e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

 
 
#    noot bij Re-integratie middelen 
 De kosten van de niet-wettelijke taken, welke ten laste worden gebracht van het W-budget, zijn onder de reguliere kosten opgenomen zodat het 
inzicht behouden blijft. Echter deze doorbelasting naar het W-budget is wel verwerkt in het resultaat, door het budget ook onder de inkomsten 
op te nemen. 
Er wordt nog een BTW teruggaaf verwacht over de jaren 2008-2012  tot een bedrag van ca € 1,2 miljoen. 
 
De verschillen tussen prognose en begroting worden toegelicht op pagina 7. 
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met maart 2014 

In de begroting 2014 wordt een negatief resultaat begroot van € 1.901.000,-. 

Het gerealiseerde resultaat t/m het eerste kwartaal bedraagt € 105.000,- negatief . 

 

De belangrijkste verklaringen van de afwijking ten opzichte van de begroting zijn: 

 

BUIG 

Er is sprake van een forse groei van het bestand over het 1e kwartaal. Per 31 maart bedraagt het aantal 

klanten 1599.  

Begroot voor 2014 is een toename van het aantal klanten met 169 conform prognoses CPB. 

Meer dan de helft is nu al gerealiseerd over het 1e kwartaal, dit is een zorgelijke ontwikkeling.  

Nu is er nog een overschot op ten aanzien van het ontvangen budget, maar dat zal snel veranderen, want 

inmiddels heeft het ministerie aangegeven dat op basis van landelijke ontwikkelingen het macrobudget 

BUIG naar beneden zal worden bijgesteld. Geadviseerd wordt rekening te houden met een afname van 

8%. Dat zou voor Baanbrekers betekenen dat dit budget met € 1,9 miljoen neerwaarts wordt bijgesteld. 

Op basis van de laatste prognoses kan dit betekenen dat een tekort op de BUIG wordt gerealiseerd van 

eveneens zo’n € 1,9 miljoen.  

 

BBZ 

De BBZ opbrengsten vallen € 49.000 hoger uit dan begroot, de uitgaven € 66.000 hoger dan begroot. 

Dit heeft met name te maken met het onvoorspelbare karakter van deze regeling. Er kunnen jaarlijks 

grote schommelingen plaatsvinden in zowel uitgaven als ontvangsten. 

Het gaat om een bestand met een relatief laag aantal klanten, per 31 maart 5, maar wel met kans van 

grote verstrek-kingen of bedrijfsmatige leningen (open-einde declaratiesysteem). Vaak wordt ter 

zekerheid van terugbetaling de woning als onderpand gebruikt. Bij verkoop van een woning kan dit 

betekenen dat een groot bedrag terugkomt. Dit is onvoorzienbaar, waardoor iedere begroting achteraf 

veelal blijkt af te wijken van de realisatie. 

Per saldo levert dit over het 1e kwartaal een negatief resultaat op. Voor de prognose gaan we nog uit van 

een budgetneutraal resultaat. 

 

Omzet PMC’s 

De omzet valt fractioneel lager uit dan begroot t/m het 1e kwartaal. In de prognose wordt er van uit 

gegaan dat het begroot resultaat 2014 zal worden gerealiseerd. 

 

Omzet overig 

Hieronder valt onder andere de omzet van Alpha cheques en de verhuur van ruimte aan huize Vincentius. 

Deze post valt hoger uit dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat hierop de 

trajectvergoeding van, nog in 2013 geplaatste, Fidanters wordt geboekt.   

 

Omzet detacheringen 

Dit betreft de vergoedingen die worden ontvangen van werkgevers inzake bij hen vanuit Baanbrekers 

gedetacheerde werknemers.  

Deze valt hoger uit dan begroot over het 1e kwartaal 2014 wat te maken heeft met de ontvangen traject 

vergoeding voor in 2013 aangegane contracten met Fidant medewerkers. 
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Social return en inbesteding 

Deze post is in de Begroting 2014 opgenomen conform de wens van het bestuur. 

Hierop worden geen bedragen ontvangen. Er wordt door gemeenten wel invulling gegeven aan Social 

Return en inbesteding, maar dat zit verweven in andere ontvangsten cq minder uitgaven.  

 

Deelneming WML Facilitair 

Hierop is in 2014 nog niets ontvangen. Het hier opgenomen bedrag betreft het in de begroting 

opgenomen bedrag over 2014. Inmiddels is duidelijk dat mochten er ontvangsten komen deze in eerste 

instantie moeten worden gezien als aflossing van de nog openstaande lening van € 388.000. Een 

eventuele uitkering mag niet gezien worden als dividend. Vandaar dat in de prognose is opgenomen dat 

er geen dividend wordt verwacht. 

 

Kosten inhuur personeel 

Deze kosten vallen € 96.000,- hoger uit dan begroot omdat onder andere extra inhuur plaats heeft gevon-

den bij afdeling Inkomensondersteuning ten behoeve van onderzoek naar vermogen in het buitenland en 

naar mogelijkheden tot verhaal. Ook gestegen bij Inkomensondersteuning zijn de kosten van inhuur 

inkomensconsulenten.  

Daarnaast zijn de kosten van inhuur bij afdeling Bedrijfsvoering en Control hoger dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt doordat geplande tijd van inhuur langer uitvalt. Gepland was dat de inhuur van een finan-

cieel medewerker zou vervallen als gevolg van het aantrekken van een vaste kracht. Dit duurt echter 

langer dan verwacht.  

 

Afschrijvingen, onderhoud, rente en productiekosten 

Deze vallen € 49.000,- lager uit dan begroot werd over het 1e kwartaal. Hier wordt nader onderzoek naar 

gedaan. 

 

Kosten ten laste van fusie en reorganisatie 

Een aantal zaken, waaronder de migratie naar een gezamenlijk netwerk (nu wordt door voormalig ISD en 

WML nog op afzonderlijke netwerken gewerkt) alsmede de aanschaf en invoering van een nieuw 

ERP/boekhoud systeem (noodzakelijk omdat het oude nog op Windows XP draait en niet meer onder-

steund wordt vanaf medio 2014)  zijn doorgeschoven naar 2014 en zullen in de loop van dit jaar worden 

ingezet.  

De onderschrijding in het 1e kwartaal zal zeker ingelopen worden gedurende de rest van 2014. 

 

Incidentele kosten 

Dit betreft een aantal afrekeningen over 2013 waarvan de kosten van de Arbo (bedrijfsarts) het grootste 

gedeelte behelsen (ca € 14.000). 

 

Kosten niet gesubsidieerd personeel 

Deze liggen lager dan begroot. In de eerste versie van deze berap waren de bedragen die door WML 

facilitair worden betaald (doorbelaste personeelskosten) niet afzonderlijk opgenomen maar verwerkt als 

ontvangst op de WSW subsidie ten behoeve van WML Facilitair. 

De bedragen zoals begroot zijn  nu ook verder uitgesplitst waarbij zowel de totale salariskosten in beeld 

zijn gebracht als ook het doorbelaste deel aan WML Facilitair. 

 

Kosten gesubsidieerd personeel 

De presentatie van deze kosten is aangepast. In de eerste versie van deze berap waren de bedragen die 

door WML facilitair worden betaald (doorbelaste subsidie WSW en WSW personeelskosten) niet afzon-

derlijk opgenomen maar verwerkt als ontvangst op de WSW subsidie ten behoeve van WML Facilitair. 
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De bedragen zoals begroot zijn  nu ook verder uitgesplitst waarbij de totale kosten van gesubsidieerd 

personeel in beeld zijn gebracht als ook het doorbelaste deel aan WML Facilitair. 

 

Niet vrij besteedbare middelen, het re-integratiebudget 

Hierop is meer uitgegeven en minder ontvangen dan begroot. 

Er is minder ontvangen dan begroot omdat bij het opstellen van de begroting abusievelijk is uitgegaan 

van het totale van het ministerie te ontvangen Participatiebudget ad € 2.048.000. Hierin zitten echter ook 

nog middelen welke geoormerkt zijn voor OCW, een taak van de gemeenten. Dat gaat om € 272.000. Het 

resterende bedrag ad € 1.776.000 betreft de SZW bijdrage, ofwel de middelen die Baanbrekers ontvangt. 

 

Toelichting op de prognose 2014 in relatie tot de begroting 2014 (zoals opgenomen op bladzijde 4). 

De prognose komt uit op een tekort over dit jaar van € 3.811.000. In de begroting is opgenomen een 

tekort van € 1.901.000. Het verschil van € 1.910.000 wordt veroorzaakt door de volgende zaken: 

 

 Kosten niet gesubsidieerd personeel   -  239.000 

Tot op heden werden binnen de administratie van oud-WML de salariskosten voor niet-gesubsidieerd personeel 

van WML-Facilitair (niet correct) onder de post ‘gesubsidieerd personeel’ gesaldeerd opgenomen. Hierdoor is, 

met betrekking tot deze kosten, wel de doorbelasting naar WML opgenomen (immers gesaldeerd), maar niet 

meer de daadwerkelijke loonkosten. Dit is nu gecorrigeerd. Hierdoor vallen de salariskosten voor niet-gesubsi-

dieerd personeel voor Baanbrekers meer in lijn van de begroting.  

 

 Kosten gesubsidieerd personeel  + 993.000 

Gevolg van de bij de vorige bullet verklaarde correctie is dat  de kosten voor gesubsidieerd personeel hierdoor 

hoger uitvallen dan begroot, omdat er (onterecht) alleen is gesaldeerd en geen rekening is gehouden met de 

daadwerkelijke kosten. Op gesubsidieerd personeel wordt een tekort voorzien van 1 mln.  

Veroorzaakt door de correctie (eerste bullet) en door de indexering conform de CAO, welke niet in de Begroting 

was opgenomen. 
 

 Kosten BUIG   - 964.000 

De werkelijke kosten van de BUIG vallen in Q1 lager uit, omdat ultimo 2013 een lagere eindstand aan uitkerin-

gen had, dan ten tijde van de opmaak van de Begroting was voorzien. Hierdoor is de prognose voor geheel 

2014, ten opzichte van de begroting,  bijgesteld van € 24,1 mln. naar 23,1 mln. 

 

 Opbrengsten BUIG    -  1.850.000 

De opbrengsten BUIG in Q1  zijn zoals begroot voor geheel 2014, te weten € 23,1 mln. maar inmiddels heeft het 

Ministerie van SZW gemeenten geadviseerd rekening te houden met een korting op het macro-budget van 8%. 

In september zal het definitieve budget worden vastgesteld op basis van de werkloosheidsraming van het CPB 

van juni.  Als deze 8% onverkort wordt doorgevoerd zullen de opbrengsten voor de BUIG niet op € 23,1 maar op 

€ 21,3 uitkomen.   
 

 Opbrengst deelneming WML-Facilitair   - 270.000 

De deelneming in WML-Facilitair zal, naar recent inzicht bij de opmaak van de jaarrekening 2013, ook in 2014 

geen opbrengst in het resultaat opleveren. Dit, omdat vooralsnog geen dividend is toegestaan maar er eerst 

afgelost wordt op de rekening courant positie aan Rue Long. 
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4.  Personeel Baanbrekers 

Bezetting  

Som van FTE

Divisie Omschrijving Divisie Omschrijving Planning Werkelijk Planning Werkelijk Planning Werkelijk Planning Werkelijk Planning Werkelijk Planning Werkelijk Verschil

1 Directie Markt & Strategie Directie Markt & Strategie 1,00          -           5,60          4,70          5,60          6,30        -         -         12,20        11,00        1,20-       

Totaal Directie Markt & Strategie 1,00      -        5,60      4,70      5,60      6,30     -     -      -      -      12,20    11,00    1,20-    

2 Bedrijfsvoering & Control B&C - Automatisering 3,33          3,33          4,38          3,38          4,83          3,00        -         -         12,54        9,71          2,83-       

B&C - Financiën 2,50          2,50          2,00          1,00          1,00          2,00        0,89      0,89       -         6,39          6,39          -         

B&C - P&O 2,80          2,80          3,67          3,67          4,60          4,26        0,17      1,00       -         11,24        11,73        0,69       

Totaal Bedrijfsvoering & Control 8,63      8,63      10,05    8,05      10,43    9,26     1,06   1,89    -      -      30,16    27,82    2,34-    

3 Inkomensondersteuning IO - Inkomen -           8,25          7,47          7,00          7,55        -         -         15,25        15,02        0,23-       

IO - Ondersteuning 3,72          3,72          12,36        13,36        2,17          2,17        -         -         18,24        19,24        1,00       

IO- Kwaliteit -           5,33          6,33          -          -         -         5,33          6,33          1,00       

Totaal Inkomensondersteuning 3,72      3,72      25,94    27,16    9,17      9,72     -     -      -      -      38,82    40,59    1,77    

4 Re-integratie & Participatie Re-integratie & Participatie 52,90        61,28        11,78        12,00        5,24          7,36        2,00      2,00       40,00     44,25     111,92      126,89      14,97     

Totaal Re-integratie & Participatie 52,90    61,28    11,78    12,00    5,24      7,36     2,00   2,00    40,00  44,25  111,92  126,89  14,97  

5 Werkbedrijf Werk - Broikes & kantine 15,53        13,63        3,10          4,10          3,60          3,80        -         -         22,23        21,53        0,70-       

Werk - Cleanroom 97,70        85,50        1,00          1,00          5,90          5,90        -         -         104,60      92,40        12,20-     

Werk - Indirect 58,00        71,48        -           2,00          2,00        2,89      2,00       -         62,89        75,48        12,59     

Werk - Twiddus 54,00        65,95        1,00          1,00          4,00          4,00        -         -         59,00        70,95        11,95     

Werk - Wasserij 14,00        13,91        -           2,00          2,00        -         -         16,00        15,91        0,09-       

Werk - Werken op locatie 47,00        40,87        -           6,00          6,00        -         -         53,00        46,87        6,14-       

Werk - Verpakken & Assemblage 13,22        11,42        1,00          0,80          1,78          1,78        -         -         16,00        14,00        2,00-       

Totaal Werkbedrijf 299,45  302,75  6,10      6,90      25,28    25,48   2,89   2,00    -      -      333,71  337,13  3,42    

6 Gedetacheerd bij WML Facilitair Gedetacheerd bij WML Facilitair 174,85      171,60      6,40          6,40          10,89        9,89        3,28      3,28       -         195,42      191,17      4,25-       

Totaal Gedetacheerd bij WML Facilitair 174,85  171,60  6,40      6,40      10,89    9,89     3,28   3,28    -      -      195,42  191,17  4,25-    

7 Buitengeplaatsten WSW buitengeplaatsten

Totaal Buitengeplaatsten

Eindtotaal 540,54 547,98 65,87   65,21   66,61   68,00  9,23   9,17   40,00 44,25 722,24 734,60 12,37 

WSW Ambtenaren SBW WIW FIG Totaal
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Ziekteverzuim  

Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens Gedetacheerd Totaal 

Markt&Strategie & Control en participatie ondersteuning bij WML facilitair Baanbrekers

1e kwartaal 1,90% 5,70% 10,8% * 8,7%  * 4,20% 10,3% * 9,70%

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

TOTAAL 2014

*  De hier vermelde verzuimpercentages zijn inclusief WSW medewerkers.

Ziekteverzuim 2014 per kwartaal

 
 

Het cumulatief cijfer ziekteverzuim over 2013 bedroeg 9,3% voor totaal Baanbrekers. 

Over laatste kwartaal van 2013 was dit 9,1%.  

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer is ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen naar 9,7%.  

Het streven is om over 2014 uit te komen op een lager percentage dan 2013, ofwel lager dan 9,3%. 

Als we naar de maandcijfers kijken zien we dat na een stijging tot 10,3% in de maand februari,  

dit in maart weer afnam naar 9,7%. 

 

Om het perspectief te zien hierbij ook het laatst bekende landelijk ziekteverzuimcijfer 2012 bij SW  

bedrijven: 13,2% (bron: Cedris). Het landelijk ziekteverzuimcjifer 2013 zal medio mei bekend gemaakt 

worden. 
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5.  Doelgroepgegevens 
 

Doelgroep WSW 

Taakstelling aantallen WSW uitgedrukt in AJ (FTE x factor handicap) 

Hierbij geldt dat AJ staat voor het aantal personen x factor handicap. 

Factor handicap is bij matig 1, bij ernstig 1,25.     

 
Gemeente overzicht WSW in AJ (inclusief WSW buitengeplaatsten)

januari februari maart Real isatie Taakstel l ing Verschi l

Heusden

geplaatsten 164,89          167,96             167,84             

buitengeplaatsten 36,09            36,09               36,09               

200,97          204,05             203,93             203,75        205,17          1,42-           

Loon op Zand

geplaatsten 126,23          126,43             126,43             

buitengeplaatsten 13,47            13,48               13,47               

139,71          139,91             139,90             139,23        138,78          0,45           

Waalwijk

geplaatsten 279,00          275,82             275,42             

buitengeplaatsten 2,75              2,75                 2,75                 

281,75          278,57             278,17             276,64        275,50          1,14           

Totaal gemeenten

geplaatsten 570,12          570,21             569,69             

buitengeplaatsten 52,31            52,32               52,31               

Totaal  a l le geplaatsten 622,43          622,53             622,00             619,62        619,45          0,17           

Opmerkingen:

- de verwachte real isatie bedraagt het gemiddelde aantal  geplaatsten over het gehele jaar

- het aantal  geplaatsten is  vermeld in AJ. Di t wi jkt af van het aantal  FTE WSW in het overzicht aantal  werknemers  bi j Baanbrekers .

  Di t komt omdat een aantal  WSW-ers  de indicatie Begeleid werken heeft. Dan tel t 1 fte voor 1,25 AJ.

- onder buitengeplaatsten s taan de WSW-ers  die afkomstig zi jn ui t 1 van de deelnemende gemeenten, maar geplaatst zi jn bi j

  een andere gemeente. Deze tel len wel  mee voor de taakstel l ing.  
 

Iedere maand is er een plaatsingscommissie waarin per gemeente de stand van zaken besproken wordt. 

Afhankelijk van de situatie wordt actie ondernomen.  

Het streven is om eind van het jaar per gemeente zo dicht mogelijk bij de nul uit te komen. 

 

Stand van de Wachtlijst WSW  

BW staat voor indicatie Begeleid Werken. 

Ofwel er staan 76 personen op de wachtlijst, waarvan 50 in aanmerking komen voor begeleid werken. 

