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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB-kamer van 28 augustus, 25 september 2014 
c) Toekenning IAU 2013 Loon op Zand  
d) Memo Stimulansz over uitvoering voorliggende voorzieningen 

 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 29 september 2014 
a) Verslag AB 29 september 2014 
b) Besluitenlijst AB 29 september 2014 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Strategisch plan 2015-2018 en meerjarenbegroting 2015-2018 
a)    Voorlegger strategisch plan en begroting 
b)    Strategisch plan 2015-2018 
c)     Concept Meerjarenbegroting 2015-2018 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen  
Vaststellen 
Instemmen 
 

4.  Uitvoeringsplan ‘Werken is het doel, participeren is de norm’ 
a) Voorlegger 
b) Uitvoeringsplan ‘Werken is het doel, participeren is de norm 
c) Concept Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 

 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

5.  Bestuursrapportage Q3-2014 
a)    Voorlegger 
b)    Bestuursrapportage Q3-2014 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

6.  Rapportage toetsingsbezoek Cedris 
a)     Voorlegger 
b)     Rapportage  

 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Kennisnemen 
 

7.  Archiefverordening Baanbrekers  
a)    Voorlegger 
b)    Concept Archiefverordening Baanbrekers  
  

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

8.  Nota van waardering en afschrijvingsbeleid activa 
a)    Voorlegger 
b)    Rapportage 
 

 
Ja  
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

9.  Maatjesproject 
a)    Informatie  
 

 
Nee 

 

 
Kennisnemen 
 

10. Rondvraag en sluiting Nee 
 

 

 

AGENDA 15 DECEMBER 2014                                                                                         ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 21.00 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk 



 15 december 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

Strategisch plan 2015-2018

Bijgestelde conceptbegroting 2015 

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 december 2014



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

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 25 september 2014 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
Afwezig:   

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames A. Bakker, 
F. Moyayedi, de heer J. van Dijk (namens Baanbrekers) 
De dames P. Gerris (met berichtgeving), J. Baarendse en Th. Van der Schans 

   
        

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  
Betreurd wordt dat enkele leden niet aanwezig zijn. 
Vervolgens wordt aan de orde gesteld: 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

 Concept Participatienota 
Deze vergadering zal een inhoudelijke reactie op de nota worden geformuleerd en aan de 
gemeenten worden toegezonden. 

 Nieuwsclip nr. 99, september 2014 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Mededelingen uit de organisatie 
De heer Van Dijk staat stil bij de behandeling van de jaarstukken in de gemeenten, waarbij de 
gemeenteraden zich hebben uitgesproken over het niet aanleggen van een reserve voor re-
integratiedoeleinden zoals eerder was voorgesteld. De begroting en beleidplan worden nu op 13 
oktober ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Verder wordt de stand van zaken 
rondom de voorbereiding van de Participatiewet geschetst en wordt aangegeven dat het 
bijstandsvolume zich al enige maanden stabiliseert en zelfs beperkt afneemt, waardoor het 
verwachte Buigtekort naar verwachting lager zal gaan uitvallen. 

 Baanbrekers Actueel Participatiewet (concept) 
De leden nemen kennis van het concept en concluderen vervolgens dat de hoeveelheid informatie 
te groot is, waardoor de kern van de inhoud aan de aandacht van de lezer zal ontsnappen.  
Afgesproken wordt dat mevrouw Bakker het concept zal bewerken en haar versie begin volgende 
week aan de heer Van Dijk toezendt.  

 

 
 

3   Verslag vergadering 28 augustus 2014 

Wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 
 

 
 



4   Participatienota 

Kennis wordt genomen van de nota  ‘iedereen doet mee in de Langstraat’. 
De nota geeft de kamer aanleiding tot de volgende opmerkingen: 
 
Beschut werken nieuwe stijl 
 De leden vinden dat op basis van het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee’ het opmerkelijk dat dit principe 
nog niet wordt toegepast op beschut werken nieuwe stijl. Als iemand alleen kan meedoen in de vorm van 
beschut werken, zou dat ook aangeboden moeten worden. Alleen financiële factoren zouden niet bepalend 
moeten zijn nu het Rijk ook middelen beschikbaar stelt voor beschut werk. Alternatieven moeten 
onderzocht worden.  
  
Tijdelijke contracten WSW 
 De kamer begrijpt uit een toelichting van Baanbrekers dat het financieel gunstiger is om de tijdelijke 
contracten om te zetten in dienstverbanden voor onbepaalde tijd in plaats van de voorgenomen 
beëindiging hiervan. Onder bijvoeging van de betreffende berekeningen zal  het voor iedereen duidelijk zijn 
dat de contracten verlengd moeten worden. Bovendien is het ook op grond van de individuele persoonlijke 
belangen van de betrokken WSW'ers beter hen in dienst te houden. De kamer is dan ook voorstander van n 
omzetting van de tijdelijke dienstverbanden in contracten voor onbepaalde tijd. 
  
Garantiebanen 
 Er wordt voor gepleit dat de beleidsbepalers en andere bestuurders in het regionaal werkbedrijf ervoor 
zorgen dat de garantiebanen minimaal naar evenredigheid in de Langstraat terechtkomen. 
  
Participeren is de norm 
 De tegenprestatie 
  
De kamer kan zich vinden in de opvatting dat de tegenprestatie in de eerste plaats het individueel belang 
dient en secundair het maatschappelijk belang. Beslispunt 6 wordt onderscchreven.   
  
Klantenparticipatie 
 Verwezen wordt naar de eerdere advisering over dit onderwerp.  
  
 

 
 

5  Rondvraag en sluiting  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.  

 
 
 



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

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 28 augustus 2014 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd:  19.30 uur 
        Aanwezig: 

 
          Afwezig:                              

 
 
         

 
 
 
 
      

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

        

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en stelt vervolgens aan de orde.  
 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

  Mail J. van Dijk van 2 juli 2014 
Naar aanleiding van deze mail heeft de voorzitter de vraagstelling m.b.t. het al dan niet verstrekken 
van bijzondere bijstand ter verlichting van de effecten van de kindregelingen neergelegd bij de LCR. 
Gewacht wordt op het antwoord. 

 Stimulansz-Movisie: De toekomst van cliëntenparticipatie 
 LCR: Column voorzitter van 15 juli 2014 
 LCR: Brief films en Participatiewet 
 LCR: thema’s /workshops Participatiewet 
 LCR: info loonwaardebepaling 
 Mail KRO-NCRV van 18 augustus 2014 
Deze ingekomen stukken worden alle voor kennisgeving aangenomen. 
 

 
 

3   Verslag vergadering 26 juni 2014 

Het verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.  
 

 
 

4   Toekomstige cliëntenparticipatie 

T.b.v. dit onderwerp zijn bijgevoegd. 
1. Verslag bespreking van 11 juli 2014 
2. Notitie ‘Uitgangspunten klantenparticipatie Participatiewet’.  
3. Reactie Klantenkamer WSW op voorstel ‘Uitgangspunten klantenparticipatie Participatiewet’.  
4. Modelverordening cliëntenparticipatie Participatiewet. 



4   Toekomstige cliëntenparticipatie 

 
Kennis wordt genomen van de overlegde stukken. Vervolgens wordt inhoudelijk op de uitgangspunten van 
de toekomstige cliëntenparticipatie ingegaan. Dit leidt tot de volgende opmerkingen, reacties, 
kanttekeningen, adviezen: 

 De leden van de WWB Kamer, net als die van de WSW Kamer, zijn voor bepaalde periodes 
benoemd. De huidige verordening bevat bepalingen hierover. Voor zoveel noodzakelijk worden 
rechten hieromtrent voorbehouden. 

 Gekozen wordt voor een praktische insteek, omdat het belangrijk is dat er na de voorgenomen 
opheffing van de beide Kamers per 1 januari a.s. tijdig een goede, nieuwe operationele 
cliëntenraad is, die de belangen van de doelgroep tijdig en goed kan behartigen. Wat ons betreft 
gaat dat voor een juridische discussie over eventuele (vermeende) rechten van de leden van de 
Kamer. 

 Opheffing van de bestaande kamers en de oprichting van een nieuwe participatieraad moeten 
aansluiten, zodat er in elk geval een belangenbehartiging gewaarborgd is. 

 Onderschreven wordt dat de Participatieraad bestaat uit de doelgroep van de Participatiewet en/of 
vertegenwoordiging hiervan en de doelgroep WSW en/of vertegenwoordiging hiervan. 

 Niet duidelijk is hoe de rol van de voorzitter wordt ingevuld en wat onder een externe voorzitter 
moet worden verstaan. Een verduidelijking is nodig voordat hierover geadviseerd kan worden.  

 Onderschreven wordt dat leden van de OR van Baanbrekers of de deelnemende gemeenten geen 
zitting in de participatieraad hebben, omdat in de praktijk is gebleken, dat het heel moeilijk kan 
zijn duidelijke belangen te scheiden. 

 T.a.v. de advisering wordt geadviseerd de raad te laten adviseren over de Participatiewet in al haar 
facetten. Verwezen wordt naar datgene wat daarover in de modelverordening staat t.a.v.  
bevoegdheden en taken van de Participatieraad.  

 Gelet op de formulering in de modelverordening  dient de raad te adviseren aan het Bestuur van 
Baanbrekers. 

 T.a.v. het 7de uitgangspunt, de adviesrol op strategische beleidsthema's rond Participatie en de 
verbinding met het sociaal domein, vindt de kamer dat de Participatieraad hierover ook een  
mening kan hebben. 

 De expertise die in de WWB-Kamer door onder meer ervaringsdeskundigen is opgebouwd mag niet 
verloren gaan met het instellen van een nieuwe Participatieraad. 

 De modelverordening, welke overigens identiek is aan de werkwijze en samenstelling van de WWB 
Kamer, zou onverkort van toepassing moeten zijn op de nieuw in te stellen Participatieraad.     

 De kamer wil betrokken zijn bij de te stellen eisen aan vertegenwoordigers van externe 
organisaties, want wij zijn van mening dat zij een toegevoegde waarde kunnen hebben in de 
Participatieraad. 

 M.b.t. de samenstelling van de Participatieraad betreft, zoals grootte van de raad, 
afspiegeling inwonertal, doelgroepen en andere, verdere (huishoudelijke) regelingen lijkt het de 
kamer voor de hand te liggen dat een afvaardiging van de WWB-kamer in een verder overleg 
hieraan bijdraagt, hoewel de kamer zich afvraagt of dit niet meer op de weg van de nieuwe raad 
ligt. 

  
 

 
 

5  Rondvraag en sluiting  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 



Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

> Retouradres Postbus 9Ū801 2509 LV Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

p 0 s t b u s
9

7
m e e n t e L 0 0 n 0 P Z a n d ONTVANGEN 28 OKT 2014 

5170 AA Kaatsheuvel 

ll"'rl*l"lll'l'l'l'*l 
Gemeente Loon op Zand 

IİIIİIİHIIIIIIIIIİUDIIIIIİİIIIII 
2014.13885 

Afdeling ţY\tfV\ 
OVB:(ja 

Datum 17 oktober 2014 
Betreft Toekenning incidentele aanvullende uitkering over ZÖIJ 

Geacht college, 

Met deze beschikking ken ik u een incidentele aanvullende uitkering toe. In het 
vervolg van deze beschikking wordt u hierover nader geïnformeerd. Over de 
besteding van deze uitkering behoeft u zich niet aan het Rijk te verantwoorden. 

BETROKKEN PARTIJEN 

V E R S T R E K T DOOR 

TOEGEKEND AAN 

DATUM 

R E G E L I N G 

KENMERK 

TYPE 

NAAM 

DATUM VERZOEK 

BEDRAG 

JAAR WAAROVER 

T O E L I C H T I N G 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Loon op Zand 

17 oktober 2014 

N.v.t. 

Aanvullende uitkering 

Incidentele aanvullende uitkering 

28 juli 2014 

C 106.473,-

2013 

Indien het toegekende bedrag afwijkt van de door 
u verzochte aanvulling, houdt dit verband met 
hetzij een afrondingsverschil hetzij het feit dat 
voor de berekening van de aanvullende uitkering 
wordt uitgegaan van de relevante baten en lasten 
in het kader van het WWB-budget, zoals die door 

Directie 
Inkomensverzekeringen en 
-voorzieningen 
Afdeling 
Inkomenswaarborg tijdens 
Werk 

Postbus 9 0 8 0 1 
2509 LV Den Haag 
Anna van Hannoverst raat 4 
T 070 333 44 44 
F 070 333 40 33 
www.r i jksoverhe id .n l 

Contactpersoon 
R.Schuurmans 

06 1158 51 90 
RSchuurmans@minszw.nl 

Onze referentie 
2014 -0000142160 

Bijlagen 
Advies van de 
Toets ingscommissie WWB 
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uw gemeente zijn verantwoord in de bijlage bij de 
gemeentelijke jaarrekening over 2013 én de 
constatering dat u in uw verzoek van andere 
bedragen bent uitgegaan. 

Directie 
Inkomensverzekeringen en 
-voorzieningen 
Afdeling 
Inkomenswaarborg tijdens 
Werk OMSCHRIJVING R E G E L I N G 

B A S I S VAN DE V E R S T R E K K I N G 
Artikel 74, eerste lid, van de Wet werk en bijstand. 

Datum 
17 ok tober 2014 

Onze referentie 
2014-0000142160 

B E L E I D S D O E L S T E L L I N G 
De incidentele aanvullende uitkering beoogt financiële compensatie te bieden aan 
gemeenten die door een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt incidenteel een 
tekort hebben van meer dan lCP/o op hun budget als bedoeld in artikel 69 van de 
WWB en die voldoen aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden. 

W I J Z E VAN BETALING 

Voornoemd bedrag zal in het eerste kwartaal van 2015 worden overgemaakt op 
de bij mij bekende rekening van uw gemeente. 

S P E C I F I E K E W E T G E V I N G 

W E T WERK EN BIJSTAND 

Artikel 74. 

1. Indien de verstrekte uitkering op grond van artikel 69 onvoldoende dekking 
biedt voor de netto lasten van het toekennen van algemene bijstand, uitkeringen 
of inkomensvoorzieningen als bedoeld in artikel 69, eerste lid, kan door Onze 
Minister op verzoek van het college een incidentele of meerjarige aanvullende 
uitkering worden verleend. 

R E G E L I N G WWB, IOAW EN IOAZ 

Artikel 15. 

1. Een verzoek tot een incidentele aanvullende uitkering wordt in de periode van 1 
januari tot en met 31 jul i van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 
waarop het verzoek betrekking heeft, door de toetsingscommissie ontvangen. Een 
verzoek, dat door de toetsingscommissie wordt ontvangen na 31 juli wordt niet 
behandeld, met dien verstande dat indien artikel 8b van de wet, onderscheidenlijk 
artikel 40 van de IOAW en artikel 40 van de IOAZ van toepassing is het verzoek 
niet in behandeling wordt genomen indien het wordt ontvangen na 31 augustus. 
3. Na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, beslist de minister op het 
verzoek uiterlijk 31 december van het kalenderjaar waarin het verzoek tot een 
incidentele aanvullende uitkering is ontvangen. 
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T O E T S I N G S C O M M I S S I E WWB 

Bij mijn besluit heb ik het advies van de Toetsingscommissie WWB betrokken. Dit 
advies treft u bijgaand aan. 

CORRESPONDENTIE 

Directie 
Inkomensverzekeringen en 
-voorzieningen 
Afdeling 
Inkomenswaarborg tijdens 
Werk 

Heeft u na het lezen van deze beschikking en bijbehorende toelichting nog 
inhoudelijke vragen over wet- en regelgeving, dan kunt u die stellen via het 
contactformulier op het Gemeenteloket van SZW 
(gemeenteloket.szw.nl/contact.html). 

Datum 
17 ok tober 2014 

Onze referentie 
2014-0000142160 

B E K R A C H T I G I N G 

Hoogachtend, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze 

drs. MA. Ros Abbing 
Directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 

B EZ WAARMOGELIJKHEID 

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk 
bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking 
betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, 
Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het 
bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventuele andere op de zaak betrekking 
hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
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Toetsingscommissie Wet werk en bijstand 

Advies van de toetsingscommissie WWB inzake het verzoek om een Incidentele 
aanvullende uitkering (IAU) over 2013 van de gemeente Loon op Zand 
(bijlage 50 bij de brief van de Toetsingscommissie WWB aan staatssecretaris J. Klijnsma van 
25 september 2014 met kenmerk TC/IAU/14/003) 

0. Inleiding 
De gemeente Loon op Zand heeft op 28 juli 2014 bij de Toetsingscommissie WWB (hierna te 
noemen: commissie) voor een bedrag van Ç 106.473,- een verzoek ingediend voor een 
incidentele aanvullende uitkering op het over 2013 toegekende budget als bedoeld in artikel 
69, eerste lid, WWB. Dit verzoek was voorzien van alle vereiste bijlagen en is tijdig door de 
commissie ontvangen. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor toekenning van het door de gemeente aangevraagde 
bedrag, toetst de commissie allereerst of sprake is van een rechtmatige uitvoering van de 
WWB in het kalenderjaar 2013. Als het oordeel negatief is, dan adviseert de commissie om 
het verzoek om een IAU af te wijzen. Als het oordeel over rechtmatige uitvoering van de 
WWB positief is, dan toetst de commissie vervolgens of naar het oordeel van de commissie 
sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Als dit oordeel positief is en de 
gemeente telt op 1 januari 2013 niet meer dan 40.000 inwoners, dan zal de commissie 
adviseren om het verzoek om IAU toe te kennen. Als het oordeel negatief is, dan heeft de 
commissie bij gemeenten met een inwonertal tussen 10.000 en 40.000 de bevoegdheid om 
beleid en uitvoering van de gemeente in haar oordeel te betrekken. Indien beleid en uitvoering 
hiertoe aanleiding geven, kan de commissie alsnog tot het oordeel komen dat het verzoek om 
IAU voor inwilliging in aanmerking kan komen. 