 

Gemeente Matig Ernstig Totaal  AJ BW 

Heusden 18 0 18  18,00 9 

Loon op Zand     17     0    17     17,00   15 

Waalwijk    41    7   48     49,75  26 

Totaal    76   7    83    84,75   50 
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Doelgroep Inkomensondersteuning 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aantal cliënten begin 2014 1514 530 242 742 

Instroom t/m deze berap 178 68 32 78 

Uitstroom t/m deze berap 88 34 13 41 

Aantal cliënten 31-03-2014 (A) 1604 564 261 779 
NB de vermelde aantallen zijn inclusief de BBZ regeling (5 personen) 

 

 

6.  Gemeentelijke Regelingen 

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz) 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven €   5.137.854 € 1.849.144 €     849.790 € 2.438.920 

Budget lopend jaar (B) €   5.502.832 € 1.955.321 €     817.152 € 2.730.359 

Resultaat lopend jaar (A-B) €      - 364.978 €  -  106.177 €   32.638 €     - 291.439 

De uitgaven BUIG over het 1e kwartaal zijn uitgekomen op ca. € 5,1 miljoen,  het gemiddeld uitkerings-
bestand is uitgekomen op 1.569 klanten.  

Het ontvangen budget levert op dit moment nog een overschot op. Inmiddels heeft het ministerie 
aangegeven dat op basis van nieuwe cijfers de budgetten voor 2014 naar beneden worden bijgesteld. De 
exacte hoogte is nog niet bekend maar geadviseerd wordt rekening te houden met een neerwaartse 
bijstelling van 8%. Dat gaat betekenen dat er een tekort ontstaat op het BUIG budget. 

Als we het budget t/m maart met 8% verlagen bedraagt het tekort t/m maart € 486.000. Gelet op de 
groei van het bestand uitkeringsgerechtigden zal dit tekort verder gaan oplopen. 
 
In bovenstaande cijfers zijn de debiteurenontvangsten gesaldeerd. Onderstaand staat nog een overzicht 
waarin deze debiteurenontvangsten zijn uitgesplitst. 

 

Uitkeringsdebiteuren 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk 

Gerealiseerde ontvangsten BUIG € 104.899 Є    24.354 €  5.999 €   74.546 

Gerealiseerde ontvangsten BBZ €      9.952 €       7.271 €  1.820 €        861 

TOTAAL ONTVANGSTEN DEBITEUREN €  114.851 €    31.625 €   7.819 €   75.407 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ komen over dit kwartaal uit op € 114.851. 

De ontvangsten over 2013 bedroegen totaal € 442.231, waarvan € 344.725 tbv BUIG en € 97.506 tbv BBZ. 

Inmiddels is een proces gestart met als doel het optimaliseren van het debiteurenproces wat moet leiden 

tot een hogere opbrengst. 
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Bijzondere bijstand 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven €    324.149 € 121.697 €   50.995 € 151.457 

Aantallen aanvragen bijzondere bijstand 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aanvragen totaal 2014 791 289 148 354 

Geraamd aantal aanvragen jaar  1650 580 320 750 

 

De aantallen aanvragen lijken heel hoog in verhouding tot het geraamd aantal aanvragen op jaarbasis. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in de eerste maanden van het jaar er altijd een groot aantal (ambts-
halve) aanvragen langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming chronisch gehandicapten zijn. Dit kwartaal 
waren dat er 461, vorig jaar over het 1e kwartaal 392. 
Gelet op de groei van het uitkeringsbestand lijkt het gestegen aantal aanvragen een logisch gevolg.  
Het bedrag aan uitgaven ligt daarentegen  lager dan over het 1e kwartaal van vorig jaar. Het gemiddelde 
bedrag per aanvraag aan bijzondere bijstand is afgenomen ten opzichte van 2013. 
 

Re-integratiebudget 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven  €      574.635 €  208.378 €   130.474 €     235.783 

Terug te ontvangen BTW (raming) €   1.200.000 €  444.000 €   216.000 €     540.000 

Budget lopend jaar t/m maart   €      444.124 €  154.393 €     61.535 €     228.196 

Resultaat lopend jaar  €  1.069.489 €  390.015 €  147.061 €    532.413 

 

Er is tot een bedrag van € 379.000 aan kosten personeel (uren) ten laste van het re-integratiebudget  
gebracht.  Verder is aan trajecten, premies, reiskosten werk etc. een bedrag van € 285.000 uitgegeven. 
De trajectkosten bestaan uit kosten voor klanten welke in- of extern geplaatst zijn. Een deel van de klan-
ten is geplaatst via Stichting Fidant, onderdeel van Baanbrekers. 
Voor de extern geplaatsten via Fidant wordt van werkgevers een detacheringsvergoeding ontvangen. 
Deze ontvangsten bedragen t/m maart € 89.000. 
Dit betekent dat de kosten t/m maart gesaldeerd € 575.000 bedragen. (€ 379.000 + € 285.000 - € 89.000) 
Er is dus meer uitgegeven dan aan budget is ontvangen.  
Daarnaast wordt op korte termijn een BTW teruggave verwacht  over de jaren 2008 t/m 2012. Deze zijn 
geraamd op € 1,2 miljoen. Deze raming is betrouwbaar, dit op basis van de ervaringen van de accountant 
met de belastingdienst inzake dit onderwerp. 
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Voortgang Social return eerste kwartaal 2014 
7 mei 2014  
 

1. Update stand van zaken Social return Heusden 
 

Social Return is in 2013 door Heusden toegepast in 21 aanbestedingen met een totale 
aanbestedingssom van ruim 4,1 miljoen euro. Ongeveer 285.000 euro van deze totale 
aanbestedingssom moet worden besteed aan Social Return. Daarvan is tot nu toe 185.000 euro 
gerealiseerd en onderbouwd met bewijsstukken door opdrachtnemers (65%). Er zijn op dit moment 
nog  16 aanbestedingen waarvan de bedrijven nog bezig zijn met Social Return invulling. De rest is 
ingevuld. We hebben dus een flinke inhaalslag gemaakt met de invulling.   
 

 
 
De grafiek laat de ontwikkeling van Social Return in Heusden zien in de afgelopen 4 jaar. De toename 
in binnengehaald volume is jaarlijks afhankelijk van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Het 
verschil in binnengehaald volume en gerealiseerd volume is erin gelegen dat opdrachtnemers1 soms 
enige tijd wachten met de invulling van de Social Return-afspraak, er soms voor kiezen deze niet na 
te komen, of de harde bewijsstukken lang op zich laten wachten omdat men de invulling niet via 
Baanbrekers heeft gedaan.  
 
In 2014 zijn in Heusden tot nu toe 6 aanbestedingen geweest met een volume van 1,4 miljoen euro 
waar een  Social Return bedrag van 68.000 euro in is opgenomen.  
 

2. Update van de stand van zaken Social Return Waalwijk en Loon op Zand 
In Waalwijk en Loon op Zand is men bezig met de implementatie van Social Return.  De eerste 
aanbestedingen waar Social Return in is opgenomen, zijn een feit. Het gaat om een bedrag van circa 
€ 5.800 aan binnengehaald volume begin 2014.  
 

                                                           
1
 Een opdrachtnemer is veelal niet verplicht zaken te doen met Baanbrekers voor de invulling van de SOCIAL 

RETURN-afspraak. Hij kan er ook voor kiezen deze zelfstandig in te vullen.  
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De aanbesteding Groen in Loon op Zand van 2013 met een SROI-paragraaf is niet meegenomen in 
deze rapportage. Via Social Return zijn in het eerste kwartaal wel circa 15 arbeidsplaatsen ingevuld.  
Maar het aantal arbeidsplaatsen voor doelgroepen van baanbrekers is ten opzichte van de situatie in 
2013 fors verminderd. In 2013 en de voorgaande jaren heeft Loon op zand met inbesteding gewerkt. 
 
Bij de gemeente Waalwijk is op dit moment  een inkooptraject Groen in voorbereiding, waarbij niet 
inbesteding  maar op aanbesteding met SROI wordt ingezet. Dit geeft voor Baanbrekers een risico 
het verlies van 54 SW-arbeidsplaatsen ingaande per 2015. 
 
 
 



 

  1/2 

                                                                                                                                 

 
 

  

 

Behandeling in:      DB van     27 juni 2014                                                               AB van 7 juli 2014 

Onderwerp:          Jaarplan 2014-2015 Baanbrekers   

Steller:                 J. van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

 
-  Instemmen met het jaarplan 2014-2015 
-  Instemmen met het toezenden van het jaarplan 2014-2015 aan gemeenten ter     
voorbereiding op de behandeling in commissie en raad. 
-   Na ontvangst van de zienswijze van de raden het jaarplan definitief vaststellen  
  

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB 7 juli 2014  

   

 

A.E.W. van Limpt,                        

secretaris                                     voorzitter    

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  MT 12 mei 2014 

  DB 27 juni 2014 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Controllers, beleidsmedewerkers 15 en 19 mei 2014  

    

WWB-kamer: X  22 mei, 26 juni  

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden  X bestuurssecretaris 8 juli 2014 

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Baanbrekers Actueel    

Intranet     

O.R.     

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    

 

 

  



 

  2/2 

  
 

Onderwerp:   Jaarplan 2014-2015 Baanbrekers 

 

 

 

Voorgeschiedenis: 

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt het AB jaarlijks een begroting vast. Deze begroting 

wordt in de vergadering van 7 juli aan u ter instemming voorgelegd, waarna de begroting voor een zienswijze 

aan de raden wordt toegezonden. Vervolgens stelt het algemeen bestuur de begroting vast.  

Hoewel de gemeenschappelijke regeling dit niet verlangt, wordt synchroon aan dit proces een jaarplan ter 

vaststelling aan u aangeboden.  

   

 

Jaarplan 2014-2015 

Het jaarplan 2014-2015 vormt de opmaat naar het uitvoeringsplan dat ultimo 2014 aan het algemeen bestuur 

ter vaststelling wordt aangeboden. Het uitvoeringsplan geeft de uitwerking van de Participatiewet, een 

uitwerking die op dit moment nog niet kan worden geboden, omdat het wetstraject nog loopt, lagere 

regelgeving nog uitgewerkt moet worden, de nieuwe verdeelsystematiek nog niet bekend is en regionaal 

(Midden-Brabant), subregionaal (Langstraat) en lokaal (individuele gemeenten-decentralisaties) nog afspraken 

over de te bieden dienstverlening moeten worden gemaakt. In het uitvoeringsplan worden de gemeentelijke 

strategische beleidskeuzes verwerkt. Het SET wil in dit verband in augustus / september aan de raden een 

vervolg op de strategische notitie ‘Iedereen doet mee’ aanbieden.  

  

Het voorliggende jaarplan heeft de titel ‘Werken is doel, participeren is de norm!’ meegekregen. Deze titel past 

bij de opdracht van Baanbrekers en het toekomstige kader van de Participatiewet.  

Het plan is opgebouwd rondom de thema’s:  

 Hoe is Baanbrekers gepositioneerd? (hoofdstuk 2) 

 Voor wie werkt Baanbrekers? (hoofdstuk 3) 

 De ontwikkelingen in de omgeving (hoofdstuk 4) 

 SWOT (hoofdstuk 5) 

 De focus van 2014 en 2015 (hoofdstuk 6) 

In het laatste thema wordt ingegaan op twee actielijnen:  

1. Voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en mensen zo regulier mogelijk        

laten werken en  

2. Verhoging van het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers.  

De bijbehorende kernpunten en activiteiten worden in hoofdstuk 6 toegelicht. 

 

 

Adviezen in- en extern 

De WWB-kamer heeft het jaarplan 2014-2015 op 22 mei 2014 voor kennisgeving aangenomen. De behandeling 

heeft geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen, behoudens zorg voor de gevolgen van invoering 

van een zoekperiode. Dit heeft geleid tot een verandering in het werkproces en de afspraak te komen tot 

monitoring van de effecten van de zoekperiode na inwerkingtreding. De WWB-kamer kan zich in deze 

aanpassingen vinden.  

 

 

Voorstel: 
- Instemmen met het jaarplan 2014-2015. 
- Instemmen met het toezenden van het jaarplan 2014-2015 aan gemeenten ter voorbereiding op de 

behandeling in commissie en raad. 
- Na ontvangst van de zienswijze van de raden het jaarplan definitief vaststellen  
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1. INLEIDING 
 
 
Verder bouwen aan de nieuwe organisatie, bestaande kwaliteiten inzetten en optimaliseren en 
tegelijkertijd ingrijpende veranderingen implementeren in de bedrijfsvoering. De zorg voor de 
bestaande doelgroepen en voor een nieuwe doelgroep. Daarnaast zorgen voor een goede verbinding 
met de lokale, subregionale (Langstraat) en regionale uitvoeringspraktijk (Midden-Brabant). Dat zijn 
de uitdagingen voor de komende tijd. 
 
Een periode waarin de economische vooruitzichten een voorzichtig aantrekkende arbeidsmarkt laten 
zien, met toenemende arbeidskansen voor de doelgroep van Baanbrekers. Maar tegelijkertijd een 
periode waarin meer mensen dan voorheen een beroep doen op de dienstverlening van Baanbrekers 
met vragen rondom re-integratie en inkomensondersteuning. Mensen die vaak al (te) lange tijd 
tegen hun zin in aan de kant staan.  
 
Baanbrekers stelt zich tot doel om iedereen die kan werken een eerlijke kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Wij blijven ons daarom actief inzetten bij het helpen vinden van een baan voor 
mensen die werkloos zijn. Als dat niet of nog niet mogelijk is, wordt ondersteuning geboden, gericht 
op de juiste inkomensondersteuning. Daarmee wordt een vangnet gecreëerd voor hen die het zelf of 
met behulp van hun omgeving niet kunnen klaren.  
 
Hoe Baanbrekers hiervan werk maakt, heeft u kunnen lezen in het ‘Het eerste jaar Baanbrekers’1. In 
2014 en 2015 vervolgen we de ingezette koers van 2013. Daarbij wordt voor het jaar 2015 wel een 
voorbehoud gemaakt. Het Kabinet Rutte II heeft de Participatiewet weliswaar door de Tweede 
Kamer geleid, maar bij het schrijven van dit plan zijn er nog de nodige onduidelijkheden. Lagere 
regelgeving is nog niet beschikbaar, de Werkkamer is bezig met de kaders voor de werkbedrijven die 
in elke arbeidsmarktregio tot stand moeten komen en de regio’s moeten het werkbedrijf vervolgens 
concretiseren. Ook financieel gezien is zeker niet alles duidelijk. Er wordt gewerkt aan nieuwe 
verdeelmodellen voor zowel het inkomensbudget, het participatiebudget als de Wsw-subsidie.  
 
Eind dit jaar zullen we, op basis van de inzichten van dat moment en de gemeentelijke strategische 
beleidskaders, een bijgesteld jaarplan voor 2015 opstellen. Daarin staat in het bijzonder de 
uitwerking van de Participatiewet centraal, maar komt tevens de uitwerking van een aantal 
bestuurlijke scenario’s die voor het meerjarenperspectief van Baanbrekers van belang zijn aan bod. 
Mogelijkerwijs leidt dat plan tot wijziging van de begroting 2015.  
 
De focus voor 2013 is in het plan dat nu voor u ligt vertaald in negen kernpunten: 

1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een 
beroep op ons doen.   

2. Voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. 
3. Plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van de 

samenwerking met werkgevers. 
4. Plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 
5. Activeren van personen die nog niet plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers. 

                                                           
 
1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 
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6. Toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een beschermde 
omgeving aan de orde is.  

7. Goed werkgever zijn voor medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking en optimaal 
benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers.  

8. Handhaving. 
9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de 

bedrijfsvoering. 
 
In het jaarplan dat voor u ligt, kunt u lezen hoe onze organisatie is gepositioneerd, voor welke 
klantgroepen wij actief zijn, hoe onze omgeving in ontwikkeling is en voor welke kansen en 
bedreigingen wij ons gesteld zien. Daarna werken wij de negen kernpunten verder uit. Ook voorzien 
wij ze van een toelichting.  
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2. HOE IS BAANBREKERS GEPOSITIONEERD2? 
 
 
Met de start van Baanbrekers als publieke onderneming hebben de gemeenten in de Langstraat 
voorgesorteerd op de komende veranderingen op het terrein van werk en inkomen. Sinds 1 januari 
2013 zijn daarmee de muren tussen de dienstverlening op de terreinen van WWB en Wsw 
afgebroken. 
 
> Visie en missie 
De opdracht van Baanbrekers is gebaseerd op de volgende visie en missie:  
> De visie van Baanbrekers luidt: ‘Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op 
de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.’ 
> De missie die hiervan afgeleid is: ‘Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) 
participatie van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.’ 
Vertaald naar de omstandigheden voor de komende jaren betekent dit dat we zoveel mogelijk 
mensen met een Wsw-dienstverband of een gemeentelijke uitkering aan het werk gaan helpen. Het 
werk moet zo regulier mogelijk zijn. We nemen de loonwaarde van de betreffende werkzoekende als 
uitgangspunt.  
 
> Wat doen we? 

 Wij ondersteunen mensen voor het volwaardig meedoen aan de maatschappij. Eigen 
verantwoordelijkheid en regulier werk stellen we daarbij voorop.      

 Wij brengen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact voor een optimale match. 

 Wij zorgen voor een inkomensvoorziening als mensen daar niet zelf voor kunnen zorgen.   

 Wij voeren een breed assortiment van werkzaamheden uit voor opdrachtgevers zoals in- en 
ompakken, assembleren, wassen, cateren, ophalen van goederen voor onze kringloopwinkel. 

 Wij ondersteunen werkgevers door in zijn bedrijf met een team Baanbrekers 
productieactiviteiten uit te voeren. 

 Wij activeren, detacheren, begeleiden en re-integreren. 

 Wij werken intensief samen met onze joint venture WML Facilitair (groenvoorziening, 
schoonmaak en beveiliging). 

 Wij maken werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. 
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> Kernwaarden 
Bij al onze activiteiten laten we ons leiden door de volgende kernwaarden: 
 

 Wij zijn een mens- en werkbedrijf;  
> Wij zijn ondernemend met een sociaal gezicht. 
 

 Wij hebben een ambitie, zijn doelgericht en gaan voor innovatie; 
> Wij halen onze doelen, halen het beste uit onszelf en werken vernieuwend. 
 

 Onze klanten zijn onze belangrijkste waarde; 
> Wij zijn werkgevers, werknemers en mensen met een uitkering maximaal van dienst. 
 

 Daarbij zijn we coöperatief en betrouwbaar; 
> Wij werken zowel intern als extern optimaal samen en komen onze afspraken na. 
 