1. Rechtmatige uitvoering WWB 
In artikel 10, vierde lid, onder a, van het Besluit WWB 2007 is geregeld dat een IAU-verzoek 
wordt afgewezen indien de minister van SZW de gemeente een aanwijzing heeft gegeven 
wegens een ernstige tekortkoming in de rechtmatige uitvoering van de wet. De commissie 
constateert dat een dergelijke aanwijzing niet is gegeven aan gemeente Loon op Zand. 

In de Regeling WWB, IOAW en IOAZ is voorts expliciet geregeld dat geen recht bestaat op 
een incidentele aanvullende uitkering, indien de overstijging van de eigen risicodrempel van 
110*^ (van het toegekende budget), naar het oordeel van de Toetsingscommissie WWB, het 
gevolg is van een onrechtmatige wetsuitvoering. De commissie baseert haar oordeel op de 
verantwoordingsinformatie van gemeenten, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de 
Financiële-verhoudingswet. De commissie betrekt in haar beoordeling alleen informatie over 
onrechtmatigheden, voor zover die betrekking hebben op het budget als bedoeld in artikel 69 
van de WWB. Voorts meent de commissie, mede vanwege het "alles of niets"-karakter van de 
IAU, dat een redelijke verhouding moet bestaan tussen een gerapporteerde onrechtmatigheid 
en het oordeel dat de overstijging van de eigen risicodrempel van 110*??? daarvan het gevolg is. 
Een onrechtmatige wetsuitvoering zal voor de Toetsingscommissie WWB geen aanleiding 
vormen de minister van SZW te adviseren de gevraagde IAU-uitkering af te wijzen, indien de 
gerapporteerde onrechtmatigheden binnen de voor de gemeente toepasselijke 

1 



rapporteringstolerantie, als geregeld in artikel 5, vierde lid, van het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (BADO), blijven. 
Naar het oordeel van de commissie is bij gemeente Loon op Zand de overstijging van de 
eigen risicodrempel van 1 109ć (van het toegekende budget) niet het gevolg van een 
onrechtmatige wetsuitvoering. 

2. Uitzonderlijkheid arbeidsmarktsituatie 
Of al dan niet gesproken kan worden van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt wordt 
als volgt beoordeeld: 

« Voldoet de gemeente aan het criterium van artikel 15, vijfde lid, regeling WWB 
(WWB-criterium), dan is sprake van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. 

* Wanneer de gemeente daar niet aan voldoet, dan beoordeelt de commissie of zij 
voldoet aan het door de commissie geformuleerde WBB- of NWW-criterium. 

» Wanneer de gemeente niet aan een van deze criteria voldoet, dan beoordeelt de 
commissie of op basis van de door de gemeente gegeven informatie, alsmede 
informatie waarover de commissie zelf beschikt, gesproken kan worden van een 
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. 

2.1 Wettelijk criterium 
De commissie heeft aan de hand van de beschikbare gegevens beoordeeld of de gemeente 
heeft voldaan aan het arbeidsmarktcriterium van artikel 15, vijfde lid, van de Regeling WWB. 
Een gemeente voldoet hieraan als: 

* de instroom van de gemeente in 2013 ten opzichte van de gemiddelde instroom van de 
gemeente over de periode 2010-2012 hoger is dan de landelijke instroom in 2013 ten 
opzichte van de gemiddelde landelijke instroom over de periode 2010-2012 én 

* de uitstroom van de gemeente in 2013 ten opzichte van de gemiddelde uitstroom van 
de gemeente over de periode 2010-2012 lager is dan de landelijke uitstroom in 2013 
ten opzichte van de gemiddelde landelijke uitstroom over de periode 2010-2012. 

De instroomontwikkeling van gemeente Loon op Zand was in 2013 ten opzichte van het 
gemiddelde over de periode 2010 tot en met 2012 hoger dan landelijk (namelijk 132,096 in de 
gemeente tegenover 121,59ć landelijk); de uitstroomontwikkeling van gemeente Loon op 
Zand was in 2013 ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2010 tot en met 2012 
hoger dan landelijk (namelijk 126,39c in de gemeente tegenover 112,09ć landelijk). 
De gemeente Loon op Zand heeft daarmee niet voldaan aan het arbeidsmarktcriterium van de 
Regeling WWB. 

2.2 WBB- en NWW-criterium 
De vraag of in Loon op Zand sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt 
diende dus zelfstandig door de commissie te worden beoordeeld. 
De commissie heeft deze beoordelingsruimte ingevuld door twee criteria te ontwikkelen. Als 
een gemeente aan ten minste een van deze criteria voldoet, dan is de commissie van oordeel 
dat gesproken kan worden van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. 

2 



Het eerste criterium betreft het WBB-criterium (waarbij WBB staat voor werkloze 
beroepsbevolking. Dit criterium gaat uit van de ontwikkeling van het werkloosheids
percentage (zijnde de werkloze beroepsbevolking als percentage van de totale beroeps
bevolking) over de periode 2011 tot en met 2013 in het COROP-gebied Midden-Noord-
Brabant - waartoe Loon op Zand behoort - in vergelijking met Nederland. De ontwikkeling 
van het werkloosheidspercentage is een goede indicator van de verhouding tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt in de regio waartoe de gemeente behoort. De commissie is van 
oordeel dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt als de ontwikkeling 
in het COROP-gebied waartoe de gemeente behoort meer dan 1,0 procentpunt hoger is dan in 
Nederland. In Nederland was in 2011 5,49fc van de beroepsbevolking werkloos en in 2013 
8,396, een toename van 2,9 procentpunt. Om aan het WBB-criterium te voldoen, dient daarom 
de ontwikkeling van de werkloosheid in de betreffende COROP-regio meer dan 3,9 
procentpunt toe te nemen (zijnde de landelijke toename van 2,9 procentpunt plus de marge 
van 1 procentpunt). In de COROP-regio Midden-Noord-Brabant waartoe Loon op Zand 
behoort is de werkloosheid veranderd van 4,896 in 2011 naar 8,096 in 2013; een verandering 
van 3,2 procentpunt. De gemeente voldoet daarmee niet aan het WBB-criterium. 

Het tweede criterium betreft het NWW-criterium, waarbij NWW staat voor niet werkende 
werkzoekenden. Dit criterium betreft de ontwikkeling van het gemiddeld aantal niet werkende 
werkzoekenden (NWW) tussen 2011 en 2013 ten opzichte van de ontwikkeling van het 
gemiddeld aantal NWW'ers in Nederland in diezelfde periode. Hoewel de ontwikkeling van 
het aantal NWW'ers naar het oordeel van de commissie een minder goede indicator is voor de 
situatie op de arbeidsmarkt dan de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking, geeft 
deze wel informatie over het aantal personen dat bij de arbeidsmarkt is betrokken. De 
commissie is daarom van oordeel dat het redelijk is om te spreken van een uitzonderlijke 
situatie op de arbeidsmarkt als de ontwikkeling van het aantal NWW'ers over de periode 2011 
tot en met 2013 in de gemeente meer dan 5 procentpunt hoger is dan in Nederland, ook als de 
hiervoor genoemde indicator van de werkloosheid in het COROP-gebied lager uitkomt dan 
+L0 procentpunt. Voor het hanteren van de marge van 5 procentpunt geldt eenzelfde 
argument als bij de eerdergenoemde marge van 1,0 procentpunt. Daar de ontwikkeling van het 
aantal NWW'ers in een gemeente veel grotere verschillen laat zien dan de ontwikkeling van 
de werkloze beroepsbevolking in de regio, ligt om die reden een ruimere marge in de rede. 
In Nederland nam het gemiddeld aantal NWW'ers toe van 468.824 in 2011 naar 672.805 in 
2013, een stijging van 43,59c. Een gemeente voldoet daarom aan het NWW-criterium als het 
aantal NWW'ers tussen 2011 en 2013 met meer dan 48,596 (43,596 +5%) stijgt. In Loon op 
Zand veranderde het gemiddeld aantal NWW'ers van 451,8 in 2011 naar 734,8 in 2013, een 
stijging van 62,696. De gemeente Loon op Zand voldoet daarmee aan het NWW-criterium. 

Hierdoor kan op grond van deze criteria worden geconcludeerd dat er in de gemeente Loon op 
Zand in 2013 sprake was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. 
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3. Advies 
Op grond van het bovenstaande is de commissie van oordeel dat er bij de gemeente Loon op 
Zand gesproken kan worden van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. 

De commissie heeft voorts geconstateerd dat het door het college gevraagde bedrag 
overeenkomt met het bedrag waarop hij aanspraak kan maken, gelet op het hem over 2013 
toegekende budget als bedoeld in artikel 69, eerste lid, WWB, het eigen risico ter grootte van 
10^o van dat budget en de door hem over 2013 afgelegde verantwoording, op de wijze als 
bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet (SiSa-bijlage). 

De commissie adviseert u daarom om aan de gemeente Loon op Zand, op het over 2013 
toegekende budget als bedoeld in artikel 69, eerste lid, WWB, een aanvulling toe te kennen 
van C 106.473,-. 

Den Haag, 25 september 2014 
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Memo IAU en voorliggende voorzieningen 

 
 
 
Aanleiding:  
In het AB van 29 september heeft de heer C. Musters gevraagd een memo te verstrekken hoe in 
de uitvoeringspraktijk omgegaan wordt met het onderwerp voorliggende voorzieningen.  Deze 
vraagstelling was een gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant op het beroep IAU 
van de gemeenten Heusden en Waalwijk.  
 
 
Onderzoeksvragen voorliggende voorzieningen 
In het kader van het ingestelde beroep hebben Heusden en Waalwijk in samenwerking met 
Baanbrekers een onderzoek laten verrichten door Stimulansz naar de uitvoeringspraktijk rondom  
voorliggende voorzieningen. Het betreffende rapport is als een objectieve toets van een ter zake 
deskundig bureau ingebracht in het bestuursgeschil.  
 De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd en beantwoord:  

1. Toets de relevante werkprocessen, de controlesystematiek en de verlangde kwaliteit ten 
opzichte van mandaatverstrekking; 

2. Interview een aantal personen in het kader van de hiervoor genoemde vraagstelling; 
3. Stel een rapport van bevindingen op of de screening op voorliggende voorzieningen 

voldoet aan de maatstaven die daaraan binnen de wettelijke kaders worden gesteld.  
Betrek hierbij zo nodig of de werkzaamheden van Soza Xpert een extra zijn ten opzichte 
van datgene wat normaliter in den lande gebruikelijk is.  

 
 
Eindconclusie onderzoek Stimulansz  
Het onderzoeksrapport van Stimulansz sluit af met een eindconclusie, die in dit memo integraal is 
opgenomen.  Uit de conclusie blijkt dat de reguliere bedrijfsvoering op orde is.  
 
 
Citaat uit het onderzoeksrapport.  
 
“Op basis van de inhoud van de vorige hoofdstukken komen we tot de volgende eindconclusies. 
We geven dat aan per onderzoeksvraag. 
 
Toets de relevante werkprocessen, de controlesystematiek en de verlangde kwaliteit ten opzichte 
van mandaatverstrekking 
 
Op basis van de Administratieve Organisatie (AO), stellen wij dat deze in opzet goed is ingericht. 
Baanbrekers beschikt over beschrijvingen van de werkprocessen, over werkinstructies, over een 
gedegen handboek, over voldoende borging van de kwaliteit door de aanwezigheid van een 
kwaliteitsteam en over standaardrapportagemodellen. De opzet is dusdanig dat er weinig mis kan 
gaan. Wel bevelen wij aan om het rapportmodel voor signalen te voorzien van een apart ‘kopje’ 
Voorliggende Voorzieningen. Gelijk aan het model voor aanvragen. Daardoor worden 
medewerkers gedwongen om hier sec bij stil te staan en over te rapporteren. 



 
 
Interview een aantal personen in het kader van de hiervoor genoemde vraagstelling. 
 
De opzet van de AO kan nog zo goed zijn, in de praktijk zal het duidelijk moeten worden of de 
opzet ook werkt. Daartoe zijn interviews gehouden en is aan de geïnterviewden casuïstiek 
voorgelegd. We kunnen stellen dat de medewerkers beschikken over voldoende kwaliteit en kennis 
om het werk goed te kunnen uitvoeren.  
 
Stel een rapport van bevindingen op of de screening op voorliggende voorzieningen voldoet aan de 
maatstaven die daaraan binnen de wettelijke kaders worden gesteld. Betrek hierbij zo nodig of de 
werkzaamheden van Soza Xpert een extra zijn ten opzichte van datgene wat normaliter in den 
lande gebruikelijk is.  
 
U kunt het voor u liggende document zien als het rapport van bevindingen. Wij stellen dat de opzet 
en de werking van de AO voldoende is om aan de maatstaven van de wettelijke kaders te voldoen. 
Baanbrekers beschikt over een goede opzet van de AO en de werking daarvan is op orde. 
Medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunnen die kennis ook gebruiken om zaken 
verder uit te zoeken in een handboek, bij collega’s of bij het kwaliteitsteam. Specialistische kennis 
mag niet worden verlangd en is ook bij andere organisaties in het land niet gebruikelijk. Toch 
willen gemeenten risico’s op de financiering voorkomen. In die zin worden niet voor niets externe 
bureaus ingeschakeld. Niet alleen door Baanbrekers maar ook door andere organisaties.  
 
Al met al  kunnen wij uit de in dit rapport opgenomen onderzoeksresultaten concluderen dat 
Baanbrekers, de voormalige ISD-ML, het onderwerp Voorliggende Voorzieningen op orde heeft.”  
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Conceptverslag  29 september 2014     Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, secretaris 
Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden  

  Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden 
De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand 
De heer J. van Groos, 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 J. Brekelmans, raadslid gemeente Loon op Zand 
De heer H. Brekelmans, raadslid gemeente Waalwijk 
Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 

  De heer J. van Dijk, beleidsadviseur strategie Baanbrekers (verslaglegger) 
Afwezig: De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 
  Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand  

Beiden, met bericht van verhindering 
 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt vervolgens aan de orde: 
 
 
1) Opening / mededelingen /ingekomen stukken  

 
a. Termijnagenda 
De heer H. Brekelmans vraagt vervolgens of de vergaderstukken twee weken voor de 
vergadering kunnen worden toegezonden. De secretaris deelt mede dat de overeengekomen 
termijn 10 dagen is. Voor 2015 zal worden bezien of deze termijn verruimd kan worden. 
Tevens verzoekt de heer Hans Brekelmans de bijgestelde begroting in de termijnagenda op te 
nemen.  
 
Besloten wordt met inachtneming van de toezegging de termijnagenda voor kennisgeving 
aan te nemen.  
 
b. Verslag WWB-kamer van 26 juni 2014 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw de Bruijn over de koopkrachtontwikkeling van 
alleenstaande ouders per 1 januari 2015 geeft de heer Van Dijk aan dat van gemeentewege 
een inkomensterugval als gevolg van landelijk beleid niet mag worden gecompenseerd. De 
gemeente moet zich onthouden van inkomenspolitiek.  
 
Besloten wordt het verslag van de WWB-kamer voor kennisgeving aangenomen.  
 
c. Uitspraak IAU 
De heer Musters informeert naar de huidige gang van zaken. Hij vraagt het algemeen bestuur  
een memo te verstrekken over de uitvoering. 
Besloten wordt de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant voor kennisgeving aan te nemen.  
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2) Verslag en besluitenlijst vergadering 7 juli 2014 

De heer H. Brekelmans vraagt om in het verslag de voorletters op te nemen, omdat 
meerdere personen met dezelfde achternaam in het algemeen bestuur aanwezig (kunnen) 
zijn. Voorts vraagt hij of het ten aanzien van de begroting niet handig is daarover met het 
algemeen bestuur te overleggen. Dit wordt betrokken bij agendapunt 6.   
De heer Van Groos wijst op een onvolledigheid in de redactie van zijn citaat over ‘het aan de 
knoppen draaien’ (agendapunt 7). Er wordt in het verslag verwezen naar de colleges, terwijl 
er ook beïnvloedingsmogelijkheden liggen bij Baanbrekers en bij WML Facilitair. Toegezegd 
wordt dat dit aan het verslag wordt toegevoegd.  
 
Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst met inachtneming van de gevraagde  
aanpassingen vast te stellen. 

 
 
3) Mandaatregeling   

Naar aanleiding van de redactie onder B9 van het mandaat-, machtiging- en volmachtregister 
vraagt mevrouw De Bruijn of het genoemde bedrag van 2,5 mln. een maximum bedrag per 
jaar is. Gezien de kennelijke bedoeling zal deze toevoeging in het register worden 
opgenomen.  
 
Met inachtneming van de voorgestelde aanpassing  wordt kennis genomen van en ingestemd 
met de aanpassingen van de onderdelen B9 en B17 van het mandaat-, machtiging- en 
volmachtregister.  
 
 

4) Het eerste jaar Baanbrekers, jaarverslag en jaarrekening 2013   
Vooruitlopend op de inhoudelijke bespreking van het verzoek van de gemeenteraden tot 
heroverweging van de vorming van de bestemmingsreserve re-integratie licht mevrouw Van 
Limpt toe dat bestuurlijk een correctie is doorgevoerd die geleid heeft tot deze 
bestemmingsreserve. Deze correctie was als gevolg van de constatering van de accountant 
met betrekking tot de liquidatie van voormalig ISD nodig om recht te kunnen doen aan het 
uitgangspunt dat Baanbrekers bij zijn start met een schone lei zou kunnen starten. Zij stelt 
dat de reserve  niet gevormd is om een extra potje te creëren. De reservering doet recht aan 
de afspraken in het verleden, de middelen blijven nodig voor 2015 en het re-integratiebudget 
wordt gebruikt om personele lasten te dekken en apparaatskosten te ontlasten.  
 
Vervolgens gaat de voorzitter over tot inhoudelijke bespreking van het onderwerp. 
 