 We stralen herkenbaarheid en transparantie uit; 
> We zijn duidelijk, staan voor onze taken en hebben een open en communicatieve houding. 
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3. VOOR WIE WERKT BAANBREKERS? 
 
 
3.1. Klanten voor bijstand en re-integratie 
 
Op basis van de huidige wetgeving bestaat de doelgroep werkzoekenden uit de volgende mensen: 

 Mensen met een WWB-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering; 

 Werkzoekenden zonder uitkering, de zogenoemde nuggers; 

 Mensen die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn (Wiw-ers); 

 Mensen met een ANW-uitkering; 

 Mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. 
Van deze groep heeft 11% een volledige ontheffing van de arbeids- en re-integratieplicht.  
 
Vanaf 1 januari 2015 wordt deze doelgroep uitgebreid met naar verwachting ongeveer 50 personen 
die niet langer onder de Wajong vallen3 en mensen die op basis van de huidige criteria nog onder de 
Wsw vallen. De uitbreiding is een gevolg van de invoering van de Participatiewet.  
 

Bestandsopbouw naar leeftijd, leeftijd en uitkeringsduur op 31 december  

 

LEEFTIJD 

2012 2013 

 

Leeftijd jonger dan 27 jaar  8% 11% 

Leeftijd tussen 27 en 45 jaar 39% 37% 

Leeftijd ouder dan 45 jaar 53% 52% 

HUISHOUDEN   

Gehuwd  16% 16% 

Alleenstaande ouder 26% 22% 

Alleenstaande  58% 62% 

UITKERINGSDUUR   

Uitkeringsduur korter dan een jaar 27% 28% 

Uitkeringsduur langer dan een jaar  73% 72% 

 
> Indeling en omvang  
Baanbrekers deelt zijn bestand in naarmate de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt. 
Momenteel kennen we de categorieën A (mensen zonder of met enige afstand tot de arbeidsmarkt), 
B (prognose uitstroom op termijn) en C (uitstroompotentie zeer laag, personen die zorg en hulp 
nodig hebben voor o.a. psychiatrische ziektebeelden, medische klachten, verslavingsproblematiek).  
In percentages van omvang uitgedrukt: categorie A:  9%, categorie B: 31%, categorie C:  60% 
Deze indeling betekent niet dat we de dienstverlening hierop strak afstemmen. Als de situatie 
daarom vraagt, zetten we uiteraard maatwerk in.  
 
 
 

                                                           
 
3 Onder de Wajong vallen vanaf 2015 uitsluitend personen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn.  
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3.2. Medewerkers in de sociale werkvoorziening 
 
We hebben een werkgeversrol voor personen die in het kader van de Wsw werken. Op 31 december 
2013 tellen we 681 werknemers die in het kader van de Wsw actief zijn, die samen 572,08 FTE 
vormen. Daarvan is 174,85 FTE gedetacheerd bij WML Facilitair. De gemiddelde leeftijd van de 
Wsw’er ligt rond de 46 jaar.   
 
De subsidie wordt gebaseerd op het aantal SE’s.  De taakstelling voor 2014 ligt op 619,45 SE. Vanaf 
2015 zal het bestand gaan afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. In 2013 lag het 
uitstroompercentage op 6%.  
 
De medewerkers verrichten een uiteenlopend scala aan werkzaamheden, zoals kringloopwerk, 
kledinginzameling, detailhandel, verpakken en assembleren, wasserij- en cateringwerkzaamheden. 
Daarnaast wordt bij reguliere bedrijven gewerkt via ‘werken op locatie’ en op ‘detacheringsbasis’.  
 
Naast de actieve Wsw’ers zijn er 76 personen die met een indicatie voor plaatsing op de wachtlijst 
staan. Daarvan hebben 50 personen een indicatie begeleid werken.   
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4. DE ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING 
 
 
4.1. Omgevingsverkenning 
 
De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is 
ongekend hoog en het aantal bijstandsuitkeringen blijft oplopen. Het sociale domein in Nederland 
wijzigt met ingang van 1 januari 2015 enorm. Het kabinet Rutte hevelt de begeleiding, ondersteuning 
en verzorging uit de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Belangrijkste verandering voor Baanbrekers wordt de invoering van de Participatiewet. 
Haaks op de ontwikkeling van het bijstandsvolume staat de verdere daling van het gemeentelijk 
budget voor re-integratie. Daarnaast wordt het Wsw-budget gekort met € 500 per SE.   
 
Het CPB verwacht 4 dat het herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang 
komt: een groei van ¾ procent in 2014 en in 2015 een groei van 1¼ procent. In beide jaren levert de 
export  de grootste bijdrage aan de economische groei, maar ook de binnenlandse bestedingen 
dragen voor het eerst sinds enkele jaren weer positief bij. Dit betreft vooral de investeringen van 
bedrijven. De consumptie groeit in 2015 weer voorzichtig door een stijgend inkomen en 
stabiliserende huizenprijzen.   
 
Het herstel van de arbeidsmarkt laat iets langer op zich wachten. De werkloosheid piekt in 2014 op 
7¼ procent om vervolgens in 2015 te dalen naar 7 procent van de beroepsbevolking. In dat jaar 
wordt een geleidelijk herstel van de arbeidsvraag verwacht. Begin 2014 is het aantal vacatures echter 
nog steeds laag en het aantal faillissementen en ontslagaanvragen hoog.  Het aantal WW-uitkeringen 
blijft oplopen. De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt slechts 18% 
van de werklozen daar in. In 2008 was dit nog 26%. Hierdoor is de werkloosheidsduur opgelopen. Dit 
veroorzaakt een stijgend aantal langdurig werklozen.     
 
> De Langstraat  
Gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg neemt De Langstraat een economische sleutelpositie in 
Midden-Brabant in. Het gebied is sterk op het terrein van toerisme, logistiek en daarmee verbonden 
bedrijven zoals distributiecentra en verpakkingsbedrijven. Maar ook de in ambachtelijke traditie 
gewortelde bedrijfstakken, zoals de meubel- en keukenbranche, ledersector en de metaalindustrie 
doen van zich spreken. Verder is de agrarische sector van belang met  grondgebonden landbouw en 
glastuinbouw. Bijna al deze sectoren kenden in 2013 een krimp, waardoor er sprake is van een 
afnemende werkgelegenheid en een stijging van de werkloosheid in de Langstraat met 26%.   
   
> Verwachtingen 2014 en 2015 
De beroepsbevolking van de Langstraat bestaat anno 2013 uit ruim 53.000 personen. Verwacht 
wordt dat de beroepsbevolking de komende jaren zal afnemen. Als de economische recessie voorbij 
is en er weer economische groei optreedt, zal door de dalende beroepsbevolking weer spanning op 
de arbeidsmarkt gaan optreden. Deze ontwikkeling zal het arbeidsperspectief van de kandidaten 
vanuit Baanbrekers positief beïnvloeden.  
 

                                                           
 
4 Centraal Economisch Plan (CEP van maart 2014) 
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Het gevolg van de enigszins aantrekkende economie is dat het aantal vacatures weer iets kan gaan 
toenemen. Sectorgewijs zien we positieve ontwikkelingen in de volgende sectoren: 
 

 Uitzendbureaus profiteren het eerst van economisch herstel. Het bedrijfsleven zet in eerste 
instantie vooral tijdelijk personeel in om hogere productie te realiseren. Hier liggen kansen 
voor Baanbrekers in het gebruik van bestaande uitzendformules dan wel nieuw te 
ontwikkelen uitzend- en detacheringsconstructies (zie kernpunt 4, derde bullit).  

 De werkgelegenheid in de exportgeoriënteerde sectoren (industrie, agrofood en groothandel) 
ontwikkelt zich redelijk gunstig. Industrie en groothandel zijn in de regio ruim 
vertegenwoordigd.  

 De werkgelegenheid in horeca, detailhandel, cultuur en recreatie blijft min of meer stabiel in 
2014.  

 Naast de uitzendsector biedt het kleinere MKB voor Baanbrekers specifieke kansen door het 
sociale en regionale karakter van de werkgever en het relatief veel aanwezige 
laaggeschoolde werk.  

 
> Bijstandsvolume 2014-2015  
De bijstand reageert met vertraging op conjuncturele ontwikkelingen. Eerst werken veranderingen in 
de werkloosheid via de WW. Tot circa twee jaar later heeft een toename van de werkloosheid echter 
effect op de bijstand. Vooral doordat het verblijf in de WW eindigt. Het CPB verwacht in 2014 en 
2015 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen met respectievelijk 6,7 procent en 1,3 procent.  
 
Het bijstandsvolume is in het eerste kwartaal van 2014 in de Langstraat met 4,7% toegenomen, 1%  
hoger dan in dezelfde periode van 2013.  We zijn in de begroting 2014 uitgegaan van een gemiddeld 
jaarvolume van 1.660 WWB-uitkeringen, wat leidt tot een begroot tekort van € 987.0885.  Daarbij is 
uitgegaan van een stijging van 10,7% op basis van een raming van het CPB in september 2013.   
Voor 2015 wordt aangesloten bij de CPB-raming van maart 2014. Dit betekent een gemiddeld 
jaarvolume van 1.681. Als gevolg van beleidswijziging door invoering van de  Participatiewet groeit  
de doelgroep in 2015 met 49 personen. Dit betekent dat het gemiddeld jaarvolume uitkomt op 1.706 
met een uitkeringslast van € 25.2 mln.  
 

Stand op 31 december Gemiddeld jaarvolume Uitgaven op jaarbasis 

2014  1.660 € 24.096.560
6
 

2015  1.706 € 25.259.036
7
 

 
Het bijstandsvolume kan in 20158, maar ook nog daarna in 2016 in belangrijke mate negatief 
beïnvloed worden door het beëindigen van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden. Beëindiging van die 
dienstverbanden leidt voor een deel namelijk tot terugval in een bijstandsuitkering. De 
gemeenteraden hebben medio 2013 Baanbrekers gevraagd de tijdelijke Wsw-contracten9 te 
beëindigen om toekomstige financiële risico’s op de Wsw te beperken. Na 2016 wordt de instroom in 
de WWB naar verwachting negatief beïnvloed door een verlaging van de uitkeringsduur WW.   

                                                           
 
5 Op basis van voorlopig toegekend budget. Definitief budget voor 2014  is bekend in september/oktober 2014  
1 Bron: Lisa 2012, afname 1%  
6 Raming gemiddelde uitkering € 14.516. Op basis van de huidige ontwikkelingen is een lager gemiddeld jaarvolume mogelijk. 
7 Raming gemiddelde uitkeringslast € 14.806.  
8 (circa 40 contracten lopen in 2015 af) 
9 Zie notitie ‘Iedereen doet mee’ (2013) 
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4.2. Wettelijke ontwikkelingen 
 
> Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 
Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. Uitgangspunt van deze wet is dat 
bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Ook worden een aantal WWB-
onderdelen toegevoegd of veranderd. Tegelijkertijd komt er een einde aan de instroom in de Wsw, 
waardoor het Wsw-volume geleidelijk wordt teruggebracht.  
Meer informatie over deze aanpassingen en andere wettelijke ontwikkelingen vindt u in bijlage 1. 
Zoals u in de inleiding hebt kunnen lezen staat bestuurlijke besluitvorming bij Baanbrekers gepland 
voor december 2014.  
 
> Decentralisaties 
Voor het eerst wordt de gemeente beleidsbepalend in het sociale domein. Er is winst te halen - in 
geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk - als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren 
van verschillende regelingen intensiever gaan samenwerken voor klanten met meervoudige 
problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak. De gemeenten in de Langstraat zijn al 
geruime tijd bezig met de voorbereiding van de nieuwe werkwijze. Baanbrekers is hierbij betrokken.  
 
 
4.3. Regionaal werkbedrijf 
 
Bij het realiseren van het beleidsdoel om personen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk te 
kunnen laten werken speelt het regionaal werkbedrijf een rol. Een regionaal werkbedrijf is een 
regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van ten minste gemeenten (die de financiële risico’s 
dragen), de werkgevers en vakbonden. Er is sprake van een regionaal werkbedrijf als er  
samenwerkingsafspraken zijn over de beschikbaarheid van een basispakket qua dienstverlening en er 
een gezamenlijk marktbewerkingsplan ligt. Werkwijze en methodiek rondom loonwaardebepaling, 
Jobcoaching, proefplaatsingen, (groeps)detacheringen maken deel uit van het basispakket.  
Bestuurlijke besluitvorming op het niveau van Hart van Brabant zal in de loop van 2014 richting 
moeten gaan geven aan de vormgeving van het regionaal werkbedrijf dat in 2015 operationeel moet 
zijn. Prioriteiten kunnen gesteld worden voor een marktbewerkingsplan, benoemen van 
basisfunctionaliteiten van het werkbedrijf, doelgroepen, governance en beschut werk. Baanbrekers 
zet graag haar infrastructuur in voor de subregionale uitvoering van functionaliteiten van het 
werkbedrijf  
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5. SWOT 

 

De Langstraatgemeenten ambiëren een zo hoog mogelijke participatiegraad van de inwoners. Hierbij 
staat economische zelfstandigheid voorop. Met dit doel als uitgangspunt ontstaan er naast 
bedreigingen ook kansen om het perspectief van de doelgroep van Baanbrekers en het financiële 
perspectief van uitvoeringsorganisatie en gemeenten te bevorderen. Dit geeft de volgende  analyse.   
 

Sterkte (intern) Zwakte (intern) 

Breed en aantrekkelijk palet aan 
dienstverlening voor werkgevers   
 

Financiële uitgangspositie 
 
 

Eigen (leer-)werkinfrastructuur Fase organisatieontwikkeling                          
(vraagt veel tijd en aandacht) 
 

Groot bestand werkzoekenden en werknemers  Wendbaarheid en bewegingsruimte organisatie 
 

Servicegericht, dienstverlenend, klantgericht  
 

Vaste lasten, investeringsmogelijkheden  
 

Steun en netwerk politiek en gemeentelijke 
organisaties 

Afbakening rollen en opdracht irt gemeenten 
 

Werkgeverssubsidies Samenwerkingsstructuur JV 
 

Invulling maatschappelijk ondernemen Cultuurverschillen intern 
 

Ingericht op Participatiewet, koploper 
 

 

KANSEN (extern) BEDREIGINGEN (extern) 

Participatiewet: druk bij werkgevers door 
garantiebanen/quotum, visie op ontschot 
werken 
 

 
Bezuinigingen op Wsw-budget en re-
integratiebudget 
 

Afgestemde dienstverlening in sociaal domein Inkoopbeleid gemeenten 
 

Instrumenten gemeenten voor inbesteden, 
social return, T2W 
 

Toekomst JV  
 
 

Samenwerking Diamantgroep, samenwerking 
arbeidsmarktregio  
 

Financieel verdeelmodel BUIG 
 

Vergrijzing/ontgroening  (extra vraag) Concurrentie op de arbeidsmarkt 
 

Aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij werkgever (PSO) 
 

Groei bijstandsvolume 

Groen – en schoonmaakwerk 
 

Samenwerking regio 
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6. DE FOCUS VAN 2014 EN 2015 
 
 
In het jaarverslag 2013 heeft u kunnen lezen wat Baanbrekers in het eerste bestaansjaar 
ondernomen heeft om er voor te zorgen dat mensen aan de slag gaan. Daarnaast is Baanbrekers 
begonnen met het integreren van de werkprocessen en de bedrijfsvoering van de oude  
uitvoeringsorganisaties (ISD en WML).  
 
Onze positionering en onze opdracht zijn voor 2014 en 2015 niet veranderd. Wij gaan verder op de 
ingeslagen weg. Het fundament dat we in 2013 gelegd hebben, geeft ons een basis om de lat in 2014 
en 2015 weer hoger te leggen. Het beperken van de instroom, hogere uitstroomresultaten, een 
versterking  van de samenwerking met gemeenten en netwerkorganisaties in het kader van de 
komende decentralisaties en een solide bedrijfsvoering zijn onze speerpunten voor 2014 en 2015.   
 
Belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met en zonder 
arbeidsbeperking aan de slag te helpen en te houden. Om onze activiteiten aan te laten sluiten bij 
deze ambities werken we met twee actielijnen. Deze lijnen hebben we in het begin van 2013 uitgezet 
en langs deze lijnen werken we in 2014 door om onze dienstverlening te optimaliseren.10 
 

> Actielijn 1:  
Deze actielijn is gericht op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht 
komen en op mensen zo regulier mogelijk laten werken.  
 
> Actielijn 2:  
Deze actielijn is  gericht op het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers. Het 
doel is om meer te doen met minder geld; kostenreductie van de overhead.  

 
Voor 2014 en 2015 richten we ons hierbij op de volgende negen kernpunten: 
 

1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een 
beroep op ons doen.   

2. Voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. 
3. Plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van de 

samenwerking met werkgevers. 
4. Plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 
5. Activeren van personen die nog niet plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers. 
6. Toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een beschermde 

omgeving aan de orde is.  
7. Goed werkgever zijn voor medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking en optimaal 

benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers.  
8. Handhaving. 
9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de 

bedrijfsvoering. 
 
 

                                                           
 
10 Zie bijlage strategiekaarten. 
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6.2. Actielijn 1 
 
Het doel: een hogere arbeidsparticipatie en kostenbesparing door structurele verlaging van de 
uitgaven voor WWB en Wsw. Dit betekent dat ons in 2014 en 2015 het volgende te doen staat: 
 

1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een 
beroep op ons (gaan) doen.   

 Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat mensen eerst en vooral zelf 
verantwoordelijk zijn. Onze screening aan de poort geeft duidelijkheid over wat wij van 
personen verwachten en welke ondersteuning wij bieden. Hiermee ontstaat helderheid 
over rechten en plichten over en weer en over de invulling van de dienstverlening. Het is 
daarbij onze taak om de intrinsieke motivatie en de kwaliteiten van werkzoekenden aan 
te spreken. Waar mogelijk zullen wij kwaliteiten versterken en drempels wegnemen. Met 
deze gekantelde manier van werken helpen we mensen hun eigen regie (weer) te 
voeren.  

 Ontbreekt de wil hiertoe dan zal actieve handhaving plaatshebben. Fraudepreventie is 
een onmisbaar element bij het proces aan de poort. Aanvragers en ontvangers van een 
uitkering zullen wij zo zorgvuldig mogelijk informeren over de aangescherpte spelregels 
bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering.  