De heer H. Brekelmans merkt op dat het bij re/integratie moet gaan om incidentele en niet 
structurele uitgaven. Hij vraagt wat dat betekent voor Baanbrekers, waarop de secretaris 
antwoordt dat het nooit om structurele kosten gaat.  
De heer Musters geeft aan dat de raden geen zienswijze hebben gegeven, maar een advies, 
want de jaarrekening is al vastgesteld. Maar het is wel een unaniem advies van de raden 
waar je moeilijk om heen kunt. Hij geeft aan dat de rekening later op een x-moment komt. 
Dat moet je dan aangeven. Hij geeft op basis van informatie uit het Hart van Brabant aan dat 
verrekenen of doorschuiven van het re-integratiebudget naar 2015 niet mogelijk is.     
De secretaris verwijst nog eens naar de bestuurlijke besluitvorming door accountant, DB en 
AB. De voorzitter geeft aan dat bij het terugdraaien van de besluitvorming het alleen om dat 
betreffende onderdeel van het besluit gaat.  
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Mevrouw Schouten vraagt vervolgens naar de standpunten van de portefeuillehouders over 
deze kwestie, waarop de voorzitter antwoordt dat de afstemming tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer nog niet voldoende duidelijk is. De heer van Groos vindt het een 
opmerkelijke procedure gelet op de standpunten van portefeuillehouders.  
Mevrouw Mulder geeft vervolgens aan bereid te zijn de adviezen van de raden op te volgen, 
maar daarbij wel inzichtelijk te maken wat het terugdraaien voor gevolgen heeft voor 
Baanbrekers. Bijvoorbeeld dat een belangrijk deel van de apparaatskosten betaald wordt uit 
het werkdeel en dat de liquiditeit in het geding kan zijn. De heer H. Brekelmans vraagt om 
daarbij te betrekken wat er met de belastingteruggave van 1,2 mln. gebeurt.  
 
Besloten wordt af te zien van de vorming van de bestemmingsreserve re-integratie.  
 
De heer Flohr signaleert het mogelijke liquiditeitsprobleem. De heer Grootswagers vraagt 
waarom de drie genoemde personen opgenomen zijn bij 3.3. (Wet normering topinkomens). 
De heer Hendrich geeft aan geen sluitende verklaring te hebben, maar veronderstelt dat dit 
niet juist is. Mevrouw de Bruijn vraagt om de volgende keer te melden uit welke doelgroepen 
de personen uit Talentwork geplaatst zijn. 

 
 

5) Begroting 2015-2018 / jaarplan 2014-2015 
Alvorens de begroting en het jaarplan inhoudelijk aan de orde te stellen geeft de voorzitter 
het woord aan de secretaris. Deze gaat in op het strategisch plan 2015-2018 met 
bijbehorende gewijzigde meerjarenbegroting 2015-2018. De planning van het 
besluitvormingsproces met betrekking tot het strategisch plan 2015-2018 en de bijbehorende 
begroting wordt uitgelegd. Voorgesteld wordt in oktober een extra bijeenkomst te houden 
om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. In de vergadering van december wordt 
het strategisch plan aan het AB voorgelegd.   
Vervolgens gaat de secretaris in de vorm van een presentatie in op: 

1. De financiële historie in de jaren 2008-2013 van voormalig ISD en voormalig WML. 
Hieruit kan worden afgeleid dat er geen reserves meer zijn. 

2. Relevante ontwikkelingen in de omgeving van Baanbrekers. 
3. Vijf doelen voor de periode 2015-2018 (loonwaarde, beschutte werkvoorziening, 

eerste loket voor werkgevers voor flexibel personeel, effectieve en efficiënte 
bedrijfsvoering, uitkomen met de rijksmiddelen).  

4. Negen bepalende geldstromen. 
5. De noodzaak van samen optrekken met gemeenten. Agenda voor de toekomst: 

Midden-Brabant, doorontwikkeling Baanbrekers, PMCs, inkoopbeleid en 
samenwerking,  

  
Nadat de voorzitter van de leden de bevestiging heeft gekregen dat de procesgang duidelijk 
is en dat verdere behandeling later plaats vindt, stelt hij de begroting 2015-2018 aan de orde.  
De heer Musters verwijst naar de zienswijzen van de raden m.b.t. de begroting. Naar zijn 
mening kan nu worden overgaan tot vaststelling van de meerjarenbegroting en daarnaast te 
werken aan een bijgestelde begroting.  
 
Kennis wordt genomen van de presentatie van de secretaris over het strategisch plan 2015-
2018. Als voorbereiding op de besluitvorming wordt een extra themabijeenkomst gepland. 
Besloten wordt de zienswijzen van de raden op de begroting 2015-2018 voor kennisgeving 
aan te nemen, de begroting vast te stellen  en de raden hiervan mededeling te doen.  
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6) Strategisch plan 2015 -2018 
 Zie redactie onder agendapunt 5 van dit verslag.  
 
 
7) Bestuursrapportage Q2-2014 

Mevrouw Schouten geeft aan dat het AB behoefte heeft aan actuelere informatie.  
De secretaris geeft aan dat het wellicht zinvol is de leden eerder te informeren als er veel tijd 
zit tussen de behandeling van de bestuursrapportage in het dagelijks en algemeen bestuur.  
De heer Musters attendeert op het vervallen van de doorschuifregeling en vraagt de 
vordering Ruelong op te nemen in de liquiditeitsbegroting. De heer Hendrich geeft aan dat de 
bestemmingsreserve inmiddels vervallen is en dat de belastingteruggave btw nog niet 
gerealiseerd is.  
Mevrouw De Bruijn informeert naar de bijdragen van WML Facilitair.  
Mevrouw Schouten attendeert op een onjuiste nummering, waarbij de pagina 9 en 10 
ontbreken. Op een vraag van de heer Van Groos hoelang nog gewerkt moet worden met 
twee afzonderlijke administraties wordt aangegeven dat het de bedoeling is het nieuwe 
systeem per 1 januari 2015 operationeel te hebben.   
De heer Hendrich gaat vervolgens onder verwijzing naar de voorlegger in op de kosten 
gesubsidieerd personeel. Ter zake is een begrotingsfout gemaakt omdat in de boekingsgang 
van voormalig WML, gesubsidieerd – en niet gesubsidieerd personeel door elkaar liep, maar 
verzuimd is deze correctie volledig te verwerken.  
 
Besloten wordt de bestuursrapportage Q2 vast te stellen.  
Kennis wordt genomen van de resultaten social return en inbesteding Q2-2014 
 
 

8) Maatjesproject 
De secretaris verstrekt een toelichting op het maatjesproject. Het project is een initiatief dat 
voortgekomen is uit het Ondernemersakkoord in Hart van Brabant, waarbij ondernemers en 
personen uit het politieke veld mensen begeleiden op weg naar werk. Leden van het 
algemeen bestuur die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden.  
 
Besloten wordt kennis te nemen van de informatie over het maatjesproject.  
 

 
9) Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Smit deelt een complimentje uit over de Dag van de Logistiek van afgelopen 
zaterdag.  
Na een inventarisatie onder de aanwezigen naar de aanwezigheid bij de themabijeenkomst  
strategisch plan 2015-2018 op 13 oktober 2014 sluit de voorzitter de vergadering.  
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR                           29 september 2014 
 
 
 

Agendapunt Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen stukken 

 
Kennis wordt genomen van: 

a) de termijnkalender 
b) het verslag van de WWB-kamer van 26 juni 2014 

c) de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant op de IAU-aanvragen 2011 van 
Heusden en Waalwijk  

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van 7 juli 2014  Het verslag en de besluitenlijst worden vastgesteld met inachtneming van het 
volgende: 

 De voornaam van de heren Brekelmans worden aan het verslag toegevoegd. 
 Onder agendapunt 7 wordt toegevoegd dat ook Baanbrekers en WML Facilitair 

beïnvloedingsmogelijkheden hebben.   

3. Mandaatregeling  Kennis wordt genomen van en ingestemd wordt met de voorgestelde aanpassingen 
van het mandaatregister met dien verstande dat onder B9 aan het bedrag van 2,5 
mln. wordt toegevoegd ‘per jaar’.  

4. Het eerste jaar Baanbrekers, jaarverslag en 
jaarrekening 2013 

 Besloten wordt af te zien van de vorming van de bestemmingsreserve re-integratie 
en de raden te informeren over de gevolgen van deze heroverweging.  

5. Begroting 2015-2018 / jaarplan 2014-2015   Besloten wordt de zienswijzen van de raden voor kennisgeving aan te nemen, de 
begroting vast te stellen  en de raden hiervan mededeling te doen.  

6.  Strategisch plan 2015-2018  Kennis wordt genomen van de presentatie van de secretaris over het strategisch 
plan 2015-2018.   

 Als voorbereiding op de besluitvorming wordt een extra themabijeenkomst 
gepland.  

 

7.  Bestuursrapportage Q2-2014  Besloten wordt de bestuursrapportage Q2 vast te stellen. 
 Kennis wordt genomen van de resultaten social return en inbesteding Q2-2014 

 

8. Maatjesproject  Kennis wordt genomen van de informatie over het maatjesproject.  
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9. Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord 15 december 2014, 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Onderwerp:   Strategisch Plan en Meerjarenbegroting 2015 - 2018 

 

Samenvatting: 

Het strategisch plan beschrijft de inhoudelijke strategie voor 2015 tot en met 2018. Op basis van dit document 

is de bijbehorende meerjarenbegroting uitgewerkt. In het strategisch plan zijn beschreven: de positionering, de 

(financiële) historie, de veranderende context van Baanbrekers en de consequenties voor het toekomstig 

inhoudelijk en financieel beleid. Hiermee wordt duidelijk waar Baanbrekers nu staat en welk pad vanaf hier 

gevolgd kan en moet worden. Baanbrekers heeft als doelstellingen voor de komende jaren: 

 Daadwerkelijk benutten van de loonwaarde van mensen 

 Beschutte werkplekken in de Langstraat houden 

 First supplier zijn voor werkgevers voor flexibel personeel  

 Een efficiënt een effectieve bedrijfsvoering 

 Uitkomen met de Rijksmiddelen 

 

Op basis van dit plan gaan we in financiële zin uit van financiële break-even in 2017/2018 en zwarte cijfers in 

2018. In de meerjarenbegroting wordt de financiële vertaling van het plan gegeven. De begroting geeft een 

uitwerking van de uitgangspunten, parameters en risico’s en voldoet aan de eisen die aan een begroting van 

een publiek organisatie gesteld worden. De begroting is uiteraard gebaseerd op de meest actuele financiële 

gegevens. 

 

Gekozen is voor een offensief scenario met forse ambities teneinde in de zwarte cijfers te kunnen komen. Het 

plan wordt uitgevoerd in een dynamische context. De mate waarin het plan succesvol kan worden uitgevoerd is 

afhankelijk van een aantal risicofactoren (zie pag 31 van het plan). Het is dan ook van belang om de uitvoering 

goed te monitoren en daar waar nodig bij te stellen. Om de meerjarenstrategie en de bijbehorende financieel 

taakstellingen te kunnen realiseren zal de organisatie opnieuw aangepast moeten worden. De bijgaande 

stukken bieden hiervoor de basis. 

 

Voorgeschiedenis  

In het voorjaar van 2014 is het managementteam van Baanbrekers gestart met de uitwerking van de 

positionering op basis van de notitie ‘Andere kijk – nieuw koers’. De positionering is uitgewerkt, de 

ontwikkelingen in de omgeving zijn in kaart gebracht en er is georiënteerd op enkele scenario’s met de 

financiële consequenties. Wat dat laatste betreft bleek het lastig om goed te ramen gezien vele 

onduidelijkheden en dus onzekerheden. Niet alleen financieel omdat de toekomstige budgetten nog onzeker 

waren maar ook omdat het lastig was om in te schatten wat de effecten van de andere decentralisaties voor 

Baanbrekers betekenen, welke gekwantificeerde kansen  of risico’s deze met zich meebrengen. Daarnaast 

speelden nog vragen over toekomstige keuzes van gemeente zoals over de tijdelijke dienstverbanden Wsw, het 

nieuwe beschut werken en de samenwerking in de Langstraat (bijvoorbeeld over inkoop) en de regio Midden 

Brabant. De uitkomst van deze oriëntatie tijdens de vergadering van het DB op 23 mei 2014 gepresenteerd. 

In het voorjaar is ook een eerste meerjarenbegroting opgesteld ondanks dat er nog vele financiële 

onzekerheden lastig te kwantificeren waren. In juli is deze concept meerjarenbegroting vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur met de opmerking dat dit document in meerdere opzichten gold als een ‘conceptbegroting’. 

Afgesproken werd dat voor eind 2014 een geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld zou worden.  

In augustus hebben we, ondanks dat nog steeds een aantal zaken onduidelijk zijn, de draad opgepakt met als 

kernvraag: Welke (toekomstige) activiteiten kunnen en moeten we ontplooien voor (financiële) beïnvloeding 

ten einde onze positionering in de onzekere en veranderende context waar te maken met een acceptabel 

financieel resultaat? Dit heeft geleid tot een eerste concept strategisch plan (september 2014).  Op basis van 

dit plan is inmiddels gesproken met u als leden van het Algemeen Bestuur, met raads -en commissieleden en 

met de klantenkamer WWB. Met de input uit deze besprekingen is het bijgaand strategisch plan verder 

uitgewerkt evenals de meerjarenbegroting.  

 

Wat willen we bereiken 

Baanbrekers biedt met het strategisch plan en de meerjarenbegroting een leidraad voor de komende jaren. Het 

uiteindelijk resultaat hiervan moet zijn dat we binnen de kaders van de Rijksmiddelen zoveel mogelijk de 

dienstverlening van Baanbrekers, ondanks de enorme bezuinigingen, op een kwalitatief hoog niveau en 

bovenal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden.  
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Parallel aan verzending van de stukken aan de Raden voor een zienswijze, wordt over de plannen afgestemd 

met ambtenaren van onze drie gemeenten. Mocht dit tot voorstellen tot aanpassingen leiden dan worden deze 

uiteraard aan u voorgelegd. 

 

Voorstel 

U wordt voorgesteld om: 

 kennis te nemen van het concept strategisch plan en de concept meerjarenbegroting 2015 – 2018 

 het plan en de begroting voor een zienswijze door te leiden naar de Raden 
 
 
Dagtekening, 5 december 2014 
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Voor u ligt het strategisch plan van Baanbrekers voor de komende vier jaren. Dit is de basis voor de 
(bijgestelde) meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting is als apart document toegevoegd. In het 
strategisch plan beschrijven we de doelen voor de komende jaren en de daaruit voortvloeiende 
programmalijnen voor Baanbrekers.  
 
Het plan is geschreven in een bewogen tijd. Tijdens het tot stand komen zijn de contouren van de 
Participatiewet helder geworden. Baanbrekers is sinds het voorjaar van 2014 aan de slag met de 
implementatie van de Participatiewet, zodat de organisatie tijdig klaar is voor de uitvoering van deze 
wet. Hiervoor biedt de participatienota ‘Iedereen doet mee in De Langstraat’ het kader. Per 1 januari 
aanstaande is Baanbrekers ‘Participatiewetproof’.  
 
Ook de andere decentralisaties beginnen zich uit te kristalliseren. Bestuurders en ambtenaren van de 
Langstraatgemeenten verbinden de landelijke kaders met de eigen gemeentelijke of regionale 
ambities en mogelijkheden en bereiden de uitvoering op basis hiervan voor. De combinatie en 
integratie van de decentralisaties moet uiteindelijk de ruimte bieden om binnen de gemeentelijke 
kaders zowel de inhoudelijke als financiële doelen in het sociaal domein te realiseren. Samenwerking 
tussen Baanbrekers en de gemeenten is alleen al om deze reden dus in toenemende mate 
interessant en noodzakelijk. De meerwaarde kan leiden tot een verbetering van de 
bedrijfsresultaten. Talent2Work is daarvoor een prima aanzet, maar er zijn meer mogelijkheden om 
door samen te werken kosten te besparen. 
 
Daarnaast zal Baanbrekers meer dan in de afgelopen jaren haar activiteiten vervlechten met de 
partijen in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De Langstraatgemeenten en Baanbrekers zitten op 
dit niveau samen aan de tafel, om te komen tot een regionale werkgeversbenadering, om afspraken 
te maken over de invulling van de afspraakbanen (garantiebanen) en om één loonwaarde-instrument 
voor de regio in te kopen. Ook met deze samenwerking is winst te behalen voor Baanbrekers en de 
deelnemende gemeenten. 
 
De economie is een belangrijke factor. Afgelopen jaren is gebleken dat ‘het concept Baanbrekers’ 
goed aansluit bij de vraag van werkgevers. Met een economie die heel voorzichtig lijkt aan te trekken 
in de aankomende jaren, zijn we optimistisch over de kansen die dit Baanbrekers gaat geven om 
meer mensen rendabel aan het werk te krijgen. 
 
Baanbrekers legt zichzelf met dit plan een forse taakstelling op. Vooral de doelstelling om met 
Rijksmiddelen uit te komen, zonder een extra gemeentelijke bijdrage, is uitgesproken ambitieus. 
Hiervoor moet immers een jarenlange verlieslatende situatie van enkele activiteiten structureel 
worden opgelost. Ook moeten de forse Rijksbezuinigingen opgevangen worden ondanks een 
groeiende groep bijstandsklanten. Om deze doelstelling te kunnen realiseren gaat Baanbrekers uit 
van een offensief scenario. De financiële taakstellingen behorend bij dit scenario zijn: de 
uitkeringslasten structureel onder het landelijk gemiddelde brengen, de kosten structureel verlagen 
ten opzichte van de besparingen die door de fusie al gerealiseerd zijn en daar bovenop de omzet fors 
verhogen.  
 