 Wij accentueren de verantwoordelijkheid van aanvragers van een uitkering extra door 
invoering van een zoekperiode net zoals we dat bij jongeren al doen. De zoekperiode 
stelt de behandeling van de uitkeringsaanvraag met maximaal vier weken uit en verplicht 
de werkloze tijdens deze periode actief naar werk te zoeken. De uitkeringsaanvraag 
wordt alleen geactiveerd als de werkloze na de zoekperiode terugkeert. Indien de 
aanvraag wordt toegekend krijgt de werkloze met terugwerkende kracht een 
bijstandsuitkering vanaf de dag van melding. Hierbij nemen we de wettelijke 
beslisperiode van acht weken in acht en hebben wij oog voor de financieel kwetsbare 
positie van werkzoekenden. De zoekperiode geldt niet als er geen enkel 
arbeidsperspectief is.      

 
2. Het voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. 

 Bij de eigen verantwoordelijkheid past dat we voorkomen dat mensen een beroep op 
onze dienstverlening gaan doen. Daarom blijven we de aanpak Talent2work ook 
openstellen voor personen met een WW-uitkering en Nuggers. 

 Met het UWV verwachten wij op korte termijn afspraken te kunnen maken over een 
aanscherping van de dienstverlening aan WW-ers die op korte termijn de maximale 
uitkeringstermijn van de WW bereiken. De afspraken zullen betrekking hebben op een 
vroegtijdige informatieverstrekking (actiepunt uit beleidsplan dienstverlenend 
handhaven) en een intensivering van de bemiddeling.  

 Uitzendbureaus zullen met het aantrekken van de arbeidsmarkt voor ons een belangrijke 
speler zijn bij het versterken van de arbeidsmogelijkheden van onze werkzoekenden. 
Waar mogelijk en nodig zullen wij de huidige samenwerking uitbouwen.   

 Voor jongeren met een startkwalificatie (MBO 3 en 4 en hoger) overwegen we het 
verlengen van de startersbeurs Midden-Brabant. 23 Jongeren uit de Langstraat maakten 
of maken in de projectperiode tot 1 juli 2014 gebruik van deze mogelijkheid. Dit stelt hen 
in staat ‘in dienst’ van een werkgever te werken aan doorontwikkeling van hun 
vaardigheden en arbeidsperspectief. Dit instrument willen wij verlengen voor de periode 
1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. Omdat de kosten van de beurs vanaf 1 juli 
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2014 voor 60% ten laste van het re-integratiebudget komen, willen wij bij de keuze om 
het instrument te verlengen de bevindingen uit de evaluatie van de huidige 
projectperiode die op 1 juli 2014 afloopt, betrekken. Daarnaast maken we gebruik van de 
mogelijkheden die het jeugdactieplan in de regio Midden-Brabant ons biedt  

 
3. Het succesvol plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van 

de samenwerking met werkgevers. 

 Wij bouwen verder op het fundament van de werkgeversdienstverlening die in 2012 en 
2013 vorm heeft gekregen.  Talent2work blijft een belangrijke methodiek om  
werkgevers en werkzoekenden in de subregio een podium te bieden voor een 
succesvolle match.   

 methodiek blijft van groot belang.  

 De gecoördineerde werkgeversdienstverlening met de gemeente Tilburg, UWV en de 
Diamantgroep vervolgen wij. De personele vraagstukken van vooral grote bedrijven 
kunnen op regionaal niveau goed worden ingevuld. Hierbij past een regionale ontsluiting 
van vacatures en werkzoekenden, regionaal afgestemde arrangementen en 
samenwerking bij werkgelegenheidsprojecten. Een marktbewerkingsplan zal de basis 
vormen voor de dienstverlening in de regio, waarbij gekozen wordt voor een sectorale 
benadering. Dit maakt het mogelijk een verbinding te maken met de landelijke 
sectorplannen die door het Ministerie van SZW financieel worden ondersteund. 

 In overeenstemming met de zienswijze van de gemeenten in de Langstraat zal de 
regionale  samenwerking op het niveau van Midden-Brabant in balans zijn met de 
subregionale aanpak in de Langstraat.  Wij sluiten aan bij de verwachtingen die 
ondernemers hebben van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van de 
arbeidsmarkt en we nemen deel aan samenwerkingsverbanden met werkgevers en 
onderwijs zoals ‘Oog voor logistiek’.  

 We zijn aangesloten bij het Ondernemersakkoord Midden-Brabant. 
 

4.    Het succesvol plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 

 Dit basisprincipe uit de Participatiewet is voor ons leidend. Toeleiding naar betaald werk 
realiseren we in de eerste plaats bij en met reguliere werkgevers. Voor zover 
werkzoekenden het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen, ondersteunen wij 
werkgevers met het inzetten van loonkostensubsidie en andere instrumenten die 
bijdragen aan een succesvol dienstverband, zoals jobcoaching en het inzetten van een 
no-riskpolis. De inspanningen zijn mede gericht op het optimaliseren van de loonwaarde 
van deze personen. Na plaatsing zal jaarlijks of driejaarlijks (beschut werk) de 
ontwikkeling van de loonwaarde en een aangepaste loonkostensubsidieverstrekking 
worden getoetst.  

 Vanaf 2015 krijgen we te maken met een nieuwe doelgroep (voorheen Wajong). Deze 
groep zal voor een belangrijk deel bestaan uit jongeren van het praktijkonderwijs en 
speciaal onderwijs. De bestaande samenwerking met het praktijkonderwijs wordt 
voortgezet, waarbij we de deskundigheid van organisaties zoals Tavenu en MEE 
betrekken om te komen tot voldoende plaatsingsmogelijkheden van deze doelgroep.  

 Met een aantal andere Wsw-bedrijven in de regio onderzoeken we de mogelijkheden tot 
samenwerking in de vorm van een gezamenlijke uitzend- of detacheringsformule.   
 

5. Het succesvol activeren van personen die nog niet direct plaatsbaar zijn bij reguliere 
werkgevers in het Transferium. 
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 Nieuwe werkzoekenden gaan we in een werkomgeving, het zogenaamde Transferium, 
gedurende 4 weken volgen. We brengen tijdens deze weken het arbeidspotentieel in 
beeld. Dat doen we ook bij vermeende twijfel aan de motivatie van een persoon. De 
werkomgeving zetten we ook in voor gedetacheerden die even zonder werk zitten en 
voor personen met een Wsw-indicatie die de stap naar buiten kunnen maken. Het 
Transferium biedt de mogelijkheid om snel het profiel van mensen in beeld te brengen 
en te ontwikkelen en te bemiddelen naar regulier werk. Het is een niet-omzetgedreven 
re-integratie-instrument.    

 Vanuit het perspectief van de Participatiewet wordt het huidige C-bestand in 2014 
opnieuw gescreend op werkmogelijkheden. Dit met als beoogd resultaat een verbeterd 
zicht op personen die al dan niet binnen 18 maanden werk kunnen aanvaarden dan wel 
aangewezen zijn op sociale activering. Bij het screenen wordt betrokken in welke mate 
personen uit deze doelgroep al activiteiten verrichten die een relatie hebben met de 
tegenprestatie. Het geeft dus een beeld van activiteiten in het kader van tegenprestatie. 
Het initiatief levert een bijdrage aan het principe ‘Werken is doel, participeren is de 
norm’.  
 

6. Het succesvol toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een 
beschermde omgeving aan de orde is.  

 De faciliteiten van ons werkbedrijf stellen we beschikbaar voor personen met een 
zodanig werkbeperking dat van werkgevers redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat 
hij deze in dienst neemt (beschut werk nieuw). De loonwaarde van deze groep is in het 
algemeen erg beperkt en de mensen vragen veel begeleiding of aanpassingen van de 
werkplek. Dat geldt ook voor personen die aangewezen zijn op arbeidsmatige 
dagbesteding. Weliswaar staat voor hen productie niet voorop, maar kan onze 
infrastructuur wel ingezet worden voor zover deze mogelijkheden niet binnen de directe 
omgeving van de persoon voorhanden zijn.   

 Voor vrijwilligerswerk heeft de verbinding met een wijkaanpak toegevoegde waarde.  
Deze biedt kansen in het kader van wederkerigheid voor de uitkering en iets terug doen 
voor de samenleving. Wettelijk gezien kan vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg worden 
geschaard onder de noemer van de tegenprestatie. De tegenprestatie zetten we bij 
voorkeur in voor personen voor wie arbeidsinschakeling naar verwachting niet of pas op 
langere termijn haalbaar is. Hier liggen mogelijkheden om de verbinding met de WMO te 
maken. Met gemeenten komen we graag tot een nadere beleidsafstemming. 

 Via de Participatiepilot werken wij met CZ en Casade gericht aan het stimuleren van de 
maatschappelijke participatie van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Met als resultaat dat 72% van de deelnemers actiever aan de samenleving is gaan 
deelnemen. Zij doen vooral vrijwilligerswerk, maar ook gehele of gedeeltelijke 
werkaanvaarding blijkt voor een aantal haalbaar te zijn. Onze werkwijze en expertise 
willen wij graag verbinden aan doelstellingen in de WMO en de Participatiewet om 
mensen te laten meedoen in de maatschappij. 
 

7. Het zijn van een goed werkgever voor de personen die op 31 december 2014 een Wsw-
dienstbetrekking voor onbepaalde tijd hebben en het optimaal benutten van de kwaliteiten 
van deze medewerkers.  

 Dit laatste levert een bijdrage aan een financieel sterkere bedrijfsvoering. De Wsw-
financiering door het Rijk dekt immers niet langer de gehele salariskosten van de Wsw-
medewerkers. De subsidie ligt in 2020 op het niveau van het wettelijk minimumloon, 
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terwijl de Cao-verplichtingen aanmerkelijk hoger zijn. De financiering van deze 
salariskosten moet dus op een andere manier gerealiseerd worden. Namelijk door 
verhoging van de arbeidsmarktwaarde en het terugdringen van kosten. Onder actielijn 2 
gaan we daar verder op in.  

 
8. Handhaving blijft een onlosmakelijk deel in de werkprocessen. 

 De projectmatige aanpak van ‘Vermogen in het buitenland’, waarmee in 2013 gestart is,  
ronden we in het tweede semester van 2014 af. Daarna worden de opgedane ervaringen 
verwerkt door deze te koppelen aan de reguliere werkprocessen.  

 Bij het screenen van het C-bestand worden fraudesignalen in beeld gebracht en 
opgepakt. En uiteraard geldt dat ook voor signalen die we anderszins in beeld krijgen. 

 De kaders van het beleidsplan ‘Dienstverlenend handhaven’, dat een looptijd heeft tot 
en met 2014,  blijven ongewijzigd van kracht.     

 
 
6.2. Actielijn 2 
 
De financiering van de Participatiewet is nog niet volledig bekend. In samenhang met de 
bezuinigingen die de sociale werkvoorziening de komende jaren te wachten staat, zal de opgave 
‘meer doen met minder middelen’ en het toewerken naar ‘zwarte cijfers’ een buitengewone 
uitdaging zijn. De VNG heeft de Tweede Kamer ten aanzien van de komende veranderingen 
uitgebreid geïnformeerd over haar zorgen en gepleit voor meer financiële waarborgen. Van 
gemeenten als opdrachtgever verwachten we in die context een haalbare opdracht en een 
bestendige koers die ons in staat stelt een toekomstgericht meerjarenbeleid te formuleren. 
 

9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering 

 Actielijn 2 is een actielijn die vooral de bedrijfsvoering raakt. In het eerste jaar heeft 
Baanbrekers  gewerkt aan het opzetten van het fundament van de werkorganisatie en het 
integreren van werkprocessen van de twee voormalige uitvoeringsorganisaties. De 
voorbereidingen voor het in elkaar schuiven van de twee afzonderlijke financiële 
administraties zijn inmiddels getroffen. Ultimo 2014 zal de implementatie van een nieuw 
ERP-systeem afgerond zijn, zodat vanaf 2015 alle bedrijfsinformatie in één systeem 
versleuteld is en daarmee toegankelijker is. Eveneens aan het einde van het jaar worden de 
twee huidige gescheiden ICT-platforms ingewisseld voor een nieuw platform. De 
aanbesteding hiervoor is in 2014 opgestart. Deze essentiële veranderingen bevorderen het 
efficiënter werken, kostenreductie en het snel en betrouwbaar genereren van sturings- en 
managementinformatie.  
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> Bijlage 1: Wettelijke ontwikkelingen 
 
 
1. Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 
 
Gemeenten krijgen het initiatief en de regie op een breed sociaal terrein, waaronder een deel van de 
sociale voorzieningen. Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. 
Uitgangspunt van deze wet is dat het normaal wordt dat bedrijven mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen. Belangrijke elementen hierbij zijn: 

 De afspraak met werkgevers over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Van 
groot belang is de afspraak uit het sociaal akkoord dat werkgevers garant staan voor in totaal 
125.000 extra banen, 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. In 2015 
moet de marktsector 6.000 garantiebanen hebben gecreëerd en de overheid 3.000 
garantiebanen. Tot en met 2016 krijgen Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan 
voor de Wsw11 voorrang bij plaatsing op een garantiebaan.   

 De mogelijkheid van beschut werk.  

 Loonkostensubsidie. 

 De oprichting van regionale werkbedrijven.  
 
De huidige WWB wordt tegelijkertijd op de volgende onderdelen aangepast.  

 De kostendelersnorm gaat het huidige toeslagen- en verlagingensysteem vervangen. Dit 
betekent een verlaging van de bijstandsuitkering voor personen die samenwonen en kosten 
kunnen delen. De individuele kostendelersnorm is afgeleid van de systematiek dat bij elke 
extra meerderjarige persoon in de woning de totale WWB-norm met 30% toeneemt.   

 Er geldt geen maximale inkomensgrens meer voor de collectieve zorgverzekering.  

 De mogelijkheid voor andere categoriale bijstandsregelingen verdwijnt.  

 De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een inkomenstoeslag voor personen met 
een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering van het inkomen. Een inkomensgrens is niet 
van toepassing.   

 Zeer ernstige misdragingen kunnen worden bestraft met maximaal 100% korting gedurende 
maximaal 3 maanden. 

 Arbeidsverplichtingen en het sanctiebeleid bij overtredingen worden landelijk 
geüniformeerd.  

 De tegenprestatie naar vermogen gaat gelden voor WWB-, IOAW- en IOAZ-ers.  
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de veranderingen. Verwacht wordt dat de behandeling in de 
Eerste Kamer voor het zomerreces plaats vindt. Intussen wordt in de Werkkamer gewerkt aan de 
kaders voor de totstandkoming van de 35 regionale werkbedrijven, zodat deze hun belangrijke rol 
kunnen spelen bij invoering van de wet per 1 januari 2015. In de regionale werkbedrijven werken 
gemeenten, UWV en sociale partners samen om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen op 
de extra banen bij werkgevers.  
 

                                                           
 
11 Medio 2013 waren dit 14.000 personen.  
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Met de invoering van de Participatiewet staan gemeenten voor de volgende opgaven: 

 Het organiseren van dienstverlening voor de nieuwe doelgroep, te weten mensen met een 
arbeidsbeperking. 

 Het versterken van de lokale en regionale werkgeversdienstverlening.  

 Het mede uitwerken van het regionaal werkbedrijf.  

 Het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werken 

 Het voorbereiden van nieuw instrumentarium voor loonwaardebepaling en 
loonkostensubsidie. 

 
Deze opgaven moeten worden gekoppeld aan de dienstverlening binnen het sociale domein en het 
regionale arbeidsmarktbeleid in Midden-Brabant, in welke regio het regionale werkbedrijf vorm 
moet krijgen.  
 
 
2. Wet sociale werkvoorziening 
 
De instroom in de Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 bevroren. Personen met een 
dienstbetrekking op 31 december 2014 behouden hun rechten. Deze beleidswijziging heeft tot  
gevolg dat het landelijke Wsw-volume jaarlijks met 5% afneemt. De middelen voor de resterende 
arbeidsplaatsen worden toegevoegd aan het Participatiebudget, waarbij de realisatie van de 
taakstelling over 2014 de basis is voor de verdeling van het budget. De omvang van het bestand per 
gemeente bepaalt het aandeel in het macrobudget dat gemeenten ontvangen. Tegelijkertijd wordt 
de hoogte van het subsidiebedrag per SE van 2015 tot en met 2020 afgebouwd met € 500 per jaar, 
de zogenaamde efficiencykorting. Ofwel de subsidie loopt in 6 jaar terug van € 26.003 naar € 23.003 
(prijspeil 2014). 
 
 
3. Financiële kaders 
 
Met de komst van de Participatiewet wordt de financiering van de gemeentelijke doeluitkeringen 
voor werk en inkomen gewijzigd. Het inkomensdeel wordt gebaseerd op een nieuw verdeelmodel. 
VNG en het Ministerie van SZW hebben geen unanieme opvattingen over het nieuwe verdeelmodel. 
Vooral het toepassen van het systeem waaraan het Ministerie de voorkeur geeft, kan leiden tot forse 
herverdeeleffecten. Medio 2014 wordt duidelijk welk systeem gebruikt gaat worden. Dat geldt ook 
voor het Participatiebudget. In september/oktober 2014 zullen de (voorlopige) gemeentelijke 
budgetten voor 2015 bekend worden gemaakt. Nieuw is dat het inkomensdeel vanaf 2015 wordt 
verruimd om loonkostensubsidie te kunnen inzetten voor personen die niet zelfstandig het 
minimumloon kunnen verdienen.  
 
De participatiemiddelen zullen evenals de middelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd 
met ingang van 1 januari 2015 worden toegevoegd aan een deelfonds Sociaal Domein, dat onderdeel 
is van het Gemeentefonds. Het deelfonds is tijdelijk voor een periode van drie jaar. De volgende stap 
is dat het budget na drie jaar aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd.  
 
Het Participatiebudget voor gemeenten kent een dalend verloop tot 2015 vanwege de korting uit 
het regeerakkoord Rutte/Asscher. Vanaf 2016 stijgen deze uitgaven door de maatregelen uit de 
Participatiewet. Het re-integratiedeel is in 2014 22% lager dan het voorafgaande jaar.  In 2015 daalt 
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het verder met ruim 3%. Vanaf 2016 neemt het budget weer beperkt toe als gevolg van de 
uitbreiding van de doelgroep.  
 
 

Bedragen in miljoenen 2014 2015 2016 2017 2018 

Macrobudget Wsw oude stijl 2.360 2.256 2.084 1.915 1.759 

Macro Participatiebudget 689 668 693 707 741 

Macro Re-integratiedeel  636 615 640 654 688 

 
 
4. Decentralisaties 
 
Voor het eerst wordt de gemeente beleidsbepalend in het sociale domein. Er is winst te halen - in 
geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk - als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren 
van verschillende regelingen intensiever gaan samenwerken voor klanten met meervoudige 
problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak.  
 