De ambitie die we met het offensieve scenario hebben  is heel stevig, maar haalbaar. De voordelen 
van de fusie moeten zich verder gaan vertalen in efficiënter werken en meer omzet. We nemen onze 
eigen activiteiten kritisch de maat en er komt een tweede organisatieaanpassing . Aan het eind van 
dit plan vind u een  inventarisatie van de risico’s en onzekerheden. De kans van slagen wordt voor 
een groot deel bepaald door de mate waarin deze risico’s en onzekerheden zich voordoen. We zullen 
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de voortgang van het plan dan ook goed monitoren en waar nodig bijsturen. Dit gebeurt in overleg 
met onze gemeenten. 
 
Al met al wordt het in de komende periode een forse maar zeker ook mooie klus. We hopen en 
verwachten met dit strategisch plan een duidelijke koers met een scherpe ambitie uitgelijnd te 
hebben. Uiteindelijk gaat het u als als deelnemende gemeenten en ons als Baanbrekers  om hét 
ultieme doel namelijk: de dienstverlening van Baanbrekers, ondanks de enorme bezuinigingen, op 
een kwalitatief hoog niveau en bovenal voor zoveel mogelijk mensen die daar op aangewezen zijn, 
toegankelijk te houden. Daar staan wij voor! 
 
 
Wil Ligtenberg  
Voorzitter Baanbrekers 
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1. POSITIONERING VAN BAANBREKERS 

 
 
1.1. Positionering van Baanbrekers 
In de notitie ‘Andere kijk – Nieuwe Koers’ d.d. 22 november 2011, is de positionering van 
Baanbrekers beschreven. Baanbrekers blijft in de aankomende jaren gepositioneerd als een brede 
uitvoeringsorganisatie voor mensen in de Langstraat die (nog) niet in staat zijn om op eigen kracht 
een regulier inkomen uit werk te genereren. 
 
 
1.2. Missie en visie 
Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Baanbrekers vervult zowel 
economisch als maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. Namens de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk bieden wij op een vernieuwende en coöperatieve manier 
dienstverlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze 
organisatie heeft hierbij oog voor zowel het sociale als het zakelijke belang. Het uiteindelijke doel van 
Baanbrekers is mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers 
is sterk in mens en werk. 
 
Werk staat voorop 
Bij Baanbrekers staat werk voorop. Wij stellen ons daarom nadrukkelijk op als partner in 
arbeidsbemiddeling voor werkzoekende én voor werkgevende klanten. Ons streven is om samen met 
het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers te werken aan het in beweging zetten van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat iedereen naar vermogen meedoet. Onze 
organisatie biedt hiervoor begeleiding en bemiddeling. De mensen voor wie wij werken, zijn (binnen 
de wettelijke normen) verzekerd van een inkomen. Ze dragen bij het verkrijgen van werk 
nadrukkelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. 
 
Missie 
Onze missie luidt als volgt: 
 

“Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de 
inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Belangrijke waarden voor 
ons zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie. Wij richten ons 
vooral op de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden en 
niet-uitkeringsgerechtigden).” 

 
Visie 
In aanloop naar de fusie tussen de ISD Midden-Langstraat en WML is voor Baanbrekers de volgende 
visie vastgesteld: 
 

“Baanbrekers wil zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt 
aan (regulier) werk helpen.” 
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1.3. Opdracht van de Langstraatgemeenten  
Baanbrekers staat, na een succesvolle start na de fusie, voor de uitdaging om de dienstverlening en 
de organisatie in de periode 2015-2018 verder te ontwikkelen. Het doel is om een 
toekomstbestendige dienstverlening te blijven garanderen, gericht op consolidatie en innovatie,. Dat 
doet Baanbrekers namens de drie gemeenten. De organisatie heeft hierbij als opdracht meegekregen 
om te zorgen voor een professionele, kostenefficiënte uitvoering van zowel de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) als de Wet werk en bijstand (WWB). Hiermee kan Baanbrekers kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening voor zoveel mogelijk burgers in de Langstraat blijven waarmaken. Ook 
voor mensen zonder een uitkering.  
 
Bij de start van Baanbrekers is onderkend dat een sterke verwevenheid met het reguliere 
bedrijfsleven voor de uitvoering van deze opdracht essentieel is. De publieke dienstverlening is in 
toenemende mate (financieel) afhankelijk van deze markt. Daarnaast kunnen de gemeenten 
belangrijke voorwaarden creëren om Baanbrekers als uitvoerder optimaal te laten presteren. 
Bijvoorbeeld door: 
 

 de verantwoordelijkheid voor de intergemeentelijke beleidsregie voor het betreffende 
domein bij de gemeenten te beleggen (het inhoudelijk opdrachtgeverschap); 

 werk bij of gerelateerd aan de gemeenten aan Baanbrekers te gunnen; 

 overbodige bureaucratie bij de verantwoording te voorkomen. Baanbrekers moet vóór alles 
een uitvoeringsorganisatie zijn. Dat betekent: ‘meters maken’ met arbeidsre-integratie en 
participatie. 

 
Er is voor gekozen om Baanbrekers op afstand van de gemeenten te plaatsen. Dit gebeurt onder de 
vlag van een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een eigen personele rechtspersoon en een eigen 
uitvoeringsapparaat. Hiermee heeft Baanbrekers het benodigde mandaat, de autonomie en de 
bewegingsruimte om de positionering waar te maken.  
 
Afgesproken is dat Baanbrekers op hoofdlijnen verantwoording aflegt aan de gemeenten over de 
uitvoering van de rechtmatigheidstaken (verlengd lokaal bestuur) en op basis van de afgesproken 
kaders zowel inhoudelijk (principiële beleidskeuzes) als financieel (begroting). De werkorganisatie 
legt verantwoording af aan dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) als ‘aandeelhouder’ 
en (eind)verantwoordelijke voor de GR. Het bestuur van Baanbrekers legt verantwoording af aan de 
gemeenten, als uitvoerder van (inter)gemeentelijke dienstverlening. Dit gebeurt op basis van de 
afspraken zoals deze zijn gemaakt in de GR. 
 
 
1.4. Positie Baanbrekers 
Baanbrekers kiest de komende jaren – binnen de context van onze opdracht in de Langstraat (en 
Midden-Brabant) – voor de volgende invulling van de positie:  
 

 We leveren maatwerk om mensen maximaal te ondersteunen in hun (economische) 
zelfstandigheid. Hiermee dragen we bij aan de autonomie en zelfredzaamheid van mensen. 
Om dit te kunnen realiseren werken we intensief samen met de gemeenten, met werkgevers 
en met partners in het sociale domein.  

 Met onze dienstverlening aan bedrijven leveren wij ook een positieve bijdrage aan het 
resultaat van die bedrijven. Hierdoor helpen we mee aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt in 
de regio. Ook hebben wij hiermee een inbreng in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
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nieuwe bedrijven. Dit is in het belang van de economische ontwikkeling van de gemeenten 
en de werkgelegenheidsgroei.  

 Wij bieden de gemeenten een aantrekkelijke manier om hun zorgplicht ten aanzien van de 
inwoners te laten vervullen door niet alleen budget- en kostengedreven te werken, maar ook 
omzet- en opbrengstgedreven aan de slag te gaan met de uitvoering van een aantal 
wettelijke plichten. Dit levert de gemeenten meer risico op. Het biedt echter ook kansen om 
meer inwoners en bedrijven van dienst te zijn.  

 
Onze positie kan als volgt in beeld worden gebracht: 
 

 
 

Figuur 1. Positionering van Baanbrekers in de Langstraat 

 
Baanbrekers heeft de volgende kwalificaties in huis en blijft deze kwalificaties ontwikkelen: 
 

 Wij kennen de arbeidsmarkt en de behoefte van ondernemers. 

 Wij kennen de wet- en regelgeving en hebben onze rechtmatigheid op orde. 

 Wij zijn oplossingsgericht voor kandidaten en werkgevers. 

 Ons dienstverleningsconcept levert maatwerk en een breed, flexibel en betaalbaar aanbod. 

 Wij nemen onze gemeenten zorgen uit handen wat betreft de uitvoering van de Wsw en de 
WWB/Participatiewet. 
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2. DE WERELD STAAT NIET STIL 
 
 
2.1. Ontwikkelingen 
Een aantal ontwikkelingen in de omgeving van Baanbrekers heeft effect op de strategische keuzes 
voor de komende vier jaren een toekomstbestendige dienstverlening te blijven garanderen. De 
belangrijkste ontwikkeling is de komst van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. 
Verder zijn de andere transities in het sociaal domein, het veranderende inkoopgedrag van 
gemeenten en het economisch tij belangrijk voor de strategie van Baanbrekers. 
 
 
2.2. Invoering van de Participatiewet 
De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Het doel van deze wet is dat zoveel mogelijk 
mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, regulier werken. Het uitgangspunt is dat het 
normaal is dat reguliere werkgevers deze mensen in dienst nemen. Belangrijke elementen zijn:  
 

 Het slot op de toegang tot de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015. Alle huidige Wsw-
medewerkers houden hun baan. Bij natuurlijk verloop worden deze medewerkers niet 
vervangen door nieuwe Wsw-ers. Mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, 
moeten na 1 januari, als ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, een beroep doen 
op de bijstand. 

 De afspraak met werkgevers over 125.000 extra banen tot en met 2026 voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Hierbij hebben in 2015 en 2016 Wajongers en Wsw-ers van de huidige 
Wsw-wachtlijst voorrang bij plaatsing op deze zogenoemde ‘afspraakbanen’1. Deze banen 
komen gefaseerd beschikbaar. Dit proces begint in 2015 met landelijk 5.000 afspraakbanen. 
Het gaat hierbij om banen voor mensen met een arbeidsbeperking met inzet van 
loonkostensubsidie voor een langere duur. Voor Baanbrekers is het erg belangrijk dat deze 
banen ook worden ontsloten voor kandidaten van Baanbrekers. Bij onderrealisatie van de 
125.000 extra banen door werkgevers treedt op termijn een wettelijk quotum in werking. 
Hierdoor krijgt elke werkgever met 25 of meer werknemers op straffe van een boete de 
formele plicht arbeidsplaatsen open te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.  

 De mogelijkheid van (op termijn) structureel 30.000 plaatsen voor beschut-werken-nieuwe-
stijl. Hierdoor kunnen gemeenten de infrastructuur van (SW-)organisaties zoals Baanbrekers 
benutten. De gemeenten in de Langstraat hebben in de participatienota aangegeven beschut 
werken nog niet direct vanaf de invoering van de Participatiewet te gaan invoeren. Samen 
met gemeenten willen wij onderzoeken of en hoe invulling kan worden gegeven aan deze 
doelstelling in de Participatiewet. Baanbrekers ziet zichzelf wel als de ideale partner als het 
gaat om invulling te geven aan beschut-werken-nieuwe-stijl. 

 De oprichting van regionale werkbedrijven in de 35 nieuwe arbeidsmarktregio’s. De 
Langstraat valt onder de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Dit biedt voor Baanbrekers 
kansen om efficiënter te werken. Bijvoorbeeld door samen te werken met Diamant-Groep 
(het Wsw-bedrijf van onder meer de gemeente Tilburg), door de gezamenlijke 
werkgeversbenadering verder uit te bouwen, door afspraken te maken over de invulling van 
de afspraakbanen en door samen een loonwaarde-instrument in te kopen.  

                                                      
1 In het Sociaal Akkoord en andere relevante stukken is steeds gesproken over garantiebanen. Deze term is verlaten in verband met het 
ontbreken van harde garanties. Omdat de banen gebaseerd zijn op de ‘banenafspraak’ wordt nu gesproken over ‘banen op basis van de 
banenafspraak’ of ‘afspraakbanen’. 
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2.3. Voorbereiding transitie WMO/AWBZ  
Het sociale domein in Nederland verandert vanaf 1 januari 2015 enorm. Het kabinet Rutte hevelt de 
begeleiding, de ondersteuning en de verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten worden ook 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor Baanbrekers betekent dit dat er een dienstverlening komt 
voor een grotere doelgroep in een veranderende omgeving. Deze dienstverlening moet zowel lokaal 
(onder meer wijkteams), subregionaal (Langstraat) als regionaal (Midden-Brabant) worden 
afgestemd. Vanaf de tweede helft van 2014 is Baanbrekers aan de slag met het verzoek van de drie 
gemeenten om wijkgericht te werken. Hierbij sluiten we aan bij de specifieke invulling per gemeente. 
In de laatste maanden van 2014 ervaart Baanbrekers een toenemende behoefte aan differentiatie 
van onze dienstverlening per gemeente. Over mogelijke consequenties hiervan voor Baanbrekers in 
2015 en verder is op dit moment nog niets te zeggen. 
 
 
2.4. Verandering in inkoopgedrag van de gemeenten 
Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen realiseren, is het 
van belang dat gemeenten Baanbrekers een voorkeurspositie geven bij het verstrekken van 
werkopdrachten. Ook is het belangrijk dat de gemeenten social return opnemen in openbare en 
onderhandse aanbestedingsbestekken. Zo kunnen personen uit de doelgroep van Baanbrekers 
worden ingezet bij de uitvoering. Dit kan via Baanbrekers én via reguliere ondernemers. Cijfers uit 
2013 en 2014 laten een terugloop zien van bij Baanbrekers (en bij WML Facilitair) inbesteed werk. De 
inkoop van de gemeenten is in deze jaren fors gedaald vanwege bezuinigingen. Daarnaast verschilt 
het inkoopbeleid per gemeente en is dit beleid niet geharmoniseerd op Langstraatniveau. Sinds 2013 
is een beweging in het inkoopbeleid zichtbaar van inbesteding naar social return. Dit laatste geeft 
een risico op verder verlies van werkgelegenheid en omzet voor Baanbrekers. De 
Langstraatgemeenten hebben zich onlangs uitgesproken voor een consequente toepassing van social 
return. De vraag is of dit – op de korte termijn – voldoende compensatie oplevert voor het 
omzetverlies door de afname van het werk dat voorheen werd inbesteed. 
 
 
2.5. De arbeidsmarkt trekt iets aan  
De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Het Centraal Plan Bureau 
(CPB) verwacht dat het herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang komt. 
Voor 2015 wordt een groei verwacht van 1,25%. Desondanks blijft de werkloosheid ongekend hoog. 
De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt daarin slechts 18%. In 2008 
was dit nog 26%. Hierdoor komen er meer werklozen in de bijstand terecht. Het zal nog tot 2016 
duren voordat dit zal veranderen in een gunstiger bijstandsvolume. Het CPB gaat ervan uit dat het 
aantal bijstandsuitkeringen tot en met 2015 blijft oplopen en vervolgens stabiliseert. 
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2.6. Gevolgen voor Baanbrekers 
De gevolgen van de hiervoor genoemde ontwikkelingen voor Baanbrekers zijn groot. Samengevat 
komen ze neer op: 
 

 Een grote druk op de kosten.  
Dit heeft een aantal oorzaken: 

o Door de stop op de instroom komt er een krimp van het Wsw-personeel. 
o De subsidie per Wsw-er wordt in vijf jaar met 18% verlaagd ten opzichte van de 

situatie 2014. Hierdoor komt er minder subsidie naar Baanbrekers om de vaste 
kosten (huisvesting, overhead, begeleiding) te dekken.  

o Baanbrekers heeft te maken met een groei van het bijstandsbestand. De 
Rijksoverheid legt een deel van het risico neer bij de gemeenten door extra prikkels 
met financiële risico’s. Baanbrekers wendt haar re-integratiebudget aan om kosten 
te dekken om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Dit budget wordt 
echter lager.  

 Een toename van de omzetafhankelijkheid van Baanbrekers wat betreft inkomsten.  
Omdat er minder subsidies binnenkomen, wordt Baanbrekers steeds afhankelijker van de 
opbrengst die we uit onze omzet kunnen genereren. Het uitgangspunt van de Participatiewet 
is dat de loonwaardebepaling per Wsw-er en WWB-er ertoe leidt dat deze loonwaarde beter 
wordt benut. De mate waarin dit lukt, is echter afhankelijk van de economische realiteit. Er 
moet namelijk voldoende geschikte vraag op de arbeidsmarkt zijn. Verder neemt het werk 
dat de gemeenten door Baanbrekers (en door WML Facilitair) laten verrichten via 
inbesteding af en biedt social return nog te weinig een alternatief. Detacheringsconstructies 
bij werkgevers op locatie blijken een goede kans te zijn om de omzet te laten groeien. Hierbij 
kunnen we – als de financiering het toelaat – ook bijstandsontvangers op basis van 
loonwaarde inzetten. Dat alles betekent dat een grotere betrokkenheid van reguliere 
werkgevers nodig is. Het vergt binnen Langstraatverband (maar ook op de schaal van 
Midden-Brabant) een stevige marktbenadering. 

 Een toegenomen flexibiliteit van de organisatie. 
Er is meer flexibiliteit van de organisatie nodig om te kunnen aansluiten bij de op- en 
afschaling van de dienstverlening en op het centraal aansturen van processen en 
dienstverlening. Enerzijds gaan we aan de slag op het niveau van de arbeidsmarktregio, 
anderzijds gaan we werken op wijkniveau. Verder zullen de wensen van werkgevers 
belangrijker worden. De mate waarin we succesvol blijven, hangt af van de mate waarin we 
in staat blijken om mee te bewegen. Dit vereist een verdere modernisering van de interne 
ondersteunende systemen, een focus op interne samenwerking en op intern 
ondernemerschap (professionalisering). 
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3. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2015 – 2018? 
 
 
3.1. Doelstellingen 
 
Uitgaande van de opdracht en positionering van Baanbrekers en rekening houdend met de hiervoor 
geschetste ontwikkelingen en gevolgen hiervan, zijn voor de komende jaren de volgende 
doelstellingen gedefinieerd: 

 
1. We benutten de loonwaarde van de Wsw-ers en WWB-ers daadwerkelijk financieel. 
2. We houden beschutte werkplekken in de Langstraat. 
3. We zijn first supplier (TOP-5) voor werkgevers voor flexibel personeel. 
4. Onze bedrijfsvoering ondersteunt de dienstverlening efficiënt en effectief. 
5. We komen uit met de Rijksmiddelen. 

 
 

 
 

Figuur 2. Doelen van Baanbrekers voor 2015-2018. 

 
 
De dienstverlening wordt samen met onze stakeholders ontwikkeld: werkgevers, gemeenten en 
partijen in het sociale domein.  
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3.2. Doel 1: bepalen en benutten van de loonwaarde 
Loonwaarde is in dit verband synoniem aan arbeidsproductiviteit van Wsw-medewerkers en 
bijstandsklanten in relatie tot regulier werk. 
 
De (potentiële) loonwaarde van medewerkers en bijstandsklanten wordt in de komende periode in 
beeld gebracht en gevolgd. Op deze manier kunnen we bepalen voor wie en in welke mate beschut 
werken of een loonkostensubsidie (in relatie tot regulier werk) nodig is. Daarnaast wordt de 
arbeidsproductiviteit verhoogd bij diegenen bij wie dit mogelijk is. Het uitgangspunt hierbij is dat 
mensen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag gaan, al dan niet op beschutte 
werkplekken.  
 
Voor de bepaling van de loonwaarde werkt Baanbrekers samen met de andere gemeenten in 
Midden-Brabant. Er wordt in de regio voor één methodiek gekozen voor de loonwaardebepaling.  
 
 
 

 
 
Figuur 3. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen met een hoge arbeidsproductiviteit brengen extra opbrengsten in,  
die vervolgens worden gebruikt voor de dekking van de kosten van mensen met een lage arbeidsproductiviteit. 

 
 
3.3. Doel 2: behouden van beschutte werkplekken in de Langstaat 
Baanbrekers heeft de ambitie om ook na de inwerkingtreding van de Participatiewet zoveel mogelijk 
arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en/of een lage 
arbeidsproductiviteit en veel begeleidingsbehoefte. Wij gebruiken voor deze arbeidsplaatsen de term 
‘beschutte werkplekken’. Als het gaat om een beschutte werkplek te bieden, dan heeft Baanbrekers 
een voorsprong op vergelijkbare uitvoeringsorganisaties. Baanbrekers heeft als uitvoerder van de 
Participatiewet de ervaring en de infrastructuur voor de bijstandsklanten met een arbeidsbeperking 
namelijk al. Door de komende periode nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is een onderscheid te 
maken tussen ‘werk binnen’ en ‘werken buiten bij reguliere werkgevers’ worden de huidige 
beschutte werkplekken gewaarborgd en ontstaat er ruimte voor nieuwe beschutte werkplekken. 
 

 Werk binnen, met de exploitatie van de productmarktcombinaties (PMC’s), in een 
productiematige setting. Dit vereist focus op het zijn van een mensontwikkelbedrijf dat is 
gericht op interne kwaliteit. Het vereist ook focus op een efficiënte uitvoering van de 
productieprocessen.  
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 Werk bij reguliere werkgevers op locatie in groepen (zogenaamde ‘werkpools’), individuele 
detacheringen en invulling van reguliere vacatures. Dit vereist focus op de klant-werkgever. 
Het vereist ook focus op goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die bij de 
werkgevers werken en op flexibiliteit voor de klant-werkgever (maatwerk).  
 

In 2014 is ter ondersteuning hiervan een organisatiewijziging doorgevoerd en zijn enkele activiteiten 
voorbereid. Daarnaast is in september 2014 het project Transferium gestart om de kansen op werk 
voor bijstandsklanten en Wsw-medewerkers op de reguliere markt te vergroten. Met deze aanpak 
willen we inspelen op de vraag naar flexibele personele inzet op de reguliere markt. Het project kan 
ook nieuwe kansen opleveren voor de PMC’s van Baanbrekers. Verder kunnen we de re-
integratiemiddelen breed inzetten voor de gehele exploitatie van Baanbrekers. Hiermee kan het 
omzetverlies in verband met het slot op de Wsw voor een deel worden gecompenseerd. Op deze 
manier functioneert het Transferium tussen werken bij Baanbrekers zelf en werk bij reguliere 
werkgevers in.  
 
Tot slot is een oriëntatie gestart om zicht te krijgen op en ervaringen op te doen met mogelijkheden 
voor nieuw-beschut-werk. Over de concretisering van deze mogelijkheden zijn we in gesprek met de 
gemeenten. 

 
 
3.4. Doel 3: first supplier zijn voor werkgevers voor flexibel personeel 
Vanaf 2015 krabbelt de economie langzaam weer wat op. Als gevolg hiervan neemt het werk en het 
aantal vacatures toe. De toename blijft echter voorlopig op een laag niveau liggen. Sectorgewijs zien 
we de volgende ontwikkelingen: 
 

 Uitzendbureaus profiteren van het economisch herstel. Het bedrijfsleven zet in eerste 
instantie vooral tijdelijk en/of Oost-Europees personeel in om hogere productie te realiseren.  

 De werkgelegenheid in de exportgeoriënteerde sectoren (industrie, agrofood en logistiek) 
ontwikkelt zich redelijk gunstig.  

 De werkgelegenheid in de binnenlands georiënteerde sectoren (horeca, detailhandel, cultuur 
en recreatie) blijft min of meer stabiel. 

 De werkgelegenheid in de financiële dienstverlening krimpt verder.  

 De werkgelegenheid in de bouwsector ontwikkelt zich zeer gering. 

 De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector laat de komende jaren een afvlakkende 
krimp van het aantal vacatures zien.  

 De werkgelegenheid bij de overheid krimpt fors.  

 In onze regio zitten ongeveer vijfduizend MKB-bedrijven. We benoemen het MKB apart als 
kans, omdat het MKB in bijna alle branches aanwezig is. Het MKB kenmerkt zich vooral door 
het kleinschalige karakter.  
 

Werkgevers hebben bepaalde verwachtingen van de dienstverlening van Baanbrekers. De volgende 
onderscheidende elementen van Baanbrekers zijn van toegevoegde waarde voor onze klant-
werkgevers: 
 

 Onze dienstverlening is betaalbaar. 

 Wij zijn betrouwbaar. 

 Wij denken in groei en in kansen. 

 Wij ondernemen sociaal. 
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Als Baanbrekers zich op deze elementen scherp profileert in de business-to-businessmarkt van 
werkgevers, opdrachtgevers en gemeenten, neemt onze concurrentiekracht toe. Op basis van de 
klantwensen hebben wij in ons strategisch marketingplan een aantal unieke verkooppunten (USP’s) 
benoemd. Baanbrekers biedt werkgevers en opdrachtgevers: 
 

 Het beste advies in de regio over de invulling van een personeelsbehoefte en/of outsourcing 
van werk. 

 Het grootste direct inzetbare werkzoekenden- en werknemersbestand van de regio voor de 
invulling van vacatures en voor opdrachten op uitvoerend niveau (vmbo). 

 Het breedste palet aan dienstverlening. Uniek zijn onder meer onze cleanroom (productie) 
en de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten (externe detachering of plaatsing). 

 De meest kostenverlagende manier om werk uit te voeren, waardoor de concurrentiepositie 
verbetert. 

 De snelste introductie in het regionale netwerk van ondernemers, onderwijs en gemeenten. 

 Dé manier om goed vorm en inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in personele vraagstukken en later eventueel het arbeidsquotum. 

 Het meest betrouwbare, professionele en flexibele regionale partnerschap om 
werkzaamheden door te laten uitvoeren. 

 
We zetten hierbij zwaar in op het volle palet aan dienstverlening dat wij werkgevers te bieden 
hebben. Werkgevers kunnen werk bij Baanbrekers in huis plaatsen, op hun eigen locatie laten 
verrichten of mensen van Baanbrekers aannemen. Ook is een mix hiervan mogelijk. We gebruiken 
key-accountmanagement, waarbij vanuit een stevige relatie met een aantal vaste klanten steeds 
opnieuw zaken gedaan wordt. De intergemeentelijke werkgelegenheidsaanpak Talent2Work wordt 
de komende jaren doorgezet.  
 
 
3.5. Doel 4: beschikken over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 
Met de inperking van de beschikbare middelen moet de bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief 
mogelijk ingericht zijn. Baanbrekers moet de kerntaken goed blijven uitvoeren. Tot deze kerntaken 
horen zeker ook de rechtmatigheid bij het verstrekken van uitkeringen en de handhaving. We 
hebben in de eerste twee jaren bezuinigingsactiviteiten en procesverbeteringen doorgevoerd: 
 

 De apparaatskosten zijn al meerdere jaren op hetzelfde niveau, terwijl de uitkeringsaantallen 
sterk zijn opgelopen (zie ook paragraaf 4.3). Aanpassing van bedrijfsvoering en het 
aanbrengen van prioriteiten in onze werkzaamheden (dus ook taken niet of beperkter 
uitvoeren) hebben in dit kader efficiencyvoordeel opgeleverd. 

 Door de fusie is een personeelsreductie van circa 20% gerealiseerd ten opzichte van de 
situatie daarvoor bij de twee afzonderlijke organisaties. De activiteiten zijn opgevangen door 
het zittend personeel. 

 Door het samenvoegen van ondersteunende diensten onder de afdeling Bedrijfsvoering en 
Control is de mogelijkheid ontstaan synergie in de werkzaamheden te bereiken en om 
efficiënter te werken.  

 De gewenste samenwerkingsvormen in het kader van een integrale dienstverlening binnen 
het sociaal domein zijn van invloed op de belasting van het apparaat van Baanbrekers. 
Daaraan wordt vorm gegeven met de bestaande formatie. 
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 Vanaf najaar 2014 is een besparing gerealiseerd op de managementformatie ten opzichte 
van de startformatie van Baanbrekers. Het is onze ambitie om in 2015 verder te besparen op 
deze formatie. 

 Er zijn nieuwe systemen voor personele inzet (HRM), automatisering (ICT), productiviteit en 
kosten (ERP), diagnose en matching van bijstandsklanten geïmplementeerd. Iedere afdeling 
werkt inmiddels op basis van een toegesneden intern controlplan. Hiermee is een basis 
gelegd voor de verhoging van de effectiviteit van de organisatie. 
 

Toch zijn de hiervoor genoemde bezuinigingsactiviteiten niet voldoende. Dit zal blijken uit de 
volgende hoofdstukken.  
 
 
3.6. Doel 5: uitkomen uit met de Rijksmiddelen 
Uitgangspunt is om zwarte cijfers te schrijven. Dat betekent uitkomen met de Rijksmiddelen die de 
gemeenten ter beschikking stellen voor de uitvoering van de wettelijke taken. Zoals al eerder 
aangegeven bezuinigt het Rijk verdergaand bij de invoering van de Participatiewet. De Wsw-subsidies 
worden lager en ook het re-integratiebudget wordt verlaagd; de begeleidingskosten voor de nieuwe 
doelgroepen moeten uit dit budget worden betaald. Wel komt er extra budget om de zogenoemde 
‘afspraakbanen’ te kunnen financieren. Daarnaast ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds 
een vergoeding voor uitvoeringskosten (apparaatskosten). 
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4. HET FINANCIEEL-HISTORISCH PERSPECTIEF 
 
 
4.1. Inleiding 
Onze doelstellingen voor de toekomst zijn benoemd in het vorige hoofdstuk. Voordat we vanuit deze 
doelstellingen de slag te maken naar een concrete uitwerking en begroting voor de komende jaren, 
blikken we terug op de afgelopen jaren. Vanuit onze geschiedenis is te verklaren waarom we staan 
waar we nu staan. Onze conceptmeerjarenbegroting van het voorjaar 2014 is structureel negatief. 
Dit is geen wenselijke situatie. In de toekomst wél uitkomen met de beschikbare financiën wordt 
hiermee onherroepelijk één van de meest de wezenlijke drijvers van dit plan. Als we het verleden en 
de huidige situatie (‘ist’) goed in beeld brengen, kunnen we deze beter begrijpen. Van daaruit 
kunnen we de gewenste situatie (‘soll’) goed gaan beschrijven. Daarmee kunnen we het tij keren. Dit 
laatste doen we in hoofdstuk 5. Nu gaan we eerst in op het financiële verleden van onze organisatie. 
Omdat Baanbrekers is ontstaan door de fusie van twee gemeenschappelijke regelingen WML en de 
ISD, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat) schetsen we van beide fusiepartners 
het recente financiële verleden. 
 
 
4.2. De financiële geschiedenis van WML 
WML was te typeren als een redelijk traditioneel Wsw-bedrijf. WML kenmerkte zich door het 
organiseren van PMC’s voor de doelgroep, binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Feitelijk 
moest WML binnen de kaders van de Wsw-subsidie opereren. Belangrijke kenmerken van WML op 
een rij:  
 

 De gemeenten stuurden aan om binnen de subsidie te opereren. 

 Er was een wankel evenwicht tussen privaat bedrijf en publieke instelling. 

 De gemeenten vulden hun toezichtsrol nauwelijks in. Dit gebeurde ook niet na de 
verandering van de financieringsstructuur in 2007. 

 
Zetten we de cijfers van WML in een historisch perspectief, dan krijgen we het volgende beeld: 
    
   Bedragen x €1.000,- 

WML 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Baten € 25.183  € 25.848  € 26.477  € 26.894  € 22.150  € 19.366  

Lasten € 24.380  € 25.598  € 27.330  € 25.692  € 23.147  € 22.372  

Saldo feitelijk resultaat € 803  € 250  € 853- € 1.202  € 997- € 3.006- 

Waarvan incidenteel € 212   € -   € 34- € 1.902  € 1.008  € 20- 

Resultaat € 591  € 250  € 819- € 700- € 2.005- € 2.986- 

 
Uit de tabel hierboven blijkt dat het exploitatieresultaat van WML al sinds 2009 negatief is. In 2011 
dalen de baten (met 4,75 miljoen euro) en de lasten (met 2,5 miljoen euro). Dit is het gevolg van het 
feit dat de groen- en schoonmaakactiviteiten zijn overgegaan van WML naar de joint-venture tussen 
WML en Vebego (WML Facilitair). De incidentele baten in 2010 en 2011 betreffen de ontvangen 
goodwill van Vebego en de vrijval van (een deel van) de onderhoudsvoorziening.  
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De tekorten zijn gedekt uit de hiervoor bestemde reserves. De deelnemende gemeenten hebben om 
die reden geen bijdragen aan WML betaald. De reserves zijn nu uitgeput, zodat de tekorten daar niet 
meer door kunnen worden gedekt. Overigens is het ook niet wenselijk structurele tekorten uit de 
reservepositie te financieren. Structurele tekorten mogen of niet bestaan, of zij moeten structureel 
worden afgedekt. 
 
 
4.3. De financiële geschiedenis van de ISD 
De ISD was verantwoordelijk voor het recht- en doelmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen. De 
exploitatie is redelijk stabiel en de mate van beïnvloedbaarheid is relatief gezien beperkt. Uiteraard is 
er met beleidsmaatregelen sturing mogelijk. Dat heeft echter een minder grote impact dan bij WML. 
Het resultaat laat zich het beste afmeten aan de gemeentelijke bijdrage in de overheadkosten. Het 
verloop hiervan hebben we inzichtelijk gemaakt in de tabel hieronder. Ook hebben we hier het 
aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen. 
    
   Bedragen x €1.000,- 

Gemeentelijke  
bijdrage overhead ISD 

31-12 
2007 

31-12 
2008 

31-12 
2009 

31-12 
2010 

31-12 
2011 

31-12 
2012 

31-12 
2013 

Aantal BUIG 1.179 1.040 1.060 1.269 1.209 1.370 1.514 

Af- of toename           77-         139- 20 209           60- 161 144 

Gemiddeld  1.218      1.110  1.050 1.165 1.239 1.290 1.442 

Gemiddelde bijdrage overhead 
(x € 1.000,-) 

€ 5.346  € 4.886  € 4.909  € 4.926  € 4.710  € 4.453  € 4.340  

Per uitkeringsgerechtigde € 4.391  € 4.404  € 4.675  € 4.230  € 3.801  € 3.453  € 3.010  

 
Uit deze tabel kunnen we concluderen dat ondanks het stijgende aantal uitkeringen, de 
gemeentelijke bijdrage over de laatste zes jaar met meer dan 30% per uitkering gedaald is. 
 
 
4.4. De financiële geschiedenis van Baanbrekers 
De fusieorganisatie Baanbrekers ging in 2013 van start. Graag brengen we in kaart hoe Baanbrekers 
heeft gepresteerd en in de nabije toekomst naar verwachting – bij ongewijzigd beleid – zal presteren. 
Om de fusieorganisatie te beoordelen, vergelijken we Baanbrekers met de cijfers van Midden-
Brabant, van Tilburg en van Nederland. Dit geeft het volgende beeld: 
  
2013  
 
 

Aanwas 
 
 

Exit 
 
 

Waarvan  
naar werk 

 

Uitkerings- 
dichtheid 

 

Uitkerings- 
budget 

 

Inzet 
P-budget 

 

Kosten  
uitstroom  
naar werk 

Baanbrekers 45% 32% 50% 1,2% 100% 121% € 17.387  

Landelijk 38% 29% 44% 2,1% 102% 114% € 23.598  

Tilburg 47% 36% 44% 2,9% 105% 119% € 20.197  

Midden-Brabant 47% 34% 46% 1,9% 104% 119% € 19.193  

 
Uit deze tabel blijkt dat Baanbrekers wat betreft de gemiddelde kosten voor de uitstroom naar werk 
per klant zowel aanzienlijk onder het landelijke, Midden-Brabantse en Tilburgse gemiddelde ligt. 
 



 
 

 
 
 

    Pagina 18 van 31 

In de volgende tabel maken wij de indirecte kosten inzichtelijk. De indirecte kosten zijn een indicator 
van de kosten van de organisatie voor de uitvoering van de wettelijke taken. Van beide 
(fusie)organisaties zijn die kosten bij elkaar opgeteld. Daarbij ontstaat het volgende beeld. 
 