In het kader van de decentralisaties zien we: 

 Dat een gerichte samenwerking van netwerkorganisaties binnen het sociale domein van 
belang is. Wij zetten hiervoor graag onze expertise in en willen bijdragen aan een optimale 
aansluiting tussen de diensten in de wijken en de gespecialiseerde diensten bij Baanbrekers.  

 Een overlap in de doelgroep van de arbeidsmatige Awbz-dagbesteding en beschut werk.   

 Dat mensen met een uitkering als vrijwilliger kunnen worden ingezet o.a. voor het 
voorzieningenpakket van de WMO. Zo betekenen ze iets voor anderen en leveren zij een 
tegenprestatie voor hun uitkering.  

 Dat gemeenten aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten en andere diensten kunnen 
vragen leerwerkplekken of banen voor de doelgroep beschikbaar te stellen. O.a. 
subsidierelaties of andere contractvormen kunnen daarvoor ingezet worden.  Hiermee wordt 
een bijdrage geleverd aan het inzetten van social return.  

 
 
5. Wet Hervorming Kindregelingen 
 
Het kabinet wil een aantal kindregelingen afschaffen. Vanaf 2015 zijn er nog maar vier regelingen die 
ouders financieel ondersteunen. Nu zijn er dat nog 10. Voor de bijstandswet betekent dit dat voor  
alleenstaande ouders de inkomenstoeslag van twintig procent binnen de uitkering komt te vervallen. 
In plaats daarvan komt per 1 januari 2015 een verhoging voor alleenstaande ouders van het 
kindgebonden budget via de Belastingdienst in de vorm van de zogenaamde alleenstaande 
ouderkop. Omdat de belastingdienst een ander partnerbegrip kent dan de WWB komen enkele 
duizenden alleenstaande ouders niet in aanmerking voor alleenstaande ouderkop. Omdat zij tevens 
te maken krijgen met de kostendelersnorm is in een overgangsrecht van een jaar voorzien. Voor deze 
groep alleenstaande ouders in de bijstand blijft de twintigprocentsaanvulling bestaan tot 1 januari 
2016. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pagina 22 van 29 

6. Eenmalige uitkering koopkrachtpakket 
 
In 2014 wordt een eenmalige uitkering ingezet voor mensen met een inkomen tot 110 procent 
sociaal minimum, die door gemeenten wordt uitgevoerd. De eenmalige uitkering is een  
koopkrachttegemoetkoming van € 100 voor een (echt)paar, € 90 voor een alleenstaande ouder en    
€ 70 voor een alleenstaande. Omdat de inkomensgegevens van de betreffende 
uitkeringsgerechtigden al bekend zijn bij de gemeente, vindt de verstrekking van de 
koopkrachttegemoetkoming ambtshalve plaats (dus zonder aanvraag). Gemeenten krijgen de 
bevoegdheid om in 2014 ook aan de overige huishoudens met een inkomen tot ten hoogste 110 
procent van het sociaal minimum een eenmalige koopkrachttegemoetkoming te verstrekken. 
Gemeenten hebben daarbij beleidsruimte om aansluiting te zoeken bij het lokale minimabeleid.   
De definitieve kaders zijn nog niet bekend.  
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> Bijlage 2: Wie doet wat? 
 
Directeur en MT 
 
Baanbrekers werkt 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 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. Zij geeft leiding aan vijf 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. 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. 
 
Afzonderlijke afdelingen 
 
De afdelingen van Baanbrekers hebben hun eigen karakter en differentiatie in aansturing. De 
organisatie van de afdelingen is gebaseerd op span of attention en control, producten en diensten, 
fase van ontwikkeling en samenhang van taken. Dit heeft geleid tot: 

 Een tijdelijke stafafdeling Markt en Strategie waarbij de focus ligt op externe 
ontwikkelingen/vertalen van wet- en regelgeving /komen tot marketingstrategie en eenduidige 
werkgeversbenadering. Deze afdeling kent een tijdelijk karakter, het onderdeel 
accountmanagement wordt straks gepositioneerd in de lijn. Op dat moment is aansturing van 
deze stafafdeling door een aparte manager niet meer noodzakelijk en ontstaat een kleine staf die 
rechtstreeks valt onder de directeur 

 De afdeling Bedrijfsvoering & Control, gepositioneerd in de lijn, met daarbinnen een 
(toekomstige) clustering van alle functies op terrein van bedrijfsvoering, waarbij de manager 
opereert als volwaardig en gelijkwaardig MT-lid (in plaats van adviseur). Deze afdeling heeft 
hierdoor een duidelijke positionering en doet recht aan concentratie en centralisatie van beleid 
en uitvoering op brede terrein van bedrijfsvoering. 

 De afdeling Re-integratie & Participatie met een regierol rondom aanbodversterking en 
plaatsing/ontwikkeling van werkzoekenden. Hierbij ondersteund door afdeling Markt en 
Strategie (in kader van werkgeversbenadering) en het Werkbedrijf (leer/werk arrangementen). 

 De afdeling Werkbedrijf in de rol van werkgever voor die medewerkers waarvan is vastgesteld 
dat zij (blijvend) aangewezen zijn op vormen van beschut werk (bij voorkeur op locatie) en als 
aanbieder van leerwerk arrangementen voor (nieuwe) de doelgroep vanuit de afdeling Re-
integratie & Participatie. Nadruk hierbij komt op het doorontwikkelen van het 
detacheringsproces en het verkrijgen van een toekomstbestendig portfolio van werksoorten met 
als doel de opbrengsten duurzaam te verbeteren.  

 De afdeling Inkomensondersteuning met als opdracht juiste, doelmatige en rechtmatige 
uitvoering van inkomensondersteuning met een focus op efficiency- en effectiviteitsverbetering 
van (digitale) uitvoeringsprocessen rondom meerdere, onderscheidende 
rechtmatigheidsprocessen en, vooralsnog, de ondersteuning van andere ondersteunende 
taakvelden binnen de organisatie. 
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> Bijlage 3: Overzicht klantgeleiding 
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> Bijlage 4: Strategiekaarten 
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> Bijlage 5: Afkortingen 

 

AB Algemeen bestuur. 

Anw Algemene nabestaandenwet. 

Aow Algemene ouderdomswet. 

Awb Algemene wet bestuursrecht. 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten. 

Bbz 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. 

Buigbudget Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van gemeentelijke uitkeringen voor 

levensonderhoud. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen 

worden behouden.  

CEP Centraal Economisch Plan. Jaarlijks plan van CPB dat in maart gepubliceerd wordt.  

College Het college van burgemeester en wethouders. 

COROP Regionaal gebied binnen Nederland dat deel COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt 

voor analytische doeleinden.  

DB Dagelijks bestuur. 

ERP Enterprise Resource Planning, softwareprogramma, software waarmee bedrijven hun gehele 

bedrijfsorganisatie kunnen beheren.  

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Een 

voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een 

voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

gewezen zelfstandigen.  

ISD-ML Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Openbaar lichaam dat tot en met 31 

december 2012 belast was met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van 

werk en inkomen. 

MEV Macro Economische Verkenning.  Publicatie die het CPB jaarlijks in september bij Prinsjesdag 

uitbrengt. 

Nugger Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op de 

WWB en het participatiebudget. 

NWW-er Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij het UWV. 

PMC Productmarktcombinatie. Productonderdeel van Baanbrekers, gericht op tewerkstelling 

Wsw’ers.    

RAU Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en Bbz 2004. 

SE Subsidie-eenheid. Basis voor de omvang van de Wsw-subsidie. Aantal wordt beïnvloed door de 

indicatie matig (=1) of ernstig (=1,25). 

SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit 

beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. 

SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de 

samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. 

SVB Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de Akw, Anw en de Aow en de 

bijstandsverlening aan 65-plussers. 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, WIA, 

Wamil, Wajong en WAZ. 
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W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-

integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige WIW- en ID-banen.   

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid. 

WI Wet inburgering. In werking getreden op 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering 

nieuwkomers. 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden. Op basis van deze wet was het tot 1 januari 2004 

mogelijk voorzieningen te treffen voor langdurig werklozen. Op 1 januari 2004 opgegaan in 

de WWB.   

WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden- Langstraat. 

Openbaar lichaam dat tot en met 2012  belast was met de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening. Tevens uitvoerder van WWB-voorzieningen. 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en 

beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers. 

Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burger staan daarbij centraal.   

Wsw Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond 

van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. 

WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op 

een andere inkomensvoorziening. 

WWNV Wet Werken naar Vermogen. Beoogde opvolger van de WWB vindt geen doorgang, maar 

krijgt een vervolg via de Participatiewet 
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Behandeling in:          MT van     16 juni 2014       DB van   27 juni 2014     AB van  7 juli 2014   

 
Onderwerp: Besluit mandaat-, machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers als 1ste wijzing van 
het directiestatuut van Baanbrekers. 

Steller: C. Kleijssen 

 

 
Voorstel: 
 

 
Voorgesteld wordt het bijgevoegde besluit mandaat-, machtiging- en 
volmachtregister van Baanbrekers als 1ste wijziging van het directiestatuut 
Baanbrekers vast te stellen. 

 
Inhoud besluit: 
 

 
      

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 7 juli 2014 
 
 
A.E.W. van Limpt 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Teamleider inkomensondersteuning, 
teamleider P&O, kwaliteitsteam 
medewerkers, beleidsmedewerker 
strategie 

April/mei 2014 

  MT 16 juni 2014 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:              

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht   Ja, actor C. Kleijssen Na vaststelling AB 

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :               

Website              

Nieuwsbrief 
klanten 

             

Intranet   Publicatie van het besluit n.t.b. 

O.R. / G.O         

Anders:               

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X  M. Felida N.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Besluit mandaat-, machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers als 1ste wijziging 
van het directiestatuut Baanbrekers 

 
Voorgeschiedenis: 
Door het bestuur (DB en AB) is respectievelijk op 18 januari 2013 en 28 januari 2013 ingestemd met 
het directiestatuut Baanbrekers en met het mandaat, volmacht- en machtigingenregister zoals dit 
gold voor de (voormalige) ISD-Midden-Langstraat. Daarnaast bleef vanwege de juridische fusie per 
01 januari 2013 de mandaatregeling van (voormalig) WML tevens van toepassing. Het voorgaande 
betekende dat als bijlagen bij het nieuwe vastgestelde directiestatuut Baanbrekers een tweetal 
mandaat-, volmacht- en machtigingsregisters van toepassing waren op de organisatie van 
Baanbrekers, waarin de nodige doublures waren opgenomen. De afspraak werd gemaakt dat er een 
nieuw integraal mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers zou worden aangeboden 
aan uw bestuur als onderdeel van het directiestatuut Baanbrekers waar de doublures zouden 
worden uitgehaald en wat is afgestemd op de nieuwe organisatie van Baanbrekers. 

 
Wat willen we bereiken? 
Bijgaand treft u dan ook het concept besluit mandaat-, machtiging- en volmachtregister aan als 1ste 
wijziging van het directiestatuut Baanbrekers. De bedoeling is om hiermee een actueel en integraal 
mandaat-, machtiging-, volmachtregister aan u te kunnen bieden, waaruit doublures zijn gehaald en 
dat aansluit bij het gekozen principe van integraal management door de organisatie van Baanbrekers.  

 

Het besluit mandaat-, machtiging- en volmachtregisters is een lijst met daarin aangegeven welk 
orgaan oftewel wie de oorspronkelijke bevoegdheid heeft, namelijk AB, DB of VZ. Vervolgens is 
aangegeven of er sprake is van een mandaat, volmacht of machtiging, waarna is aangegeven aan wie 
de betreffende bevoegdheid is gemandateerd of aan wie de volmacht/machtiging is gegeven. 
Daarnaast wordt aangegeven aan welke functionaris(sen) er een ondermandaat, ondervolmacht, 
ondermachtiging wordt gegeven aangaande een bepaalde bevoegdheid.   

Wat betreft de gehanteerde juridische begrippen in het voorgestelde register, namelijk mandaat, 
volmacht en machtiging kan hierover het volgende kort worden toegelicht: 
Mandaat (artikel 10:1 Awb) is de bevoegdheid om in naam van het dagelijks of algemeen bestuur 
(bestuursorgaan) besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, 
oftewel deze besluiten zijn schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. 
Volmacht is de bevoegdheid om namens het dagelijks of algemeen bestuur (bestuursorgaan) 
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 3:60 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
Machtiging is de bevoegdheid om in naam van het dagelijks of algemeen bestuur (bestuursorgaan) 
andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.  

Het mandaat-, machtiging-, volmachtregister Baanbrekers is onderverdeeld in aantal rubrieken, te 
weten: 

A. Algemene aangelegenheden 
B. Financiële aangelegenheden 
C. Uitvoering Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
D. Uitvoering Wet inburgering en Wet Kinderopvang 
E. Uitvoering personele aangelegenheden 

 
Verder is het noodzakelijk dat het mandaat-, machtiging-, volmachtregister Baanbrekers up to date 
wordt gehouden. Dit omdat eventuele wijzigingen van het register kunnen gaan voortvloeien uit 
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toekomstige wetswijzigingen, wijzigingen van rechtspositieregelingen, veranderende inzichten die 
leiden tot een andere verdeling van bevoegdheden binnen Baanbrekers etc. In dat kader wordt 
voorgesteld om het besluit mandaat-, machtiging-, volmachtregister jaarlijks te gaan evalueren.  
 
Ten slotte zijn de meest in het oog springende wijzigingen in het voorliggende register ten opzichte 
van de eerdere registers de volgende: 

- B2 : besluiten tot het huren/verhuren van roerende zaken, waarbij door het AB tot een 
bedrag van maximaal € 250.000,- een volmacht wordt gegeven aan de directeur. Bij een 
bedrag vanaf €250.000,-  betreft dit een besluit van het Algemeen Bestuur; 

- B3: besluiten tot het doen van investeringen (duurzame zaken) met een gezamenlijke 
aanschafwaarde van tussen de € 2.000,- en max drempelbedrag voor leveringen en diensten 
bij (Europees) aanbesteden. Dit is nu 2014-2015 een max bedrag van € 207.000,-. Omdat 
deze drempelbedragen periodiek wijzigen, en dit kader van deze drempelbedragen tevens 
meegenomen zal gaan worden in het inkoop- aanbestedingsbeleid van Baanbrekers, is in 
deze bepaling aangesloten bij dit kader uit de wet. Voorheen ging het hierbij om 
investeringen tussen € 2.000,- en € 200.000,-; 

- C13 en C14 is het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal € 5.000,- (was € 
1500,-) en het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 5.000,- tot € 10.000,- (was 
van € 5,- tot €10.000,-). Deze bedragen zijn verhoogd omdat bedragen van € 5,- niet 
voorkomen en borgstellingen, of een kleinere omvang hebben tot € 5.000,-, of zelfs een 
omvang hebben tot € 10.000,-. Vandaar dat deze bedragen zijn aangepast. 

 
Wat gaat het kosten?  
N.a.v. de vaststelling van het besluit mandaat-, machtiging-, volmachtregister Baanbrekers dienen de 
KvK inschrijvingen te worden bekeken, waarna mogelijke actualisatie nodig kan zijn en wijzigingen in 
de Kvk inschrijvingen moeten worden doorgevoerd. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Adviezen in- en extern: 
Binnen de organisatie van Baanbrekers is gesproken met een aantal key-functionarissen over het 
concept besluit mandaat-, machtiging-, volmachtregister Baanbrekers. Daarnaast is het concept 
besproken in het managementteam d.d. 16 juni jl.  
 
Voorstel: 
Het bijgevoegde besluit mandaat-, machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers vaststellen als 
1ste wijziging van het directiestatuut Baanbrekers.  
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A. Algemene aangelegenheden 
A1 Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet 

Openbaarheid van bestuur.  
DB mandaat  directeur managers   

A2 Het melden van werkprocessen bij het college bescherming 
persoonsgegevens. 

DB machtiging directeur managers teamleider inkomen  

A3 Besluiten n.a.v. de klachtafhandeling m.u.v. formele klachten 
waarop de geschilbeslechtingsregelingen of andere 
verordeningen/klachtregelingen van toepassing zijn. 

DB mandaat directeur managers  evt. na advies jurist 

A4 Besluiten tot het sluiten en royeren van verzekerings-
overeenkomsten.  

AB volmacht 
 

directeur     manager 
bedrijfsvoering & 
control 

jurist na overleg met desbetreffende 
manager en na advies jurist. 

A5 Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de 
bewaring en het beheer van de archiefbescheiden en 
archiefruimten. 

DB volmacht directeur    managers medewerker archief 
en verantwoordelijk 
medewerker van de 
afdeling 

conform de archief-verordening 
en het besluit informatiebeheer 
archief. 

A6 Het beslissen omtrent het overbrengen van archiefbescheiden 
naar de archiefbewaarplaats 

DB volmacht directeur nee   

A7 Besluiten i.v.m het beheer en onderhoud van eigendommen van 
Baanbrekers. 
 

AB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

hoofd technische 
dienst 

binnen de kaders van de 
begroting. 

A8 Besluiten tot het aangaan van re-integratie en activerings-
overeenkomsten en werkzaamheden, alles in de ruimste zin des 
woords. 

- in relatie tot cliënten 
 
 
 
-      in relatie tot medewerkers 

AB Volmacht directeur  
 

manager re-
integratie & 
participatie 

 
 
 
manager 
bedrijfsvoering & 
control 

  

A9 Vaststellen van algemene voorwaarden AB volmacht directeur nee   

A10 Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere 
rechtspersonen: 

- binnen kaders van het (strategisch)beleidsplan 

 
 

DB 

 
 
volmacht 

 
 
directeur 

 
 

            nee 
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- buiten kaders van het (strategisch) beleidsplan DB nee 

A11 Besluiten inzake het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling    AB nee     

A12 Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van 
informatie. 

   DB machtiging directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep 
jurist  

 

A13  Het vertegenwoordigen van de organisatie in de klachtprocedure 
van de Nationale Ombudsman 

   DB mandaat directeur managers Medewerker bezwaar 
en beroep 
jurist 

 

A14 Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten 
rechtsgedingen en bij arbitrage 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep; jurist en 
nader schriftelijk aan 
te wijzen personen 

 

 
 
B. Financiële aangelegenheden 
B1 Besluiten tot het aanschaffen (sluiten van overeenkomsten) van 

voor het dagelijks functioneren van de dienst benodigde 
roerende zaken (kopen, (ver)huren en leasen), niet zijnde 
investeringen. 