  Bedragen x €1.000,- 
Indirect 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Overhead € 5.191 € 4.641 € 4.507 € 4.298 € 3.679 € 4.692 € 3.951 

Loonkosten overhead 
personeel 

€ 5.171 € 5.116 € 4.775 € 5.591 € 6.270 € 6.169 € 6.361 

Inhuur personeel € 3.057 € 4.166 € 5.028 € 4.615 € 1.184 € 1.263 € 1.046 

Doorbelasting W-deel € -561 € -426 € -269 € -1.202 € -1.118 € -857 € -
1.730 

Totaal € 
12.858 

€ 
13.497 

€ 
14.041 

€ 
13.302 

€ 
10.015 

€ 
11.267 

€ 9.628 

Bijdrage gemeenten € 5.346 € 4.886 € 4.909 € 4.926 € 4.710 € 4.453 € 4.340 

Saldo € 7.512 € 8.611 € 9.132 € 8.376 € 5.305 € 6.814 € 5.288 

 
Uit de gegevens in deze tabel kunnen we concluderen dat de fusieorganisatie minder heeft gekost 
dan de som der delen van beide organisaties. Hierbij moeten we nog opmerken dat 2013 in het 
teken stond van het neerzetten van de nieuwe organisatie met de bijkomende (financiële) 
problematiek. Desondanks kunnen we stellen dat de fusie in financiële zin positief heeft uitgepakt.  
 
De ten laste van de gemeente komende kosten zijn feitelijk de indirecte kosten en het resultaat. In 
het verleden zijn de positieve resultaten (deels) gestort in de reserve. Hierdoor was niet altijd een 
cashflow nodig voor de financiering van het tekort. Door de indirecte kosten en het resultaat bij 
elkaar op te tellen, ontstaat in historisch perspectief een goede vergelijking voor de fusieorganisatie. 
In de tabellen hieronder zijn deze cijfers in historisch perspectief geplaatst. 
 
Bedragen x €1.000,- 
Ten laste van de gemeenten 2007 2008 2009 2010 2011 

Indirect € 12.858  € 13.497  € 14.041  € 13.302  € 10.015  

Resultaat € 846  € 490  € -242  € -1.236  € -724  

Totaal € 12.012  € 13.007  € 14.283  € 14.538  € 10.739  

 
  Bedragen x €1.000,- 
Ten laste van de gemeenten 2012 2013 2014 

(prognose) 
2015 

(prognose) 

Indirect € 11.267  € 9.628   €11.631   € 11.209  

Resultaat € -2.635  € -1.069  € -3.462  € -3.500  

Totaal € 13.902  € 10.697   € 15.093   € 14.709  

 
Op basis van deze tabellen kunnen we concluderen dat het fusiejaar in historisch perspectief een 
relatief goed jaar is geweest. Vanaf 2014 komen we weer op het gemiddelde niveau uit het verleden. 
Met een groeiende doelgroep, de Rijksbezuinigingen en met voortzetting van het huidig beleid, ligt 
dat ook in de lijn der verwachting.  
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4.5. Conclusie 
Gezien de aard van de werkzaamheden, het verzorgingsgebied en de visie op governance van beide 
organisaties is besloten tot een fusie. De verwachting was dat Baanbrekers tot synergie-effecten zou 
leiden. Uit de cijfers lijkt dit in eerste instantie niet zonder meer het geval te zijn. De nadere analyse 
laat echter zien dat er wel degelijk aanzienlijke voordelen zijn behaald.  
 
Hierbij valt nog het volgende op te merken: 
 

 Het operationeel resultaat van WML is sinds 2009 negatief. Het verlies werd onttrokken aan 
de aanwezige reserves. 

 De reservepositie van WML is uitgeput. Hierdoor komen negatieve resultaten sinds 2013 
direct ten laste van de gemeenten. 

 Door tekorten op de BUIG en op de apparaatskosten was de ISD in 2010 een verlieslatende 
organisatie. In 2011 en 2012 is er een klein positief resultaat geboekt. 

 De Wsw-subsidie is in het verleden afgebouwd. Deze subsidie wordt nu nog verder 
afgebouwd, terwijl de werkwijze van WML gelijk is gebleven. 

 Het Participatiebudget is fors gedaald en daalt nog steeds. Hierdoor kunnen minder mensen 
worden begeleid. 

 Met de komst van de Participatiewet worden de budgetten nog verder aangescherpt en 
wordt van gemeenten verwacht dat zij de in de persoon aanwezige loonwaarde gaan 
realiseren. 

 
Het samenvoegen van twee organisaties zoals de ISD en WML, gecombineerd met verregaande 
bezuinigingen, vraagt om meer dan enkel een fusie. De toekomst vraagt om een wezenlijk andere 
koers en een robuuste organisatie. Wat dat betreft is met de fusieorganisatie het fundament zeker 
gelegd. Financieel kunnen we voor 2013 spreken van een positief resultaat. Tegelijkertijd constateren 
we dat de toekomst een minder rooskleurig beeld laat zien. Dat betekent dus dat het roer verder om 
moet. De huidige werkwijze draagt immers nog onvoldoende bij aan het te bereiken doel. De eerste 
acties zijn hiervoor uitgevoerd en de voorbereidingen voor vervolgacties lopen (zie hoofdstuk 5). 
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5. KIEZEN VOOR EEN TOEKOMSTSCENARIO 
 
 
5.1. Toekomstscenario’s 
In het managementteam en in het dagelijks bestuur is de laatste maanden gesproken over 
verschillende toekomstscenario’s voor Baanbrekers. In deze strategienota werken we het zogeheten 
offensieve scenario verder uit. In dit offensieve scenario ligt de focus de komende jaren op het 
maken van de volgende grote ontwikkelslag. Het betreft het zo snel mogelijk aanpassen van de 
activiteiten aan de veranderende context en aan het streven om zwarte cijfers te schrijven. Hierbij 
ligt er vooral nadruk op innovatie, het aanbrengen van meer focus in onze bedrijfsactiviteiten en het 
verhogen van onze inkomsten door het vergroten van ondernemerschap, omzet en rendement.  
 
De organisatie en haar medewerkers moeten marktgerichter gaan werken. Dit vereist meer 
flexibiliteit en vraagt om maatwerk in onze samenwerking met ondernemers. Dit past bij het Sociaal 
Akkoord, waarbij werkgevers meer verantwoordelijkheid nemen voor personen met een 
arbeidsbeperking en voor andere personen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt. Het 
doel is om deze mensen volwaardig te kunnen laten meedraaien. We streven naar een inclusieve 
arbeidsorganisatie. Dit vraagt ook van de gemeenten een andere opstelling. Zij zullen een nog 
actievere rol op zich moeten nemen en er alles aan doen om dit scenario te kunnen waarmaken. 
 
Het offensieve scenario voldoet het meest aan onze positionering en geeft de meeste kans op het 
bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld voor Baanbrekers (vooral het uitkomen met de 
beschikbare Rijksmiddelen). Het defensieve scenario – met de nadruk op behoud van wat goed is en 
het stapsgewijs veranderen met het accent op het genereren van draagvlak – zorgt simpelweg voor 
te veel verlies van tijd en geld. Dat geldt ook, in mindere mate, voor het neutrale scenario. De lasten 
worden in deze scenario's onvoldoende teruggebracht. In het offensieve scenario lopen de lasten van 
2017/2018 gelijk op met de inkomsten. In de eerste periode is er nog een verliesgevende situatie, die 
onvermijdelijk is om de overbrugging te maken. Het jaar 2015 is het overgangsjaar om het offensieve  
scenario voor de tweede vernieuwingsslag van Baanbrekers uit te rollen. 
 
5.2. Uitwerking offensief scenario 
Bij ons offensieve scenario gaan we uit van een ondernemende, omzetgerichte, flexibele en 
marktgerichte organisatie. Dat leidt tot de volgende acht programmalijnen die nodig zijn om de 
veranderslag te maken in de periode 2015-2018: 
 

1. Intensiveren van de samenwerking in Midden-Brabant. 
2. Invoeren van de loonwaardebepaling. 
3. Uitlijnen van onze PMC’s. 
4. Uitbouwen van detacheren en mixed-peopleconcept. 
5. Versterken van de acquisitie, het relatiebeheer en de marktbewerking. 
6. Herinrichting van de organisatie. 
7. Nader bekijken van de joint-venture WML Facilitair. 
8. Beter vormgeven van de samenwerking met de gemeenten. 

 
In paragraaf 6.3 worden de financiële consequenties van de programmalijnen nader bekeken. 
 
 
 



 
 

 
 
 

    Pagina 21 van 31 

5.2.1. Intensiveren van de samenwerking in Midden-Brabant 
Vanaf 2015 wordt de samenwerking in Midden-Brabant geïntensiveerd. Op basis van de 
Participatiewet wordt er een regionaal Werkbedrijf ingericht. Dit wordt voorlopig een lichte variant. 
De gezamenlijke werkgeversbenadering zetten we hierbij verder door. We willen in dit verband 
concreet de volgende acties in gang zetten: 
 

 Samenwerken in Midden-Brabant voor het verstevigen van een gecoördineerde 
werkgeversbenadering.  

 Afspraken maken over de gezamenlijke inzet van accountmanagers en matchers. Het 
uitgangspunt is het bereiken van grotere synergievoordelen. Deze voordelen moeten 
concreet worden gemaakt in de plaatsingen van Wsw-medewerkers en bijstandsklanten uit 
gemeenten. 

 Inkoop van een gezamenlijk instrument voor loonkostenbepaling.  

 Verder verkennen van de synergiemogelijkheden voor onze SW-medewerkers met de 
Diamant-Groep.  

 
 
5.2.2. Invoeren van de loonwaardebepaling 
De Participatiewet geeft mogelijkheden om via het instrument van de loonwaardebepaling meer 
mensen aan passend werk te helpen. Dit instrument biedt mogelijkheden om ‘sterkste schouders’ te 
herkennen en hierop het rendement te verhogen. Voor personen met een arbeidsbeperking geeft 
het de mogelijkheid de werkgever gedurende lange tijd een loonkostensubsidie te verstrekken. Om 
deze loonwaardebepaling in gang te zetten, onderneemt Baanbrekers vanaf 2015 de volgende acties:  
 

 We introduceren zo snel mogelijk de loonwaardebepaling voor de Wsw-medewerkers. We 
gaan eerst experimenteren, en zetten vervolgens door.  

 Na de introductie van de loonwaardebepaling voor Wsw-medewerkers volgt de 
loonwaardebepaling voor de bijstandsklanten met een arbeidshandicap zodra een 
plaatsingsmogelijkheid in beeld is. Deze doelgroep is inclusief de instroom van 
jonggehandicapten vanaf 2015. 

 We benutten de loonwaarde van de individuele medewerkers maximaal. We verhogen deze 
loonwaarde verder, zodat de arbeidsproductiviteit stijgt. 

 Om de verhoging van de loonwaarde te kunnen realiseren, is begeleiding noodzakelijk. De 
begeleidingsbehoefte zetten we af tegen de loonwaarde van de doelgroep. Momenteel 
worden de begeleidingskosten niet afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. 

 Als de loonwaarde inzichtelijk is, maken we doorrekeningen om de financiële gevolgen 
helder te krijgen. In eerste instantie zal het noodzakelijk zijn om dit op basis van aannames te 
doen. Het gaat daarbij om: 

o de verwachte instroom; 
o de verwachte impact van het nieuwe poortprogramma (gestart augustus 2014); 
o de verwachte uitstroom, gesplitst naar de diverse doelgroepen; 
o de effectiviteit van de re-integratie-instrumenten; 
o het effect van onze handhavingsmaatregelen; 
o de impact op de zittende WWB-doelgroep; 
o het te realiseren ingroeiscenario op het gebied van loonwaarde. 

Met de doorrekening maken we de budgetten en de kosten voor de doelgroep verder 
inzichtelijk. 
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5.2.3. Uitlijnen van de PMC’s  
Wij kennen een aantal productmarktcombinaties (PMC’s) waarin de Wsw-medewerkers werkzaam 
zijn. Bij deze PMC’s zijn ook werkervaringsplaatsen voor de bijstandsklanten ondergebracht. Om in 
de nabije toekomst meer omzet en rendement te genereren en de PMC’s nadrukkelijker als 
leerwerkomgeving in te zetten, is het noodzakelijk om onze PMC’s nader te onderzoeken: 
 

 Alle PMC’s van het Werkbedrijf worden tegen het licht gehouden. Verlieslijdende PMC’s met 
een te lage toegevoegde waarde in de markt worden afgebouwd. Winstgevende, 
concurrerende PMC’s worden uitgebouwd of verkocht. Het rendement van een PMC wordt 
hierbij ook uitgedrukt in het toevoegen van arbeidswaarde, ofwel de mate waarin de 
activiteiten bijdragen aan door- en uitstroom. We ondernemen de volgende acties: 

o Toerekenen van de indirecte kosten en de overhead aan de PMC’s. 
o Toerekenen van de loonwaarde van de doelgroep aan de PMC’s. 
o In beeld brengen van de toegevoegde waarde van de PMC in de markt ten opzichte 

van onze concurrenten. 
o In beeld brengen van de toegevoegde waarde van de PMC in relatie tot door –en 

uitstroom en besparing op het BUIG-budget. 
Op deze manier zien we wat het rendement van de PMC is en wat dat betekent voor de 
verkoop of sanering. Want in een inclusieve omgeving past uiteindelijk slechts beperkt een 
eigen productie-omgeving. Per PMC moeten we vervolgens in beeld brengen wat de 
saneringskosten zijn in termen van: 

o Mogelijke verkoop van de exploitatie. 
o Mogelijke verkoop van de infrastructuur. 
o Afvloeiingsregelingen van het begeleidend personeel. 
o Overige aandachtspunten per PMC. 

 Door middel van ons prijsbeleid verhogen we de netto toegevoegde waarde per 
overblijvende PMC. 

 
 
5.2.4. Uitbouwen van detacheren en mixed-peopleconcept  
Veel Wsw-bedrijven halen rendement door hun SW-medewerkers extern bij reguliere werkgevers te 
detacheren. Baanbrekers wil hier ook meer werk van maken. Door de fusie hebben we de 
mogelijkheid om de bijstandsklanten een plek aan te bieden bij werkgevers op basis van detachering 
of met inzet van loonkostensubsidie. Hierdoor is het mogelijk om mensen via het zogenoemde 
mixed-peopleconcept te binden aan werkgevers. Dit concept willen we verder uitbouwen door:  
 

 De detacheringsdoelgroep versneld uit te bouwen (Wsw en bijstand). 

 Het mixed-peopleconcept op locatie bij werkgevers verder uit te bouwen (introductie van de 
afspraakbanen). 

 Het opdoen van ervaring met het werken met de loonwaardebepaling bij werkgevers. 

 Het uitbreiden van de SW-doelgroep voor detachering. Dit kan bijvoorbeeld door voor 
medewerkers die nu bij WML Facilitair (groen en schoonmaak) werken een 
loonwaardebepaling te doen en opnieuw te bekijken wat voor hen de mogelijkheden zijn.  
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5.2.5. Versterken van de acquisitie, het relatiebeheer en de marktbewerking 
Baanbrekers richt zich hierbij nadrukkelijk op de jongere werkzoekenden en op de mensen met een 
arbeidsbeperking die na 1 januari 2015 geen toegang meer hebben tot de Wsw of de Wajong. 
Baanbrekers wil de aantrekkende economie benutten door haar contracten met klanten tegen het 
licht te houden en steeds te onderzoeken wat de meest aantrekkelijke afspraak is. Verder zullen wij 
meer vacatures ophalen. Daarbij blijven we gebruikmaken van onze Talent2Workaanpak.  De 
aandacht voor het MKB blijkt succesvol en zal dan ook onverminderd worden doorgezet. We gaan: 
 

 Oude contracten afstoten en vervangen door verbeterde contracten/orders van nieuwe 
opdrachtgevers.  

 De Talent2Workrondleidingen bij werkgevers handhaven. Dit doen we samen met de 
colleges van de drie Langstraatgemeenten. 

 Door middel van instrumenten als jobcarving en functiecreatie werkgevers adviseren over de 
mogelijkheden om onze doelgroep in te zetten op nieuwe baanopeningen die hiermee 
worden gecreëerd.  

 Werkgevers infomeren over de mogelijkheden tot reshoring (het tegen aantrekkelijke kosten 
terughalen van productie uit lagelonenlanden). 

 
 
5.2.6. Herinrichting van de organisatie 
Om het offensieve scenario uit te voeren, gaan we de organisatie verdergaand wijzigen. Dit zal leiden 
tot een volgende personeelsreductie. Het motto hierbij zal zijn ‘arbeidsmobiliteit voor iedereen’. De 
veranderende context vraag flexibiliteit en aanpassingsvermogen, niet alleen van de Wsw-
medewerkers en bijstandsklanten maar ook van de andere medewerkers van Baanbrekers. We 
verwachten van onze medezeggenschapsorganen een kritische maar constructieve houding om tot 
de noodzakelijke verandering te komen. Door te anticiperen en door het maken van redelijke 
afspraken kunnen we de gevolgen voor personeel dat eventueel gedwongen moet wijken, opvangen. 
Bij een eerdere reorganisatie is hier een positieve ervaring mee opgedaan. Daarvoor moeten we: 
 

 Een herontwerp maken voor onze organisatie. Op termijn zorgt dit voor een lagere personele 
bezetting.  

 Baanbrekers verder ontwikkelen als netwerkorganisatie die samenwerkt met werkgevers, 
andere partijen in Midden-Brabant, in de wijken, het sociale domein. 

 Inkomensondersteuning en re-integratie gedeeltelijk en waar wenselijk en mogelijk in de 
wijken organiseren (eerstelijn) in het kader van de drie (gemeentelijke) decentralisaties. 

 De komst van de Participatiewet gebruiken voor een aanscherping van onze aanpak. Deze 
aanpak is ook gericht op de eigen verantwoordelijkheid van interne medewerkers. 