AB volmacht directeur managers  alleen indien en voorzover in 
vastgestelde begroting 

/bedrijfsplan hiervoor een 
budget is toegekend. 

B2 Besluiten tot huren en verhuren (sluiten van overeenkomsten) 
van onroerende zaken. 

A. tot maximaal € 250.000,- 
B. vanaf € 250.000,- 

  
 
    AB 
    AB 

 
 
volmacht 
nee 

 
 
directeur 

 
 

  Ad. A. nee 
 

 binnen de kaders van de 
vastgestelde 
begroting/bedrijfsplan 

 

B3 
 

Besluiten tot het doen van investeringen (duurzame zaken) met 
een gezamenlijke aanschafwaarde van > € 2.000,- en max 
drempelbedrag voor levering en diensten bij (Europees) 
aanbesteden en binnen de (gewijzigde) begroting. 
 
Investeringen van meer dan het max drempelbedrag voor 
levering en dienst bij Europees aanbesteden 

AB 
 
 
 
 
 

AB 

volmacht 
 
 
 
 
 

nee 

directeur   Met inachtneming van het 
inkoop- aanbestedingsbeleid en 

in geval van een belangrijke 
investering wordt advies aan de 
OR gevraagd conform de WOR 

B4 Besluiten tot het treffen van maatregelen ter invordering van 
achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van 
procedures bij de rechter. Uitgezonderd vorderingen o.b.v. de 
materiewetten zoals genoemd in de GR. 

AB volmacht directeur   na overleg met de betreffende 
manager en de jurist 

B5 Het oninbaar verklaren en of afschrijven van vorderingen tot AB machtiging directeur   na overleg met de betreffende 
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maximaal € 75.000,- niet zijnde WWB vorderingen. 
Vorderingen van meer dan € 75.000,- 

 
AB 

 
nee 

manager 

B6 Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden in 
aangelegenheden Baanbrekers betreffende. 

AB volmacht directeur    

B7 Het opstellen van de concept begroting, de concept 
begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening/jaarverslag. 

DB machtiging directeur    

B8 Het opstellen van het (concept) beleidsplan DB machtiging directeur    

B9 Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met 
gemeenten op basis van de begroting (voorschotten) en 
jaarrekening (definitieve afrekening) en het afrekenen van 
subsidies. 

DB Machtiging directeur    

B10 Het verzorgen van opgaven en afdrachten sociale verzekeringen, 
ziektekosten en belastingdienst en het verzorgen van 
belastingaangiften. 

DB  Machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider FSA  

B11 Het inwinnen van kredietinformatie. DB machtiging directeur managers teamleider FSA  

B12 Het aanpassen van kredietlimieten. 
 

DB machtiging directeur managers teamleider FSA na overleg met manager 
bedrijfsvoering & control. 

B13 Het sluiten van overeenkomsten m.b.t. het verwerven van 
opdrachten, inclusief het verrichten van alle (rechts)handelingen 
en het vertegenwoordigen van Baanbrekers in het kader van 
aanbestedingen. 

AB volmacht directeur managers   

B14 Besluiten tot het afschrijven van incourante voorraden en het 
afboeken van voorraadverschillen 
 

DB machtiging directeur   manager 
bedrijfsvoering & 
control 

 besluitvorming na overleg met 
desbetreffende manager 

B15 Het uitbrengen van offertes en vervolgens het besluiten tot het  
sluiten van overeenkomsten m.b.t. diensten, leveringen en 
werken, inclusief het nemen van alle besluiten, en het verrichten 
van alle handelingen in het kader van (Europese) aanbestedingen, 
exclusief het nemen van besluiten tot bezwaar en beroep. 

AB 
    
    

volmacht 
 

directeur managers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B16 Besluiten tot het vaststellen van budgetten binnen de begroting AB volmacht directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

 conform het Treasury-statuut. 
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B17 Besluiten tot het aangaan van financieringsovereenkomsten en 
uitzetten en aantrekken van geld. 

AB volmacht directeur nee   

B18 Het overboeken van budgetten voor de gewone dienst van een 
boekjaar naar een volgend boekjaar. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

  

B19 Het verstrekken van inlichtingen en (statistische) gegevens voor 
vervulling en toezicht op de uitvoering van de materiewetten 
zoals genoemd in de GR. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

  

B20 Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet 
Normering Topinkomens. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider FSA  
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C. Uitvoering Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 

C1 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de Wwb, de 
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 voor zover het doelmatigheid 
betreft, uitgezonderd het verlenen van volledige arbeids- en re-
integratieontheffingen.    

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar en 
kwaliteitsmede-
werker 

binnen budgettaire en 
kwantitatieve afspraken 

C2 Het nemen van besluiten met betrekking tot het ontheffen van 
volledige arbeids- en re-integratieverplichtingen. 
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

 waar nodig op basis van 
deskundigenadvies m.b.t. 
sociaal (medische) 
aangelegenheden. 

C3 Het toepassen van de Verzamelverordening Wwb, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004. 
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 

voor zover het doelmatigheid 
betreft 

C4 Betalingsopdrachten als gevolg van re-integratieopdrachten, 
-activiteiten 

DB machtiging directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar  

C5 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de Wwb, de 
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 met inbegrip van herzien, 
intrekken en terugvorderingen van lopende uitkeringen. 
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 
 
manager 
inkomensonder-
steuning 

werkmakelaar (art. 9, 
9A, 10 en 18 Wwb) 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
medewerker 
terugvordering & 
verhaal 

 

C6 Het nemen van besluiten m.b.t. kredietverstrekking Bbz 2004: 
A. tot € 10.000,- 
B. vanaf € 10.000,- tot € 50.000,- 
 
 
 
C. vanaf € 50.000,- 

 
DB 

 
    
 
    
DB 

 
mandaat 

 
  
 
  
mandaat 

 
directeur 
 
 
 
 
directeur 

 
Ja, ad A en ad B, 
manager 
inkomensonder-
steuning 
 
 
Nee, ad C 

 
Ja, ad A 
kwaliteitsmedewer-
ker 

 

C7 Het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten Wwb, IOAW, 
IOAZ en het Bbz 2004. 

DB  mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 
manager 
inkomensonder-
steuning 

teamleider inkomen  
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C8 Het verstrekken van wettelijke voorschotten Wwb en het Bbz 
2004. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

C9 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van 
bijzondere bijstand op producten die vooraf als zodanig zijn 
geselecteerd. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

teamleider inkomen 
(ass) inkomens-
consulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C10 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:  
a. incidentele bijzondere bijstand tot maximaal €1500,- 

(per draagkrachtjaar) 
b. periodieke bijzondere bijstand tot € 5000,- per 

draagkrachtjaar  

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C11 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van: 
a. incidentele bijzondere bijstand voor een bedrag € 1500 tot € 

10.000,- (per draagkrachtjaar). 
b. periodieke bijzondere bijstand vanaf € 5000,- tot €10.000,- 
Voorwaarde: op voorstel van de inkomensconsulent. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 
steuning 

teamleider inkomen  

C12 Het nemen van besluiten tot toekenning van (bijzondere) bijstand  
a. vanaf € 10.000,- 
b. met een sterk individueel karakter of te verwachten 

precedentwerking.  

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

 op voorstel van de teamleider 
inkomen 

C13 Het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal  
€ 5000,-. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

C14 Het nemen van besluiten inzake borgstelling voor een bedrag 
vanaf € 5000,- tot  € 10.000. 
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-
steuning 

teamleider inkomen op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C15 Het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 10.000. 
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van teamleider 
inkomen 

C16 Het nemen van besluiten, voortvloeiend uit te verwachten 
precedentwerking inclusief onvoorzienbare omstandigheden. 
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van teamleider 
inkomen. 

C17 Het nemen van besluiten over de inkoop van producten 
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de 

DB 
 

mandaat 
 

directeur 
 

 
manager re-
integratie & 

werkmakelaar 
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reguliere inkoop tot € 1.500,- 
 
alsmede het inkopen van die producten. 

 
 

   DB 

 
 

volmacht 

 
 
directeur 

participatie  
werkmakelaar 

 
 

C18 Het nemen van besluiten over de inkoop van producten 
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de 
reguliere inkoop vanaf een bedrag van €1500,- ; 
 
alsmede het inkopen van die producten. 

DB 
 
 
 

   DB 

mandaat 
 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
 
directeur 

manager re-
integratie & 
participatie 

 op voorstel van de 
werkmakelaar 

C19 

Het toelichten van besluitvorming bij bezwaarprocedures 
voortvloeiend uit de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheden. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur manager re-
integratie & 
participatie 

manager 
inkomensonder-

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 
werkmakelaar 

 

C20 Op verzoek van rechtbank verstrekken van informatie op 
ingediende beroepschriften (incl. verweerschrift, repliek en 
dupliek) alsmede het op verzoek van de  rechtbank meewerken 
aan mediation tijdens de mondelinge behandeling van het 
beroepschrift. 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker 
bezwaar/beroep 
teamleider inkomen 

 

C21 
Het instellen van hoger beroep inzake WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 
2004. 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker bezwaar 
en beroep 

 

C22 

Doen van verzet (art. 8:55 Awb). 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker bezwaar 
en beroep 

 

C23 

Het nemen van besluiten mbt het instellen van verhaal in en 
buiten rechte van bijstand. 

Voor-
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker 
terugvordering en 
verhaal 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

 

C24 

Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige ex-
partners van bijstandsklanten. 
 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker 
terugvordering en 
verhaal  
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

C25 Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in gerechtelijke Voor- machtiging directeur manager medewerker  
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verhaalsprocedures. zitter inkomensonder-
steuning 

terugvordering en 
verhaal  
teamleider inkomen    

C26 

Het nemen van besluiten met betrekking tot het herzien, 
intrekken en terugvorderen van uitkeringen van personen zonder 
een periodieke uitkering. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-
steuning 

medewerker 
terugvordering en 
verhaal 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 

 

C27 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

boeteambtenaar 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

C28 

a. Het invorderen van ten onrechte verstrekte of betaalde 
uitkering dan wel een bestuurlijke  boete alsmede het treffen van 
betalingsregelingen met betrekking tot deze vorderingen. 
 
 
 
b. Het invorderen van verhaalsvorderingen 
 

DB 
 
 
 
 

 
     
 
 
DB 

mandaat 
 
 
 
 
 

 
 
 
mandaat 

directeur 
 
 
 
 
 
 

manager 
inkomensonder-

steuning 

Ad. a. 
medewerker 
terugvordering/ verhaal 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 
 
 

Ad. b.  
medewerker 
terugvordering en 
verhaal 

 
 

C29 Het vertegenwoordigen van de organisatie in alle 
buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de 
terugvorderingsbepalingen voortvloeiende uit of samenhangend 
met de Wwb, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en 
onverschuldigde betalingen. 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker 
terugvordering en 
verhaal 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

C30 Het buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag 
van maximaal €  1.200. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

teamleider inkomen  

C31 Het buiten invordering stellen van vorderingen  vanaf € 1.200.  
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van teamleider 
inkomen 

C32 Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, 
voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de 

DB volmacht directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van de 
inkomensconsulent 
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Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals: 
 vestiging krediethypotheek 
 vestiging hypotheek (Bbz) 
 vestiging pandrecht. 

C33 Het doen van aangifte van vermeende steunfraude conform de 
‘Frauderichtlijn’. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

  

C34 Het verrichten van uitvoeringshandelingen als gevolg van aangifte 
van vermeende steunfraude. 

DB machtiging directeur  Fraudepreventie 
medewerker 

 

C35 Het wijzigen van de uitvoeringsrichtlijnen handboek Grip op 
WWB. 

DB machtiging directeur  beleidsadviseur 
kwaliteitsmedewer-
ker 

 

C36 Het doen uitgaan van aanmaningen in het kader van 
terugvordering en verhaal. 

DB Machtiging directeur  teamleider inkomen 
medewerker uit-
keringsadministratie 

 

 
D. Uitvoering Wet inburgering en Wet Kinderopvang 
D1 Uitvoering van de informerende, handhavende en faciliterende 

activiteiten, en het treffen van een betalingsregeling, 
voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomsten Wi. 

      DB mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 

manager 
inkomens-

ondersteuning 

werkmakelaar 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

D2 Het ondersteunen en adviseren ten aanzien van bezwaarschriften 
zoals overeengekomen bij uitvoeringsovereenkomsten als 
bedoeld in dit hoofdstuk. 

      DB machtiging directeur manager 
inkomens-

ondersteuning 

medewerker bezwaar 
en beroep 
teamleider inkomen 
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E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 
Algemeen 
E1 Besluiten tot het openstellen van een vacature(s) 

 
     DB mandaat  

volmacht 
directeur managers teamleider P&O 

P&O adviseur 
na afstemming door 
desbetreffende manager in het 
managementteam 

E2 Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/ 
opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste 
aanstellingen en arbeidsovereenkomsten en overige 
overeenkomsten, zoals detacherings-, stage-overeenkomsten e.d. 
m.b.t. personeel, behoudens deze van de directeur.  

     DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O na advies P&O adviseur 

E3 Besluiten tot het aangaan, verlengen of opzeggen/ 
beëindigen/verlenen van ontslag in relatie tot de 
arbeidsovereenkomst of aanstelling of 
detacheringsovereenkomst van de directeur. 

     AB nee    na advies teamleider P&O 

E4 Besluiten tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 
directeur. 

   DB nee    na advies teamleider P&O 

E5 Besluiten in het kader van de aanpassing of feitelijke vaststelling 
van de arbeidsduur en werktijden. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O 
P&O adviseur 

binnen de kaders van de wet, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen 

E6 Besluiten tot het toekennen of weigeren van toeslagen/ 
vergoedingen/periodieken op basis van lokaal vastgestelde 
regelingen (m.u.v. de bezoldigingsverordening) die op alle 
medewerkers in dienst van de organisatie van toepassing zijn, 
zoals o.a. BHV-, EHBO toelagen, (jubileum)gratificatieregeling, 
dienstkilometerregeling, studiefaciliteitenregeling, etc. 

   DB mandaat 
  volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de wet, 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde locale regelingen;  
 
na advies P&O adviseur 

E7 Besluiten in het kader van promotie/bevordering of demotie. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O Binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E8 Besluiten n.a.v. een formele klacht of bezwaar m.b.t. personele 
aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling 
Baanbrekers of de BezwarenAdviescommissie (BAC) van 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur nee   
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toepassing is. 

E9 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van medewerkers anders dan MT-leden. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur         nee  O.b.v vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 

E10 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van directeur en MT-leden. 

   DB nee    O.b.v vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 

E11 Besluiten inzake het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van 
bezoldiging c.q. loon aan de medewerker. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur        managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen;  
na advies P&O adviseur/jurist 

E12 Besluiten inzake het vaststellen van (voorlopige) beoordeling, 
functionering, ontwikkelplannen en opleiding, behoudens de 
directeur. 

    DB mandaat  directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen;  
na advies P&O adviseur 

E13 Besluiten inzake beoordeling, functionering, ontwikkelplannen en 
opleiding van directeur. 
 

    DB nee    binnen de kaders van 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen; 
na advies teamleider P&O 

E14 Besluiten m.b.t. toekennen of weigeren van alle vormen van 
verlof (betaald en onbetaald), o.a. afbouw van verlofstuwmeren; 
meenemen van verlof naar een volgend jaar; en het omzetten 
van overwerk in verlof. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde locale regeling; 
na advies P&O adviseur 

E15 Besluiten in het kader van uitwisselen van arbeidsvoorwaarden.  
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde locale regeling; 
na advies P&O adviseur 

E16 Besluiten tot het vaststellen van de werktijdenregeling. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

 na instemming van de OR 

E17 Besluiten in het kader van het opleggen van disciplinaire 
maatregelen. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O 
jurist 

bij mogelijk disciplinair ontslag 
na advies jurist 

E18 Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling (m.u.v. 
de directeur). 

   DB mandaat 
    volmacht 

directeur managers teamleider P&O 
jurist 

na advies jurist 

E19 Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling van de    AB nee    na advies teamleider P&O 
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directeur.  

E20 Besluiten tot herplaatsing of het tijdelijk belasten met andere 
werkzaamheden of een andere functie van de medewerker en op 
andere tijden en/of plaatsen. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers         teamleider P&O 
        P&O adviseur 

binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen 

E21 Besluiten tot het weigeren of verlenen van toestemming om 
nevenactiviteiten uit te voeren. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E22 Besluiten in het kader van re-integratie bij ziekte, het 
ziekteverzuim- en ARBO-beleid. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers           teamleider P&O 
          P&O adviseur 
 

binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen. 

E23 Besluiten in het kader van vergoeding of verhaal van de schade 
van de medewerker. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers         teamleider P&O 
        jurist 

besluitvorming na overleg met 
jurist en P&O adviseur 

E24 Besluiten in het kader van de diverse pensioenregelingen. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur        managers teamleider P&O binnen de kaders van 
desbetreffende pensioen-
regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E25 Besluiten op verzoeken tot inzage of correctie van gegevens 
opgenomen in een (geautomatiseerde) persoonsregistratie. 

  DB volmacht directeur managers teamleider P&O na advies P&O adviseur 

E26 Besluiten tot het verstrekken van een loon- of 
bezoldigingsvoorschot. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider P&O na advies P&O adviseur 

 
Ambtelijke medewerkers 
E27 Besluiten tot het toekennen of weigeren van 

toeslagen/vergoedingen/periodieken op basis van de lokaal 
vastgestelde bezoldigingsverordening. 

   DB mandaat directeur managers       teamleider P&O na advies P&O adviseur 

E28 Besluiten in het kader van de FPU-gemeenten of de nieuwe 
seniorenmaatregelen o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 
5A). 

    DB mandaat directeur managers teamleider P&O 
P&O adviseur 

 

E29 Besluiten in het kader van de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 
10A). 

    DB mandaat Loyalis    

E30 Besluiten in het kader van de suppletieregeling o.b.v. de     DB mandaat UWV    
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rechtspositieregeling (hoofdstuk 11A). 

E31 Besluiten in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling 
o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 6A). 

    DB mandaat directeur managers teamleider P&O 

P&O adviseur 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen 

 
Wsw medewerkers 
E32 Besluiten in het kader van de seniorenregelingen. 

 
    DB volmacht directeur managers teamleider P&O 

P&O adviseur 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregeling 

E33 Besluiten m.b.t. het intrekken (evt. op eigen verzoek) van 
(her)indicaties. 

    DB volmacht directeur nee  binnen de kaders van de wet en 
locaal vastgestelde regels; 
na advies wachtlijstbeheerder 
of P&O adviseur; 
voorbereiding jurist 

E34 Besluiten in het kader van een voorrangsgarantie. 
 

   DB volmacht directeur managers       teamleider P&O conform de 
rechtspositieregeling; 
na advies P&O adviseur 

E35 Besluiten in het kader van overgang medewerkers naar 
Baanbrekers, woonachtig in werkgebied Baanbrekers, maar 
werkzaam bij een ander (Sw-) bedrijf. 

   DB volmacht directeur manager 
bedrijfsvoering& 

control 

 na advies P&O adviseur 

E36 Besluiten tot het toekennen van een tegemoetkoming in 
bijzondere omstandigheden werk gerelateerd. 
 

  DB volmacht directeur nee  na advisering van de hiervoor 
ingestelde commissie 

E37 Besluiten tot het vaststellen van het uitvoeringsbeleid inzake het 
verstrekken van subsidies en het vaststellen van subsidies in het 
kader van begeleid werken, alsmede het besluiten tot het 
aangaan van (dienstverlenings-) overeenkomsten met evt. 
begeleidingsorganisaties.  

  DB mandaat directeur manager 
werkbedrijf en 

manager re-
integratie& 
participatie 

  

E Besluiten in het kader van de Verordening persoonsgebonden 
budget begeleid werken Wsw of diens rechtsopvolger. 
Voorwaarde: conform het mandaatbesluit van de colleges van de 
desbetreffende gemeenten en de uitvoeringsovereenkomst. 

DB mandaat directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

  

E Besluiten in het kader van het wachtlijstbeheer. 
Voorwaarde: binnen de kaders van de wet en locaal vastgestelde 
regels. 

DB mandaat directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

 na advies wachtlijstbeheerder en/of 
P&O adviseur 
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Dit besluit treedt in werking op 01 augustus 2014 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 27 juni 2014   Aldus vastgesteld door de voorzitter op 07 juli 2014 
Het dagelijks bestuur,  
 
 
De voorzitter,    de secretaris 
 
 
Drs. M. Mulder    A.E.W. van Limpt     Drs. M. Mulder 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 07 juli 2014   Aldus vastgesteld door de directeur op 07 juli 2014 
Het algemeen bestuur, 
 
De voorzitter    de secretaris      
 
 
 
Drs. M. Mulder    A.E.W. van Limpt     A.E.W. van limpt 
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Behandeling in:               MT van                            DB van    27 juni 2014            AB van 07 juli 2014 

 
Onderwerp: Regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers 

Steller:                            Conny Kleijssen, jurist 

 

 
Voorstel: 
 

 
 De regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers vaststellen 

overeenkomstig het bijgevoegde concept.  
 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB  van 07 juli 2014 
   
 
 
A.E.W. van Limpt 
secretaris                                        voorzitter            
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Akkoord MT Baanbrekers  

  Instemming van de OR Baanbrekers  20 mei 2014 

  Akkoord DB Baanbrekers 27 juni 2014 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  n.v.t.       

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  JA C. Kleijssen/R. de Jong n.t.b.  

Handboek BB JA C. Kleijssen n.t.b. 

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :     

Website              

Nieuwsbrief 
klanten 

             

Intranet  JA             

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging: JA C. Kleijssen       

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M. Felida n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers 

 
 
Voorgeschiedenis regeling geschilbeslechting : 
De regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers stelt Wsw-medewerkers en Wiw-medewerkers 
(of diens rechtsopvolger), in de gelegenheid om tegen een door het algemeen of dagelijks bestuur 
genomen besluit een klacht in te dienen. Het betreft klachten die voortkomen uit de 
arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer, uitgezonderd geschillen die betrekking 
hebben op ongewenste intimiteiten, agressie, geweld en intimidatie. 
 
Tevens kunnen bij Baanbrekers gedetacheerde SBW werknemers middels deze regeling een klacht 
indienen bij inlener (Baanbrekers) als het geschil voortvloeit uit de detachering tussen inlener en de 
gedetacheerde werknemers van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat.  
 
De regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers is bedoeld om eventueel bestaande geschillen zo 
mogelijk op te lossen voordat één of beide partijen zich tot een externe -rechterlijke – instantie 
wend(t)en.  
 
Voor de behandeling van de geschillen wordt door werkgever advies gevraagd aan een externe 
paritair samengestelde klachtencommissie, zoals bedoeld in artikel 2.5 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening en artikel 30 van de CAO Wet inschakeling 
werkzoekenden, alsmede voor geschillen voortvloeiend uit de detachering tussen inlener en de bij 
inlener gedetacheerde SBW werknemers, conform artikel 3 lid 1 van deze regeling. 
 
Inmiddels heeft de OR van Baanbrekers d.d. 20 mei 2014 ingestemd met de nieuwe regeling interne 
geschilbeslechting Baanbrekers en is ook het DB van Baanbrekers d.d. 27 juni 2014 hiermee akkoord 
gegaan. 
 
Wat willen we bereiken? 
Vanwege de fusie d.d. 01 januari 2013 een actuele regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers, 
en vanwege de totstandkoming van een separate regeling interne geschilbeslechting SBW in 
december 2013, het aanbrengen van een duidelijke inhoudelijke scheiding tussen beide 
geschilbeslechtingregelingen voor werknemers in dienst van werkgever en werknemers 
gedetacheerd bij werkgever.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Een aantal aanpassingen doorvoeren in de geschilbeslechtingsregeling. Deze aanpassingen c.q. 
wijzigingen zijn de volgende: 
 
Algemeen: naamsaanpassing van de regeling nl. WML is vervangen door Baanbrekers. 

- Artikel 1 onder a: 
Toegevoegd is een mogelijk geschil voortvloeiend uit de detachering tussen inlener en de 
gedetacheerde SBW werknemer. 

- Artikel 1 onder b: 
Toegevoegd is de gedetacheerde SBW werknemer als klager. 
- Artikel 1 onder d: 
Toegevoegd is dat de commissie tevens behandelt de geschillen die voortvloeien uit de detachering 
tussen werkgever als inlener en de gedetacheerde SBW werknemer. 

- Artikel 2 
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Aan de omvang van een geschil is toegevoegd een geschil voortvloeiend uit de detachering tussen 
werkgever als inlener en de gedetacheerde SBW werknemer. 
 

- Artikel 3 lid 1 
Toegevoegd is dat de commissie tevens geschillen behandelt die voortvloeien uit de detachering 
tussen de werkgever als inlener en de gedetacheerde SBW werknemer. 

- Artikel 3 lid 3 en lid 9 
Zowel lid 3 als lid 9 is toegevoegd en betreffen de gevraagde expertise van de voorzitter en leden van 
de commissie en dat de voorzitter en de leden van de commissie geen deel kunnen uitmaken of 
werkzaam kunnen zijn onder verantwoordelijkheid van de werkgever, SBW of aan Baanbrekers 
gelieerde rechtspersonen. E.e.a. conform de Regeling geschilbeslechting SBW. 

- Artikel 5 lid 1 sub a 
Toegevoegd is dat een klacht die reeds is behandeld met inachtneming van de Regeling interne 
geschilbeslechting SBW of de Regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers, niet meer verplicht 
(opnieuw) hoeft te worden behandeld door werkgever. 

- Artikel 5 lid 1 sub b 
De termijn voor het indienen van een klacht is van 3 maanden teruggebracht naar 6 weken conform  
de regeling interne geschilbeslechting SBW en de ambtelijke bezwaartermijn van 6 weken. Dit in het 
kader van uniformiteit in de klacht- en bezwaarregelingen m.b.t. personele aangelegenheden voor de 
diverse doelgroepen binnen Baanbrekers. De genoemde 6 weken wordt in bijvoorbeeld ook het 
bestuursrecht als een normale en redelijke termijn gezien om een klacht/bezwaar te kunnen 
indienen.  

- Artikel 5 lid 1 sub c 
De termijn van 1 maand is vervangen door 4 weken, omdat 4 weken duidelijker is en de dagen van de 
maanden namelijk telkens wisselen. 
 
Wat gaat het kosten?  
N.v.t. 
 
Adviezen in- en extern 

- Jurist, Conny Kleijssen; 
- MT akkoord; 
- OR Baanbrekers akkoord (instemming).  
- DB Baanbrekers akkoord  
  

Voorstel: 
 De regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers vaststellen overeenkomstig het 

bijgevoegde concept.  
 
 
Dagtekening, 30 juni 2014 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk;  
 
overwegende, dat het van belang is dat werknemers in het kader van de Wet sociale werkvoor-
ziening, of diens rechtsopvolger, en de Wet inschakeling werkzoekenden, of diens rechtsopvolger, 
en de werkgever, binnen Baanbrekers eventueel bestaande geschillen zo mogelijk oplossen voor-
dat één of beide partijen zich tot een externe -rechterlijke – instantie wend(t)en;  
 
gelet op de instemming van de Ondernemingsraad van 20 mei 2014; 
 
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur 27 juni 2014; 
 
 
B E S L U I T : 
 
 
vast te stellen de navolgende  
 
 
REGELING INTERNE GESCHILBESLECHTING BAANBREKERS. 
 
Algemeen 
 
Artikel 1   Begripsbepalingen 
 
a. Geschil: Een geschil voortvloeiend uit de arbeidsverhouding tussen de werkgever 

en de werknemer, alsmede geschillen voortvloeiend uit de detachering 
tussen inlener en de bij inlener gedetacheerde werknemers van de Stich-
ting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, uitgezonderd ge-
schillen die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten, agressie, ge-
weld en intimidatie; 

 
b. Klager: 

 
De werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 1, onderdeel e van de Wet socia-
le werkvoorziening, of diens rechtsopvolger, en de werknemer bedoeld in 
artikel 1 lid 1 onderdeel h van de Wet inschakeling werkzoekenden of 
diens rechtsopvolger, alsmede de bij werkgever als inlener gedetacheerde 
werknemer van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Langstraat; 

 
c. Werkgever/inlener: 

 
Het dagelijks bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 
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d. Klachtencommissie: De commissie van advies voor het behandelen van geschillen, bedoeld in 
artikel 2.5 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werk-
voorziening en artikel 30 van de CAO Wet inschakeling werkzoekenden, 
alsmede van geschillen voortvloeiend uit de detachering tussen inlener en 
de bij inlener gedetacheerde werknemers van de Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Midden-Langstraat, conform artikel 3 lid 1 van deze re-
geling. 

 
 
Artikel 2 Omvang geschil 
 
Een geschil in de zin van artikel 2.5 van de CAO Wsw en artikel 30 van de CAO Wiw, alsmede een 
geschil voortvloeiend uit de detachering tussen inlener en de bij de inlener gedetacheerde werk-
nemers van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat kan worden voorge-
legd aan de werkgever. 

 
Artikel 3 Klachtencommissie, instelling en samenstelling 
 
1. Er is een commissie voor het behandelen van geschillen die voortvloeien uit de arbeidsver-

houding tussen de werkgever en de werknemer, als bedoeld in artikel 2.5 van de CAO Wsw 
en artikel 30 van de CAO Wiw, alsmede geschillen die voortvloeien uit de detachering tus-
sen inlener en de bij inlener gedetacheerde werknemers van de Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Midden-Langstraat, genaamd: klachtencommissie.  

 
2. De klachtencommissie bestaat uit 3 leden, die benoemd worden door het dagelijks bestuur, 

te weten: 
 a. één door de werkgever voor te dragen lid;  
 b. één door de Ondernemingsraad voor te dragen lid; 
 c.  één lid dat door de onder a en b genoemde leden gezamenlijk wordt voorgedragen, 

als onafhankelijk voorzitter. 
 
3. De voorzitter en de leden hebben ieder afzonderlijk expertise op gebied van personele aan-

gelegenheden van rechtspositionele en eventueel juridische aard. 
 
4. Het dagelijks bestuur benoemt overeenkomstig het tweede lid de voorzitter en de leden 

een plaatsvervanger. 
 
5. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode 

van 4 jaar. Zij treden na hun zittingsperiode af en zijn terstond herbenoembaar. De voorzit-
ter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. De aftre-
dende voorzitter en de aftredende leden van de commissie vervullen hun functie totdat in 
hun opvolging is voorzien. 

 
6. De werkgever stelt de klachtencommissie in de gelegenheid haar taken naar behoren te 

vervullen. 
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7. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een secretaris, die door de werkgever wordt 
aangewezen. De werkgever wijst tevens een plaatsvervangend secretaris aan. 

 
8.  De voorzitter, de leden en de secretaris zijn verplicht tot geheimhouding. 
 
9. De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verant-

woordelijkheid van het dagelijks bestuur van Baanbrekers of het bestuur van aan Baanbre-
kers gelieerde rechtspersonen; 
 

Artikel 4 Ingediend klaagschrift 
 

1. De werkgever bevestigt de ontvangst van het klaagschrift. Hierbij wordt vermeld dat een 
klachtencommissie over de klacht zal adviseren. 

 
2. De klachtencommissie neemt enkel een klacht in behandeling, indien die klacht schriftelijk 

is ingediend. 
 
3. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
 a.  de naam en het adres van de indiener; 
 b. de dagtekening; 
 c. een omschrijving van het geschil waartegen de klacht is gericht. 
 
4. Indien niet is voldaan aan de in het tweede en derde lid gestelde vereisten, wordt de kla-

ger door de voorzitter op dit verzuim gewezen en wordt hem daartoe een termijn gesteld, 
waarbinnen hij de gelegenheid heeft het verzuim te herstellen. Indien hij er niet in slaagt 
binnen die termijn het verzuim te herstellen, kan de klacht niet-ontvankelijk verklaard 
worden.  

 
5. Het klaagschrift met de daarbij overgelegde stukken, en de overige op de zaak betrekking 

hebbende stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.  
 
6.  Tijdens het onderzoek naar de klacht door de klachtencommissie kan de klager, alsmede 

de werkgever zich laten bijstaan door een door hem te kiezen raadsman,of zich door een 
gemachtigde laten vertegenwoordigen. Op deze mogelijkheid worden beide partijen tijdig 
schriftelijk gewezen. 
De voorzitter kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Indien           
er sprake is van vertegenwoordigen, zendt de voorzitter de op de zaak betrekking heb-
bende stukken in ieder geval aan de gemachtigde. 
De kosten in verband met vertegenwoordiging komen voor rekening van diegene die de 
vertegenwoordiging inschakelt. 

  
Artikel 5 Niet in behandeling nemen van klacht 
 
1. De werkgever is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een 

geschil: 
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a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de “Rege-
ling interne geschilbeslechting Baanbrekers” of de “Regeling interne geschilbeslech-
ting SBW” is behandeld; 

b. dat langer dan 6 weken voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 
c. over een functiewaarderingsbesluit en de klacht niet is ingediend binnen 4 weken 

met ingang van de dag na die waarop het functiewaarderingsbesluit op de voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt. 

 
2. De werkgever is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan 

wel het gewicht van het geschil kennelijk onvoldoende is. 
 
3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt klager zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk door de werkgever 
in kennis gesteld. 
 

Artikel 6 Verstrekken stukken aan de commissie 
 
De werkgever is verplicht aan de commissie alle stukken te overleggen die betrekking hebben op 
de zaak welke onderwerp is van het klaagschrift. 
 

Artikel 7  Indiening en ter inzage legging van stukken 
 
1. Tot tien dagen voor het horen kunnen de klager en de werkgever nadere stukken indie-

nen. 
 
2.  De voorzitter legt het klaagschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken 

voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor de klager ter inzage. Bij 
de oproeping voor het horen wordt de klager gewezen op het eerste lid. 

   Voor zover de klager daarmee instemt kan toepassing van de eerste volzin van dit lid ach-
terwege blijven. 

 
3.  De commissie kan, al dan niet op verzoek van de klager, toepassing van het tweede lid 

voorts achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.  
Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan. De commissie beslist 
over toepassing van dit artikel. 

 
4.    Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid van klager, kan inzage van de desbetreffende stukken worden 
voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij advocaat hetzij arts is. 

 
Artikel 8 Vooronderzoek 

 
1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te 

winnen of te laten inwinnen.  
 
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen 

advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te 
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verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van werkgever 
vereist.  

 
Artikel 9  Hoorzitting 
 
1. De klachtencommissie stelt de klager en de werkgever in de gelegenheid zich in persoon 

of bij gemachtigde door de commissie te doen horen, alsmede anderen, indien dit naar 
het oordeel van de commissie noodzakelijk is. Het horen geschiedt door de commissie. De 
commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid van de commissie. 

 
2. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin klager en 

werkgever in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. 
 
3.  Van het horen van klager kan worden afgezien indien: 

a. de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is; 
b. de klacht kennelijk ongegrond is; 
c. klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden ge-

hoord, of 
d. aan de klacht volledig tegemoet wordt gekomen. 
 

4.  Indien de commissie besluit af te zien van het horen, doet zij daarvan mededeling aan 
klager en werkgever. 

 
Artikel 10 Uitnodiging zitting 
 
1.  De voorzitter nodigt klager en werkgever ten minste twee weken voor de zitting schrifte-

lijk uit. 
 
2.  Binnen drie werkdagen na datum van de uitnodiging kunnen klager of werkgever onder 

opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen. 
 
3. Een verzoek tot wijziging van het tijdstip van de zitting komt de klager en werkgever één-

maal toe. 
 
4. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip 

van de zitting aan klager en werkgever meegedeeld. 
 
5.  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te 

staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid. 
 
 

Artikel 11 Niet-deelneming aan de behandeling 
 

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een klaag-
schrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 
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Artikel 12 Getuigen en deskundigen 
 
1.  Op verzoek van de klager kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen wor-

den gehoord. De klager dient daarvan uiterlijk één week voor de zitting aan de commissie 
en aan de werkgever mededeling te doen, met vermelding van de namen en woonplaat-
sen van de getuigen en deskundigen. 

 
2.  De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de klager. 
 
Artikel 13 Beslotenheid zitting 

 
De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten.  
 
Artikel 14 Gezamenlijk horen 
 
1.  Het horen geschiedt in elkaars aanwezigheid, tenzij de commissie het nodig oordeelt dat 

de klager en de werkgever afzonderlijk worden gehoord. De commissie besluit, al dan niet 
op verzoek van de klager of de werkgever tot het afzonderlijk horen, indien aannemelijk is 
dat gezamenlijk horen van hen een zorgvuldige behandeling van het klaagschrift zal be-
lemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waar-
van geheimhouding om gewichtige redenen is geboden dan wel het gezamenlijk horen 
ongewenste neveneffecten tot gevolg zal hebben. 