 Verdergaand verhogen van de efficiency en effectiviteit van onze bedrijfsvoering en van 
inkomensondersteuning. 

 Onderzoeken of en hoe we een aantal vierkante meters (werkhallen) kunnen verkopen. 

 Aandacht houden voor de impact die de veranderingen met zich meebrengen voor de 
medewerkers. 

 
 
5.2.7. Nader bekijken van de joint-venture WML Facilitair 
De joint-venture met Vebego (WML Facilitair) wordt nader bezien. We doen dit in het licht van de 
nieuwe Participatiewet. We vervolgen onze gesprekken met Vebego over WML Facilitair in dit kader 
op een zo efficiënt mogelijke manier. 
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5.2.8. Verder vormgeven van de samenwerking met de gemeenten 
De gemeenten zijn de belangrijkste stakeholders van Baanbrekers. Zij vervullen zowel de rol van 
opdrachtgever als de rol van grote werkgever in onze regio. Deze rollen kunnen – mits goed op elkaar 
afgestemd – elkaar versterken voor één overkoepelend gemeenschappelijk belang: Baanbrekers 
laten slagen in haar missie. De gemeenten kunnen hier voor zorgen door partner te zijn in de 
uitvoering. De positie van Baanbrekers kan worden versterkt door de volgende acties: 
 

 Het werk van de gemeenten en van opdrachtnemers en subsidierelaties van de gemeenten 
steviger verbinden aan de doelgroepen van Baanbrekers en hier meer werkvolume mee 
opbouwen. Dit kan door het beschikbaar stellen van extra detacheringsplaatsen, door het 
aannemen van bijstandsklanten, door het invullen van afspraakbanen, door het consolideren 
en versterken van het inbesteed werk en van social return. Wat betreft werkzaamheden 
komen hiervoor onder meer in aanmerking: groenonderhoud, ophalen van huisvuil, 
archiefwerkzaamheden, catering, beheer wijkgebouwen. Ook door het gunnen van 
textielinzameling kan Baanbrekers mensen van werk voorzien.  

 Inkopen van opdrachten bij Baanbrekers op het gebied van beschut-werk-nieuwe-stijl. 

 Opkopen van vastgoed van Baanbrekers om Baanbrekers financieel armslag te geven. Een 
meer voor de hand liggende optie is overigens wellicht om dit via de vrije markt te proberen.  

 Afspraken maken over gezamenlijke mobiliteit van medewerkers die noodgedwongen 
moeten afvloeien. 

 Duidelijkheid bieden over het weerstandsvermogen en de liquiditeitsruimte van 
Baanbrekers. Baanbrekers moet voldoende ruimte hebben om ondernemend en 
omzetgedreven te werken. De markt vraagt om snelheid en flexibiliteit; die moet 
Baanbrekers in voldoende mate kunnen bieden. 

 Ondersteuning bij de uitwerking van de vervolgafspraken rondom de joint-venture WML 
Facilitair.  

 
De samenwerking zal in de komende periode verdergaand worden beïnvloed door de keuzes die de 
gemeenten maken in het kader van de transitie WMO/AWBZ. Baanbrekers verwacht dat gemeenten 
meer differentiatie in de dienstverlening wensen; maatwerk per gemeente. Ook in dit kader is het 
van belang dat Baanbrekers en de gemeenten goed samen blijven optrekken. Baanbrekers kan 
onderzoeken welke differentiatie mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn. Op basis hiervan 
kan Baanbrekers de gemeenten in dit proces adviseren en eventueel een aanbod doen. 
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6. MEERJARENBEGROTING 
 
Op basis van het gekozen scenario met actielijnen werken we een nieuwe meerjarenbegroting uit. 
Hiervoor hebben we in beeld gebracht welke elementen van de begroting al dan niet beïnvloedbaar 
zijn. Per actielijn beoordelen we wat de actielijn (mogelijk) betekent voor de geldstromen. 
 
 
6.1. Samenstellende delen van de begroting 
Onze begroting kent op hoofdlijnen de volgende onderwerpen: 

1. Uitkeringen  
Baanbrekers is verantwoordelijk voor het verstrekken en beheren van de volgende 
uitkeringen: bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (BUIG-budget); Bbz 
bedrijfskredieten. 

2. Re-integratie 
Baanbrekers verzorgt de re-integratie van onze doelgroepen met als doel: uitstroom naar 
regulier werk. Hiervoor ontvangen wij het Participatiebudget van het Rijk. 

3. Werkgeverschap Wsw 
Baanbrekers verzorgt het werkgeverschap voor de Wsw-doelgroep (volgens de CAO-Wsw). 
Hiervoor ontvangen wij een Rijkssubsidie per persoon. 

4. Productmarktcombinaties (PMC’s) 
Baanbrekers exploiteert zeven PMC’s: verpakken, vervoer, wasserij, kringloop (Twiddus), 
cleanroom, detacheringen, catering (Broikes). Binnen deze PMC’s is vooral de Wsw-
doelgroep werkzaam. Het doel van de PMC’s is om met de Wsw-subsidie de  
SW-medewerkers een passende arbeidsplaats te bieden. In de PMC’s worden de omzet en 
de directe kosten verwerkt. Overigens is onlangs een achtste ‘PMC’ van start gegaan: het 
Transferium. De activiteiten van het Transferium zijn in tegenstelling tot de zeven overige 
PMC’s gericht op het houden en ontwikkelen van arbeidsfitheid en daarmee op 
mensontwikkeling. De focus ligt dus nadrukkelijk niet op omzet en deze PMC richt zich op 
alle doelgroepen van Baanbrekers. 

5. Overhead 
De overhead kent naast de kosten voor begeleiding, staf en directie ook de kosten voor de 
infrastructuur. De gemeenten stellen hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag beschikbaar. 
 

In tabel hierna is de aard van onze baten en lasten per onderwerp aangegeven. Verder hebben we 
aangegeven of en in hoeverre deze onderwerpen beïnvloedbaar zijn. 

 
BIJGESTELDE BEGROTING 2014 BERAP Q2 

ONDERWERP 
BATEN 2014 LASTEN 2014 

Component Bedrag % Component Bedrag % 

Uitkeringen BUIG € 21,2  44% Uitkeringskosten  € 22,4  43% 

Re-integratie P-budget € 2,3  5% Re-integratieactiviteiten € 2,7  5% 

Wsw 
Rijkssubsidie  
Wsw € 15,4  32% Salarissen Wsw € 15,7  30% 

PMC's Omzet € 4,7  10%      

Overhead Gemeentelijke bijdrage  € 4,4 9% Indirecte kosten € 10,8  21% 

TOTAAL   € 48,0 100%   € 51,6  100% 
Rood:  post is niet beïnvloedbaar 
Oranje: post is nauwelijks beïnvloedbaar 
Groen:  post is beïnvloedbaar 
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Uit de tabel hiervoor blijkt dat het grootste deel van onze baten en lasten niet of nauwelijks 
beïnvloedbaar is. Wat betreft de baten kunnen we alleen de omzet van de PMC’s beïnvloeden. De 
kosten zijn wel meer stuurbaar te maken. Het mag duidelijk zijn dat er ook vaak sprake is van 
factoren van buitenaf. Denk hierbij aan de economische situatie in onze regio. 
 
 
6.2. Accent op de grote geldstroom 
Vanuit onze keuze voor het offensieve scenario hebben we nu inzichtelijk wat de aard van de 
activiteiten is. Ook weten we wat de hierbij behorende financiële geldstromen zijn. Nu kunnen we 
kijken hoe we kunnen komen tot een optimale stuurbaarheid. Belangrijk is te constateren dat we 
geen invloed hebben op de inkomende geldstroom vanuit het Rijk. Dat betekent dat we ons 
concentreren op de uitgaande geldstroom. Ook hiervan ligt het grootste deel vast. Er zijn echter wel 
wat keuzes mogelijk. Wat betreft de kosten zien we in grote lijnen twee geldstromen: 
 

1. De geldstroom voor de organisatie. Dit noemen we gemakshalve even de ‘kleine 
geldstroom’. 

2. De geldstroom die direct samenhangt met de doelgroep (zoals uitkeringen, salarissen en 
exploitatie van PMC’s). Dit noemen we de ‘grote geldstroom’. 

 
De kleine geldstroom volgt in feite de grote geldstroom. We streven ernaar de kosten van onze 
organisatie zo laag mogelijk te houden. Het spreekt voor zich dat de aard en omvang van de 
organisatie afhankelijk zijn van de activiteiten die we met de doelgroep voor ogen hebben. Omdat de 
kosten die gepaard gaan met de doelgroep het grootst zijn en de organisatiekosten volgend zijn, 
steken we primair in op de ‘grote geldstroom’. In principe kunnen we daar het meeste rendement 
halen. Het spreekt voor zich dat kritisch naar de eigen organisatie wordt gekeken, maar dat we 
daarnaast de basis voor een resultaatgestuurde begroting moeten neerzetten. 
 
 
6.3. Op weg naar een financieel lonkend perspectief 
Ten opzichte van de (concept)meerjarenbegroting 2015-2018 van 7 juli 2014 is  – vanuit het 
offensieve scenario gekeken – een aantal aanpassingen in de geldstromen doorgevoerd. De acht 
actielijnen uit hoofdstuk 5 zijn hierbij op hun financiële consequenties voor de toekomst bekeken: 
 

1. Intensiveren van de samenwerking in Midden-Brabant. 
De samenwerking in Midden-Brabant is vooral gericht op het verstevigen van de 
samenwerking binnen een gecoördineerde werkgeversbenadering. We verwachten 
weliswaar synergievoordelen, maar deze werken twee kanten op. We zullen hierbij meer 
plaatsingen van onze doelgroepen realiseren, maar ook baanopeningen laten vervullen in 
onze regio door de andere partijen. Verder zal samenwerking betrekking hebben op 
bijvoorbeeld het creëren en invullen van baanafspraken, inzet van een loonwaarde-
instrument. 
We gaan er vooralsnog vanuit dit geen daling of stijging in de geldstroom oplevert. 
 

2. Invoeren van de loonwaardebepaling. 
Hiermee kunnen we de uitkeringskosten verlagen en de omzet verhogen. De 
uitkeringskosten worden lager omdat we personen die aangewezen zijn op een uitkering 
stimuleren inkomsten uit arbeid te genereren op basis van hun loonwaarde. Het budget voor 
loonkostensubsidie is hierbij vanzelfsprekend een randvoorwaarde. Kunnen we echter met 
een effectieve inzet een hogere uitstroom realiseren, dan kunnen we een overschrijding van 
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het wettelijk vastgestelde budget overwegen. Nu dit beeld er nog niet is, sturen we er op om 
op de korte termijn de kosten binnen het budget te houden en de uitkeringslasten te 
verlagen. 
We gaan uit van een jaarlijkse daling van het aantal uitkeringen van 2,5% over de jaren 
2016, 2017 en 2018 ten opzichte van 2015, rekening houdend met de door het Ministerie 
verwachte stijging. 

 
3. Uitlijnen van onze PMC’s – Verhogen van de omzet. 

Het doel hierbij is het realiseren van de in de persoon aanwezige loonwaarde. Dit is ook de 
inzet als iemand op een PMC bij Baanbrekers is geplaatst. Het spreekt voor zich dat de 
marktprijs hierbij een rol speelt. Voor degene die een loon heeft (Wsw-doelgroep en later 
wellicht ook de doelgroep waarvoor Baanbrekers als werkgever optreedt), wordt een op de 
loonwaarde gebaseerde vergoeding ontvangen die naar verwachting hoger is dan nu het 
geval is. We kunnen ook een hoger resultaat bereiken door een efficiënter productieproces. 
De deelnemende gemeenten kunnen hieraan dienstbaar zijn door werk passend voor de 
doelgroep aan Baanbrekers uit te besteden. Vanaf 2015 gaan we de PMC’s die niet rendabel 
zijn, afbouwen. Het uiteindelijk financieel effect moet hierbij uiteraard positief zijn. 
We gaan uit van een hogere omzet van respectievelijk 10%, 20% en 20% over 2016, 2017 
en 2018, uitgaande van 2015. 

 
4. Uitbouwen van detacheren en mixed-peopleconcept. 

We zullen meer rendement gaan behalen door meer Wsw-medewerkers bij reguliere 
werkgevers te detacheren. We kunnen daarbij ook de bijstandsklanten bemiddelen, of  
WW-ers. Hierdoor is het mogelijk om mensen via het zogenoemde mixed-peopleconcept op 
locatie aan werkgevers te binden.  
We gaan uit van een hoger resultaat. Het effect hiervan is meegenomen onder punt 2 en 3. 

 
5. Versterken van de acquisitie, het relatiebeheer en de marktbewerking. 

Baanbrekers wil haar marktbenadering versterken door betere contractafspraken met haar 
klanten te maken en meer vacatures op te halen. Daarnaast zal Baanbrekers de 
Talent2Workaanpak doorzetten. Ook worden mogelijkheden van reshoring (het tegen 
aantrekkelijke kosten terughalen van productie uit lagelonenlanden) nader onderzocht. 
De kosten hiervan vallen onder kleine geldstroom. De resultaten zijn meegenomen onder 
punt 2 en 3. 

 
6. Herinrichting van de organisatie. 

Een deel van de kosten voor overhead zit opgesloten in de infrastructurele voorzieningen 
van de PMC’s (kapitaallasten gebouwen en machines) en in de begeleiding van de doelgroep 
(Wsw). Deze kosten kunnen we op de korte termijn niet beïnvloeden. Nadat de analyses van 
de PMC’s zijn afgerond, is het effect op deze kostencomponent inzichtelijk. De omvang en 
samenstelling van het personeelsbestand voor de uitvoering van de wettelijke taak is mede 
afhankelijk van de geformuleerde taakstelling. Hoe minder taken we in eigen beheer 
uitvoeren, hoe minder personeel we nodig hebben. Uit het historisch perspectief blijkt dat de 
kosten per uitkeringsgerechtigde een dalende trend laten zien. De personele capaciteit en de 
daarmee gepaard gaande kosten zijn in de afgelopen jaren niet gerelateerd aan het volume 
en de vastgestelde taken. Dit zou wel wenselijk zijn. 
Per saldo is een daling van de kosten ingeboekt van jaarlijks 5% over 2016, 2017 en 2018, 
uitgaande van 2015. 

 



 
 

 
 
 

    Pagina 28 van 31 

7. Nader bekijken van de joint-venture WML Facilitair. 
De joint-venture met WML wordt nader bekeken. Dit gebeurt onder meer in het licht van de 
nieuwe Participatiewet.  
Omdat dit vooralsnog een onderzoek betreft, zijn hiervoor geen kosten of resultaten 
opgenomen. 

 
8. Verder vormgeven van de samenwerking met de gemeenten. 

De gemeenten kunnen Baanbrekers in de financieel lastige tijd ondersteunen (zie 5.2.8). Als 
de drie gemeenten als grote werkgevers bijvoorbeeld ieder tien WWB-ers aannemen, levert 
dat een directe en structurele kostenverlaging op die in de tonnen loopt. De gemeenten 
kunnen daarnaast het aantal social returnafspraken bij aanbestedingen en het inbesteed 
werk uitbreiden. Ook dit levert een directe besparing op van uitkeringslasten of een 
verhoging van het productierendement. Het is aan Baanbrekers om dit proces zo goed 
mogelijk te faciliteren door transparant te zijn over de mogelijkheden en de uitvoering van 
social return goed te monitoren. Daarnaast moet Baanbrekers waarborgen dat de 
gemeenten een kwalitatief goede dienstverlening voor een marktconforme prijs krijgen. 
Verder is een optie om de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten aan te passen 
aan het opgelopen uitkeringsbestand waarvoor Baanbrekers verantwoordelijk is. En er kan 
een prijsindexering worden toegepast. Dit is een aantal jaren niet gebeurd, dit zou kunnen 
worden gecorrigeerd.  
Aangezien hierover momenteel geen afspraken zijn gemaakt bovenop de al lopende 
afspraken, zijn hiervoor geen extra resultaten opgenomen.  

 
Samenvattend levert dit, voor zover wij op dit moment kunnen overzien, de komende jaren drie 
geldstromen op waaraan kan worden gesleuteld: 
 

1. Stijging omzet (stijging 10% – 20% – 20%) 
2. Daling uitkeringsaantallen (daling 2,5% – 2,5% – 2,5%) 
3. Daling overheadkosten (daling 5% – 5% – 5%) 

 
De effecten van het uitvoeren van de actielijnen zullen niet meteen zichtbaar zijn, maar in de loop 
van de komende jaren steeds duidelijker zichtbaar worden. De effecten zijn wel meegenomen in de 
bijgestelde meerjarenbegroting. 
 
Indien er afspraken komen met de drie gemeenten, bijvoorbeeld over een verhoging van de 
gemeentelijke bijdragen voor de uitvoering van de Participatiewet (in relatie tot de BUIG), over het 
vastgoed en de mobiliteit van medewerkers, levert dit een extra besparing op.  
 