 
2.   Wanneer de klager en de werkgever afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de 

hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid. 
 
3.  De commissie kan, al dan niet op verzoek van de klager of de werkgever, toepassing van 

het tweede lid achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is 
geboden.  
Artikel 7, derde lid, tweede volzin, en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 15 Quorum 
 
Voor het houden van een zitting is vereist dat twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter of 
diens plaatsvervanger, aanwezig zijn. 
 
Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging 

 
1. Het verslag van het horen vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.  
 
2. Het verslag houdt een korte zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en 

wat verder ter zitting is voorgevallen.  
 
3. Indien klagers, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn 

gehoord, maakt het verslag hiervan melding. Het verslag verwijst naar de op de zitting 
overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.  

4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.  
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Artikel 17 Nader onderzoek 

 
1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onder-

zoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging, of op verlangen van de 
andere commissieleden, dit onderzoek houden.  

 
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de 

commissie, werkgever en klager toegezonden.  
 
3. De leden van de commissie, werkgever en klager kunnen binnen een week na verzending 

van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het 
beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.  

 
4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op 

de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 18 Raadkamer en advies 

 
1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te 

brengen advies.  
 
2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.  

b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.  
c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die min-
derheid dat verlangt.  
 

3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het 
klaagschrift. 

 
4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. 
 
Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging 

 
1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag  als bedoeld in artikel 16 en even-

tueel door de commissie ontvangen nadere informatie en een nader verslag, tijdig uitge-
bracht aan werkgever.  
In het advies wordt gemotiveerd vastgesteld of en zo ja, in welke mate de klacht naar de  
mening van de commissie gegrond is. Tevens adviseert de commissie over een mogelijke 
oplossing van het geschil. Een afschrift van het advies wordt aan klager gestuurd. 

 
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn om een advies uit 

te brengen en uitspraak te doen ontoereikend is, verzoekt hij werkgever tijdig de uit-
spraak te verdagen.  

 
3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en klager een afschrift.  
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Artikel 20 Uitspraak. 
 

1. De werkgever stelt de klager binnen dertien weken na ontvangst van het klaagschrift 
schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de beslissing op het klaagschrift. De beslissing 
strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de klacht, ongegrondverklaring van de klacht of 
gegrondverklaring van de klacht.  

 

2. De termijn bedoeld in lid 1 wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is 
verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 4, lid 4 te herstellen, tot de dag waarop het 
verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 
3.  De in lid 1 bedoelde termijn van dertien weken kan één maal verlengd worden met zes 

weken. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager. 
 
4. Verder uitstel is mogelijk voor zover klager daarmee instemt. Van de verdaging wordt 

schriftelijk mededeling gedaan aan de klager. 
 
5. Indien de beslissing van de werkgever afwijkt van het advies van de klachtencommissie, 

wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. 
 

 
Artikel 21 Overgangsbepaling 

 
1. Deze regeling is van toepassing op klaagschriften welke worden ingediend na het van 

kracht worden van deze regeling. 
 

2. Indien klager daarmee instemt, kan deze regeling van overeenkomstige toepassing wor-
den verklaard. 

 
Artikel 22 Slotbepalingen 
 
1.  Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling interne geschilbeslechting Baanbre-

kers en treedt in werking de dag na bekendmaking van de regeling. 
 

2.  De regeling interne geschilbeslechting WML wordt ingetrokken, direct na inwerkingtre-
ding van de regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers. 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van 7 juli 2014 
 
Het algemeen bestuur, 
 
 
De secretaris                De voorzitter, 
    
 
A.E.W. van Limpt      
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Toelichting 
 
Toelichting op de “Regeling interne geschilbeslechting Baanbrekers”. 
 
Algemeen 
 
De werknemers in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, of diens rechtsopvolger en de 
(oude) Wet inschakeling werkzoekenden, of diens rechtsopvolger, kunnen op grond van deze 
regeling een klacht bij de werkgever (Baanbrekers) indienen. Ook een klacht naar aanleiding van 
de detachering van gedetacheerde werknemers van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid 
Midden-Langstraat bij Baanbrekers (inlener) kunnen op basis van deze regeling worden ingediend. 
Dit is bijvoorbeeld een geschil over de waardering van de functie die de SBW-werknemer bij 
Baanbrekers uitvoert.  
Geschillen die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen worden niet op grond van 
deze regeling behandeld, omdat het Reglement Commissie ongewenste omgangsvormen hierin 
voorziet.  
 
Onderstaand worden enkel die artikelen toegelicht, die een verduidelijking behoeven. 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Onder a van dit artikel wordt beschreven wat onder een geschil verstaan moet worden. De rest 
van het artikel spreekt voor zich. 
 
Artikel 3 Klachtencommissie, instelling en samenstelling 
Lid 2: 
De samenstelling van de commissie is gelijk aan die zoals beschreven in de “Regeling interne ge-
schilbeslechting SBW”.  Aldus wordt het mogelijk, dat de commissie Baanbrekers en de commissie 
SBW dezelfde samenstelling hebben. 
Het is gebruikelijk dat een commissie beschikt over een secretaris ter ondersteuning van de werk-
zaamheden. De secretaris is voor de uitoefening van zijn functie slechts verantwoording verschul-
digd aan de commissie.  
 
Lid 5: 
Gekozen is voor een zittingsduur van 4 jaar. Dit is een bij adviescommissies gebruikelijke periode.  
Een lid kan bij zijn eigen ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Hij kan ook een later 
tijdstip kiezen om zodoende eventueel nog bij de afhandeling van lopende zaken betrokken te 
kunnen zijn. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de functie te blijven 
vervullen. 
 
Artikel 4 Ingediend klaagschrift 
Dit artikel spreekt voor zich. 
Met dit artikel wordt de daadwerkelijke behandeling van een ingediend klaagschrift door de 
commissie gestart. In verband met de voor de afhandeling geldende termijn is het noodzakelijk 
aan het hier gestelde (zo spoedig mogelijk, lees onmiddellijk na ontvangst van het klaagschrift) 
ook daadwerkelijk te voldoen.  
Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het aanbeveling verdient indieners al in een zo 
vroeg mogelijk stadium op de hoogte te brengen van de te volgen procedure. 
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Lid 4: 
Indien niet is voldaan aan dit lid, kan het klaagschrift niet-ontvankelijk worden verklaard, mits 
klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde 
termijn. 
De termijn waarbinnen het verzuim dient te worden hersteld, wordt vastgesteld door de voorzit-
ter. Er is van afgezien in de regeling een vaste termijn daarvoor op te nemen omdat het niet goed 
mogelijk is in algemene zin voor alle gevallen aan te geven hoe lang deze termijn zou moeten zijn. 
Uitgangspunt is wel dat er sprake moet zijn van een redelijke termijn (in de meeste gevallen kan 
met een termijn van vier weken worden volstaan). Enerzijds moet de indiener een reële mogelijk-
heid worden geboden het geconstateerde verzuim te herstellen; anderzijds moet het niet zo zijn 
dat door een langere termijn de procedure wordt vertraagd.  
Een zorgvuldige formulering van de brief waarin gewezen wordt op het verzuim en waarin de 
termijn wordt gesteld waarbinnen het verzuim moet worden hersteld, is noodzakelijk. Er zal dui-
delijk aangegeven moeten worden welke consequentie verbonden is aan het niet-voldoen aan 
deze verplichting. Dit volgt ook uit de facultatieve wijze waarop lid 4 is geformuleerd voor het 
gevolg van het in verzuim zijn: de klacht “kan” niet-ontvankelijk worden verklaard. De uiteindelij-
ke beslissing ligt dus bij het bestuur. Overigens zal niet zonder meer geconcludeerd mogen wor-
den dat er in zo’n situatie sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijk klaagschrift waardoor – 
ingevolge artikel 9, lid 3 van het horen kan worden afgezien. Ten slotte wordt hier gewezen op 
artikel 20 waarin voorschriften zijn opgenomen voor de termijn waarbinnen op een ingediend 
klaagschrift dient te worden beslist.  
De beslistermijn wordt namelijk opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht 
een verzuim als bedoeld in artikel 4, lid 4 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld 
of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
De voorzitter (lid 6) kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Deze bepa-
ling is facultatief geformuleerd: de voorzitter is dan ook vrij al dan niet van deze bevoegdheid 
gebruik te maken. Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt de voorzitter de op de zaak 
betrekking hebbende stukken in elk geval aan de gemachtigde. 
 
Artikel 7 Indiening en ter inzage legging stukken 
Lid 2: 
De voorzitter legt het klaagschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken vooraf-
gaand aan het horen gedurende ten minste één week voor klager ter inzage. Indien alle stukken 
aan klager worden toegestuurd hoeft ter inzage legging niet plaats te vinden. 
Het inzagerecht is als een van de fundamentele waarborgen voor een goed verlopende 
klachtenprocedure te beschouwen. Het maakt het principe van hoor en wederhoor mogelijk. Het 
is gekoppeld aan de hoorzitting: wordt er niet gehoord, dan is er ook geen sprake van een ver-
plichte ter inzage legging. Stukken toezenden hoeft niet, maar een verzoek van een belangheb-
bende stukken in te zien mag niet beperkt blijven tot de termijn van ter inzage legging. 
 
Artikel 8 Vooronderzoek 
Het spreekt voor zich dat de voorzitter van de commissie er zorg voor dient te dragen dat al het 
noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het klaagschrift genoegzaam voor te berei-
den. Dat geldt zowel intern – hij krijgt de bevoegdheid alle gewenste inlichtingen in te winnen – 
als extern. Zo moet het mogelijk zijn om met de klager in contact te treden om nadere informatie 
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in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheid in overweging te geven het 
klaagschrift in te trekken. 
De activiteiten van de commissie of haar voorzitter bij de voorbereiding van de te behandelen 
zaken kunnen kosten meebrengen. Daarbij vallen gewone en bijzondere kosten te onderscheiden. 
Bij gewone kosten valt te denken aan bijvoorbeeld de vergoedingen voor de leden. Het inschake-
len van externe deskundigen zal bijzondere kosten meebrengen. Deze kosten komen ten laste van 
Baanbrekers. Normaal gesproken is er in de begroting voorzien in de normale kosten van een 
commissie. Dat kan anders liggen als het om bijzondere kosten gaat. Aangezien het dagelijks be-
stuur belast is met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat bijzondere kosten 
niet gemaakt worden voordat het dagelijks bestuur de gelegenheid heeft gehad dit te toetsen aan 
de financiële mogelijkheden. Om deze reden is in deze bepaling voor de kosten voor getuigen of 
deskundigen een machtiging vooraf geïntroduceerd. Uiteraard mag het niet zo zijn dat het dage-
lijks bestuur door zo’n toetsing het werk van de commissie frustreert en haar onafhankelijke posi-
tie daardoor aantast.  
 
Artikel 9 Hoorzitting 
Artikel 9 geeft aan in welke gevallen van het horen van klager kan worden afgezien. Voor een 
ingediend klaagschrift is dat indien: 
a.  de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is; 
b.  de klacht kennelijk ongegrond is; 
c.  klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of 
d.  aan de klacht volledig tegemoet wordt gekomen. 
Ad d. 
Het ligt voor de hand dat indien werkgever aan de klacht van klager volledig tegemoet denkt te 
kunnen komen, het daarover met de commissie contact opneemt. 
De bevoegdheid om van het horen af te zien wordt door de regeling toegekend aan de voorzitter 
van de commissie. In het uiteindelijk uit te brengen advies zal hier nogmaals op teruggekomen 
moeten worden, omdat ingevolge de motiveringsverplichting bij de beslissing op een klaagschrift, 
indien van het horen is afgezien, aangegeven moet worden op welke grond dat is geschied. 
 
Artikel 10 Uitnodiging zitting 
Ingevolge het eerste lid van deze bepaling wordt ook werkgever uitgenodigd voor de zitting. Het is 
van groot belang dat werkgever zich ook ter zitting laat vertegenwoordigen. Daarmee kan worden 
voorkomen dat er, vanwege de inbreng van klager, een eenzijdig beeld ontstaat.  
Voorts is het voor een externe commissie van groot belang om van werkgeverszijde te vernemen 
hoe een beslissing tot stand is gekomen. Anders kan het voor de commissie moeilijk worden om 
een goede afweging te maken. Het verdient aanbeveling een termijn vast te stellen die ligt tussen 
de oproeping en de zitting zelf. In het algemeen moet gedacht worden aan een zodanige termijn 
dat klager voldoende gelegenheid krijgt om zich behoorlijk op de zitting voor te bereiden. Klager 
kan geattendeerd worden op de mogelijkheid om zijn verweer op schrift te stellen dat bij het ver-
slag wordt gevoegd. Gekozen is voor een termijn van twee weken, mede in verband met de ter-
mijn van dertien  weken waarbinnen, behoudens verdaging, op de klacht moet zijn beslist (zie 
artikel 20) en het bepaalde in artikel 7 (zie hierna). Voorts is een regeling opgenomen over het 
desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de zitting. Uitstel hoeft overigens niet altijd te worden 
verleend. Klager dient wel tijdig uitsluitsel over zijn verzoek om uitstel te krijgen. Een verzoek om 
uitstel moet niet automatisch gehonoreerd worden. Een gemotiveerd verzoek om uitstel kan in-
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gewilligd worden, maar dient dan wel te worden beperkt tot een eenmalig uitstel omdat anders 
de afwikkeling van het klaagschrift een te grote vertraging kan ondervinden. 
De toelichting op dit artikel van deze regeling is ook de plaats om te wijzen op het bepaalde in 
artikel 7. Het verdient aanbeveling om van de inhoud van deze artikelen bij de uitnodiging van de 
hoorzitting mededeling te doen.  
Het aanwezig zijn van partijen bij het horen van getuigen in de klachtenprocedure is een beginsel 
van goede procesorde. 
 
Artikel 11 Niet-deelneming aan de behandeling 
Dit artikel behoeft geen toelichting. Ook al is de voorzitter formeel onafhankelijk, dan staat daar-
mee nog niet vast dat automatisch ook op inhoudelijk vlak van niet-vooringenomenheid sprake is. 
 
Artikel 13 Beslotenheid zitting 
De zittingen zijn niet openbaar omdat het hier altijd gaat om persoonlijke zaken of andere zaken 
met een vertrouwelijk karakter.  
 
Artikel 15 Quorum 
Er wordt gehoord door ten minste twee leden van de commissie onder wie in elk geval de voorzit-
ter of diens plaatsvervanger. Er is namelijk geen bezwaar tegen het horen in het kader van de 
klachtenprocedure door de voorzitter en één lid van de commissie. Echter, advisering moet door 
de voltallige commissie plaatsvinden. 
 
Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging 
Van het horen wordt een verslag gemaakt. In de regeling wordt een vaste procedure opgenomen. 
Het bepaalde in het eerste lid hoeft niet zo ver te strekken dat van al het aanwezige publiek naam 
en hoedanigheid wordt opgenomen. Wel zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens 
welke partij aanwezig was en wat door hen naar voren is gebracht. Gezien de betekenis van de 
hoorzitting in het kader van de besluitvorming in de fase van het klaagschrift ligt het voor de hand 
dat het verslag van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op de klacht aan klager wordt 
toegezonden. Ook is het mogelijk het verslag van de hoorzitting vóór het nemen van de beslissing 
op de klacht aan de klager te zenden. Hierdoor krijgt klager de gelegenheid te reageren indien het 
verslag een onjuiste weergave bevat van de hoorzitting. Uit oogpunt van een zorgvuldige voorbe-
reiding zal dit vaak de voorkeur genieten. Het verslag speelt ook een rol in de raadkamer en bij 
het advies. Als een lid afwezig is geweest bij het horen en de stemmen staken in de adviescom-
missie, hoeft bij de hernieuwde behandeling in de commissie niet opnieuw gehoord te worden. 
 
Artikel 17 Nader onderzoek 
Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het licht brengen die op het moment van 
de zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om klager en werkgever opnieuw te ho-
ren. De onderhavige bepaling voorziet in de mogelijkheid de commissie te verzoeken daartoe een 
nieuwe zitting te houden. Indien het in het hier bedoelde geval feiten of omstandigheden betreft 
die voor de op de klacht te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan 
klager meegedeeld en wordt hij opnieuw in de gelegenheid gesteld te worden gehoord (rechtsbe-
ginsel van hoor en wederhoor). Is de nieuwe informatie niet van aanmerkelijk belang dan kan er 
voor gekozen worden om klager in de gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren. Na de hoor-
zitting gehouden telefoongesprekken kunnen gezien worden als nader onderzoek. 
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Artikel 18 Raadkamer en advies 
Zie ook de toelichting bij artikel 13. De hoorzitting is niet openbaar; de hier bedoelde 
beraadslaging vindt achter gesloten deuren plaats.  
Het tweede lid, onder b, is opgenomen voor die gevallen waarin het vergaderquorum wel aanwe-
zig is, maar dat één van de leden zich onthoudt van stemming en de andere leden niet een eens-
luidend standpunt innemen. In een dergelijk geval is het standpunt van de voorzitter bepalend.  
Het horen kan plaatsvinden door een niet voltallige commissie. Hoe het advies tot stand komt, is 
niet voorgeschreven. Schriftelijke consultatie is mogelijk. Er moet voor advisering altijd sprake zijn 
van een commissie bestaande uit drie personen. 
 
Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging 
In de klachtenprocedure maakt het verslag van de hoorzitting deel uit van het advies van de 
commissie en wordt het schriftelijk uitgebracht. De beslistermijn bedraagt ingevolge artikel 20 
dertien weken, behoudens in het geval van opschorting of met gebruikmaking van de mogelijk-
heid van verdaging. De onderhavige bepaling verlangt van de voorzitter van de commissie dat 
indien hij voorziet dat de termijn als hiervoor bedoeld niet wordt gehaald, hij tijdig werkgever 
verzoekt de beslissing op de klacht te verdagen. Verdagen kan voor ten hoogste 6 weken. Ook 
wordt aan klager een afschrift van het verdagingsbesluit toegezenden.  
 
Artikel 20 Uitspraak 
De beslistermijn bedraagt ingevolge 13 weken, behoudens in het geval van opschorting of met 
gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. Verdagen kan voor ten hoogste 6 weken. Het 
ligt voor de hand ook klager een afschrift van het verdagingsbesluit toe te zenden.  
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