 
6.4. Inzicht in de begroting 
Op basis van de voorgaande analyse is een nieuw concept meerjarenbegroting opgemaakt. Deze 
levert aan het eind van de termijn van het strategisch plan een positief saldo op.  
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RISICO-ANALYSE 
 
Risico’s Risico dat 

het voor- 

komt 

Impact op 

plan 

Maatregelen/acties om risico te verkleinen 

Negatieve consequenties Participatiewet: 

 onvoorziene toename doelgroep 

 onvoldoende afdekking rechtmatigheid 

 

M 

 

M 

 

XL 

 

M 

 Monitoren aantal indicaties arbeids-  

gehandicapten  

 Continue prioriteit voor de poort 

(instroom beperking) 

 Continue risicoanalyse inzet formatie in 

relatie tot wettelijke opdrachten 

Onvoldoende veranderkracht bij de 

organisatie in verband met aanwezige 

competenties, formatie/werkdruk en 

ontwikkelfase organisatie (prille organisatie), 

inrichting medezeggenschap 

 

XL XL  Bestuur betrekken bij ontwikkelingen 

 Meer tijd (in jaren) om verandering door 

te voeren 

 Eventueel transitiebudget voor 

onderdelen 

 Alternatieve vormen voor de 

medezeggenschap ontwikkelen 

Onvoorziene kosten door reorganisatie 

(wachtgeldverplichtingen bijvoorbeeld) 

L XL  Voldoende budget voor Sociaal Plan 

 Inrichten mobiliteitscentrum samen met 

gemeenten 

 Opname deel boventalligen mede door 

gemeenten 

Onvoldoende vertrouwen gemeenten:  

politiek en ambtelijk  

XL XL  Investeren in relatie op alle niveaus 

 Bestuurlijke rugdekking vragen 

 Samenwerking drie gemeenten 

stimuleren 

 Activiteiten in overleg prioriteren 

 Gezamenlijk beheersplan opstellen 

Negatief effect verdeelsystematiek BUIG  

voor onze gemeenten 

 

L L  Benchmarken met andere gemeenten  

 Dienstverlening prioriteren naar 

doelgroepen 

Onvoldoende vraag uit de markt om de 

loonwaarde van onze mensen voldoende te 

kunnen benutten (kwantiteit en kwaliteit) 

 

M L  Gerichte marktbewerkingsplannen  

 Voldoende capaciteit 

accountmanagement  

 Samenwerking Hart van Brabant 

Mogelijkheden tot (effectuering van) 

afspraken met de gemeenten over  

social return en inbesteding 

 

XXL XL  Alternatieve kanalen zoeken voor werk 

 Alert zijn op kansen en deze benutten 

 Discussie over de ‘interne markt’ op basis 

van notitie dagelijks bestuur 

ondersteunen 

Evaluatie  joint-venture WML Facilitair 

 

XXL XL  Evalueren en keuzes maken 

Differentiatie dienstverlening  

in relatie tot de transitie WMO/AWBZ  

XXL L  In gesprek blijven met gemeenten over 

mogelijkheden en consequenties 

 ERP goed inrichten 

 Evaluatie GR 

 
Legenda: S = klein; M = medium; L = groot; XL = extra groot; XXL = zeer groot 
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SPOORBOEKJE 
 

Wat moet er gebeuren? er gebeuren Start actie Eerste 
resultaat 

Gevoeligheidsanalyse begroting op hoofdlijnen met fictieve bedragen.  
 

Sept. 2014 Sept. 2014 

Keuze voor een loonwaarde-instrument voor objectieve vaststelling loonwaarde, 
competenties, ontwikkelpotentie en begeleidingskosten (streven via 
arbeidsmarktregio). 
 

Loopt  Dec. 2014 

Inzicht in de loonwaarde van de integrale doelgroep. Te beginnen bij de  
SW-doelgroep gebaseerd op eigen inschatting. 
 

Okt. 2014 Dec. 2014 

Zicht op de begeleidingskosten om de loonwaarde te kunnen realiseren. Inrichting 
administratie voor de inzichtelijkheid. 
 

Okt. 2014 Mrt. 2015 

Doorrekening van de loonwaarde van de integrale doelgroep (WWB inclusief nieuwe 
doelgroep Participatiewet).  
 

Okt. 2014 Mrt. 2015 

Zicht op plaatsingsmogelijkheden voor de doelgroep bij reguliere werkgevers. Voor 
opleiding/training en voor realiseren van loonwaarde. 
 

Loopt  Mrt. 2015 

Versterking acquisitie op basis van marktverkenning en evaluatie inzet middelen. 
 

Loopt   

Uitbouw arrangementen en volumes mixed-peopleconcept en detacheringen 
 

Sept. 2014 Dec. 2014 

Zicht op plaatsingsmogelijkheden van de doelgroep op gemeentelijke activiteiten via 
detacheringen, social return en inbesteed werk.  
 

Okt. 2014 Dec. 2014 

Analyse van de bestaande PMC’s in relatie tot het financiële rendement,  
de loonwaarde en competenties van de doelgroep. Versterken van financieel en 
inhoudelijk rendement van PMC’s. Bepalen voor welke PMC’s afbouw noodzakelijk is. 
 

Nov. 2014 Mrt. 2015 

Keuze en uitwerken toekomstscenario WML Facilitair 
 
 

Loopt  Dec. 2014 
(intentie-
verklaring)  
 

Positie van Baanbrekers in het integrale sociaal domein en consequenties voor de 
organisatie-inrichting duidelijk krijgen. 
 

Juni 2014 Dec. 2014 

Afspraken over samenwerking arbeidsmarktregio Midden-Brabant vormgeven (onder 
meer loonwaarde-instrument, werkgeversbenadering, samenwerking Diamant-
Groep) 
 

Loopt  Jan. 2015 

Analyse van de impact op de bestaande organisatie en treffen van maatregelen voor 
verdere organisatieaanpassing (reorganisatieplan) 
 

Loopt  Mrt./apr. 
2015 

Opzet en inrichting nieuwe begroting gericht op loonwaarde en aanpassing/afbouw 
PMC’s en inrichting aangepaste organisatie. Set van indicatoren vaststellen. In 
samenwerking met gemeenten. 
 

Nov. 2014 Juni 2015 
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1. INLEIDING 

 
Op basis van Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers stelt het algemeen 
bestuur jaarlijks een begroting vast met inachtneming van de zienswijzen die de gemeenteraden van 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk op de conceptbegroting hebben gegeven.   
 
Voor u ligt de aangepaste begroting 2015 alsmede de meerjarenbegroting van Baanbrekers t/m 
2018. De begroting voldoet aan de hieraan gestelde eisen. 
 
De oorspronkelijke meerjarenbegroting is al eerder vastgesteld waarbij is aangegeven dat dit 
document in meerdere opzichten gold als een ‘conceptbegroting’. Baanbrekers was verplicht om een 
meerjarenbegroting voor 15 juli 2014 bij de Provincie aan te leveren, maar de onzekerheid rondom 
de Participatiewet en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving was van dien aard dat het toen 
feitelijk onmogelijk was om de (financiële) gevolgen ervan te voorspellen. Afgesproken werd dat voor 
eind 2014 een geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld zou worden 
 
Het bestuur en de management van Baanbrekers hebben in de afgelopen maanden, op basis van de 
meest actuele informatie, verschillende scenario’s uitgewerkt en besproken. Een van de doelen 
hierbij was om een meerjarig financieel perspectief te creëren dat gunstiger zou uitpakken dan de 
cijfers in de eerste conceptbegroting. Dit onderzoek heeft geleid tot het Strategisch Plan 2015 -2018. 
De voorliggende meerjarenbegroting geeft de financiële uitwerking van dit plan. 
 
In de begroting zijn de meest actuele cijfers verwerkt. Zo zijn eind september 2014 de (voorlopige) 
budgetten 2015 bekendgemaakt door het Ministerie. Deze wijken fors af van eerdere aannames, 
mede als gevolg van fiscale wijzigingen en aanpassingen normensystematiek als gevolg van invoering 
van de Participatiewet per 1 januari 2015. Inmiddels weten we het nauwkeuriger waar we in 2014 op 
gaan ‘landen’ qua financiële resultaten en qua bijstandsvolume. Op basis hiervan zijn in de begroting, 
nog steeds zeer ambitieuze, maar meer realistische aannames gedaan om vanuit de begroting 2015 
door te rekenen naar 2016, 2017 en 2018. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor deze begroting. De 
mogelijke risico’s worden daarbij in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de begroting op 
hoofdlijnen en het meerjarenperspectief. In hoofdstuk 4 worden de voorgeschreven paragrafen 
toegelicht.  In de bijlage zijn de actuele ontwikkelingen opgenomen. 
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2. UITGANGSPUNTEN, PARAMETERS EN RISICO’S MEERJARENBEGROTING 
 
 

ONDERWERP OMSCHRIJVING  

Uitkeringsvolume  Gebaseerd op de door het Ministerie afgegeven ontwikkeling van het uitkeringsbe-

stand inclusief uitbreiding van de nieuwe doelgroep. Met name voor de doelgroep die 

niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, komen nieuwe instrumenten en 

voorzieningen (waaronder loonkostensubsidie) beschikbaar die de arbeidsparticipatie 

moeten bevorderen. Voor de jaren na 2015 wordt conform strategisch plan rekening 

gehouden met een beperking van het uitkerings-volume ten opzichte van aantallen 

op basis van het Ministerie met 2,5% over de jaren 2016 t/m 2018.  

Het Ministerie gaat uit van een toename in 2016 met 1,9%, 2017 een plus van 2,6% en 

in 2018 een plus van 2,8%. Baanbrekers heeft de ambitie om vanaf 2016 tot en met 

2018 de uitkeringsaantallen jaarlijks met 2,5% terug te brengen.  

De aantallen zijn verder aangepast ten opzichte van de eerder afgegeven begroting op 

basis van de gerealiseerde aantallen over 2014. 

Gemiddeld volume 2015                                 1.635 

Gemiddeld volume 2016                                 1.624 

Gemiddeld volume 2017                                 1.625 

Gemiddeld volume 2018                                 1.629  

Risico Niet beïnvloedbaar.  

Externe factoren zoals ontwikkeling economie en realisatie extra garantiebanen door 

werkgevers zijn van invloed.  

Beïnvloedbaar. 

Het behoud, maar liever de uitbreiding van werkgelegenheid voor de doelgroep van 

Baanbrekers. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen via inbesteding, social return, het 

realiseren van garantiebanen en het bieden van beschut werk. Daarnaast is een 

effectieve werkgeversdienstverlening lokaal, subregionaal en regionaal van groot 

belang.   

Voorwaarden voor de financiële realisatie is dat de aanscherpingsregels zoals opgeno-

men in het uitvoeringsplan Participatiewet 2015 worden gerealiseerd. 

Gemiddelde 

uitkeringshoogte 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2015             € 13.000 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2016             € 13.195 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2017             € 13.393 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2018             € 13.594 

Het gemiddelde uitkeringsbedrag is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2014 en het 

door het Ministerie becijferde ‘voordeel ‘ op het gemiddelde uitkeringsbedrag vanaf 

2015 als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Daarnaast wordt ook nog re-

kening gehouden met een besparing als gevolg van aanscherping rechtmatigheid cf. 

het uitvoeringsplan Participatiewet 2015. Vanaf 2016 is rekening gehouden met 

indexering van deze bedragen met 1,5%. 

Risico Niet beïnvloedbaar.  

De gemiddelde uitkeringshoogte bij Baanbrekers is circa € 800 lager dan het landelijke 

uitkeringsgemiddelde. In de begroting is hiervan uitgegaan. Daarnaast is tevens reke-

ning gehouden met de invoering van de kostendelersnorm alsmede de aanscherping 

van de rechtmatigheid.  Mochten deze verwachte besparingen niet volledig worden 

gerealiseerd dan kan het gemiddelde uitkeringsbedrag en daarmee de totale kosten 

hoger uitvallen.   
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Buigontvangsten Voor 2015 en verder is voor wat betreft het budget rekening gehouden met dezelfde  

toename van het bijstandsvolume zoals het Ministerie verwacht. Het budget 2015 is 

inmiddels afgegeven en opgenomen in deze begroting. Voor de jaren erna wordt 

rekening gehouden met een stijging van 1,9% voor 2016, 2,6% voor 2017 en 2,8% 

voor 2018. Daarnaast  wordt ook rekening gehouden met de overgang naar het 

nieuwe verdeelmodel van het Rijk ten aanzien van het budget voor de uitkeringen. 

Voor de BBZ is aangehouden dat kosten en uitgaven neutraal zijn (€ 44.000 voor 

2015).  

Risico Niet beïnvloedbaar. 

In oktober 2015 is er pas zekerheid over het definitieve budget 2015. T.a.v. de BBZ 

wordt opgemerkt dat het om kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen 

uitgaven en ontvangsten op leningen. De regeling kent een andere vergoedingssyste-

matiek, waarbij 75% van de uitgaven wordt vergoed en 75% van ontvangsten moet 

worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast 

budget. 

Buiguitgaven Uitgegaan is van de hiervoor genoemde jaargemiddelden (volume en uitkeringsge-

middelde). Rekening is gehouden met een stijging van de uitkeringslasten met 1,5% 

op basis van indexatie (cijfers CPB).  

In tegenstelling tot aan 2013 is de BUIG niet meer budgetneutraal opgenomen, maar 

is een realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Daarbij is 

uitgegaan van de verwachtingen voor 2014 die leiden tot een tekort op het budget. 

Van invloed op het uiteindelijke saldo(tekort) zijn de daadwerkelijk te verstrekken 

uitkeringen en eventuele bijstelling van het Buigbudget vanuit het Rijk. Bijstellingen 

van het budget vinden plaats in juni en oktober.  

Vanaf 2015 geldt een nieuw verdeelmodel, het zogeheten Multi niveau model. Dit 

model wordt gefaseerd ingevoerd. Hiermee is rekening gehouden bij de opgenomen 

budgetten.   

Risico Beïnvloedbaar.          

Gemeenten kunnen garantie- en werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen dan wel 

op andere wijze het behoud of het bevorderen van extra werkgelegenheid voor de 

doelgroep van de Participatiewet bevorderen.            

Niet beïnvloedbaar. 

Een negatief risico is van toepassing op het gemiddelde uitkeringsbedrag. Voor zover 

de uitgaven 10% of hoger zijn dan het budget kan een beroep gedaan worden op een 

incidenteel aanvullende uitkering. Op basis van de aannames is dit niet aan de orde.                                                                                                       

SW-subsidies  Het voorlopige budget voor 2015 is door het Rijk vastgesteld op € 15.398.464. 

Rekening houdend met een daling van het Wsw-volume van 5% en een korting van    

€ 500 op het jaarlijkse subsidiebedrag is voor de volgende jaren uitgegaan van   

Gemiddeld aantal arbeidsjaren (AJ):               Subsidie: 

2015                  597,39                                 € 15.398.464 

2016                  567,52                                 € 14.344.768 

2017                  539,14                                 € 13.357.858 

2018                  512,18                                 € 12.433.801 

Risico Niet beïnvloedbaar 

SW-lonen De loonkosten voor 2015 tot en met 2018 zijn berekend op basis van de meest 

actuele gegevens. Rekening is gehouden met het handhaven van de 0 lijn voor wat 

betreft de loonkosten.  

Risico Beïnvloedbaar.  

De inkomsten aan subsidie lopen vanaf 2015 met ongeveer 1 miljoen euro per jaar 

terug. Hiervan is ca € 300.000 het gevolg van de  subsidiekorting van € 500 per AJ. 
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Hoewel door de afname van het aantal SW-ers ook de loonkosten zullen dalen, zullen 

niet alle overheadkosten (indirecte kosten) zoals begeleidend personeel, huisvesting, 

automatisering e.d. lineair teruggebracht kunnen worden. 

Verder is er van uitgegaan dat periodieke verhogingen van de salarissen kan worden 

opgevangen door de terugloop van het aantal SW-ers. 

De CAO lonen van de WSW zijn bevroren. Mocht dit nog wijzigen dan stijgen de 

loonkosten. Hier is nu niet mee gerekend. 

Niet SW-lonen  Rekening is gehouden met een stijging van de loonkosten met 2% per jaar en daar-

naast een bezuiniging van 5% per jaar over de periode van 2016 t/m 2018. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Van invloed op de ontwikkeling van deze kosten is de gemeentelijke keuze om vanaf 

2015 de infrastructuur van Baanbrekers te benutten voor beschut werk en of 

dagbesteding.  

Re-integratiebudget Het voorlopige Participatiebudget 2015 is bekend. Dit is aangehouden en vertaald 

naar de volgende jaren op basis van de meerjarenontwikkeling die voor de 

Participatiewet is toegepast, zie ook het uitvoeringsplan Participatiewet 2015.  

Het budget wordt voor een groot deel  ingezet ten behoeve van de loonkosten die 

verbonden zijn aan de re-integratieactiviteiten. Activiteiten in het kader van re-inte-

gratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken die uit het Participatiewet worden gefi-

nancieerd. De accountant ziet toe op de rechtmatige naleving van deze regeling. Met 

de accountant zijn afspraken gemaakt over welke activiteiten ten laste van het 

Participatiebudget kunnen worden gebracht,  de registratie van de bestede uren aan 

deze activiteiten en de te hanteren tarieven. Deze afspraken worden met de 

accountant geactualiseerd.  

De  doorbelasting naar het re-integratiebudget is onder de inkomsten opgenomen.  

Risico Niet beïnvloedbaar. 

Voor het re-integratiebudget geldt vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel. Bij de 

invoering van dit model geldt een overgangsperiode van drie jaar. Vanaf 2018 is het 

systeem volledig doorgevoerd.  

Re-integratie-uitgaven Op de re-integratiemiddelen mogen loonkosten voor zover besteed aan re-integratie 

ten laste van dit budget worden gebracht. Op basis van historische gegevens is uitge-

gaan van een doorbelasting van loonkosten.  

Vanaf 2015 wordt het budget ook ingezet voor de begeleiding van personen die werk- 

zaam zijn in het kader van een garantiebaan of beschut werken.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Uitbreiding van de doelgroep en een in verhouding lager budget kan leiden tot een 

grotere dekking van loonkosten uit het re-integratiebudget. Een rol speelt de 

daadwerkelijke realisatie van garantiebanen en beschut werk.  

Omzet werkbedrijf Voor de omzet van het werkbedrijf is aangesloten bij de verwachte omzet voor 2014 

en is rekening gehouden met het wegvallen van de Alfa cheques. Voor het meerjaren-

perspectief is er een zeer ambitieuze doelstelling geformuleerd ondanks het gegeven 

dat het aantal (relatief betere) SW-ers met 5% per jaar terugloopt vanaf 2015.   

Doelstelling is om de omzet in 2016 met 10% te laten toenemen en in de jaren 2017 

en 2018 zelfs met 20% per jaar, zoals ook opgenomen in het uitvoeringsplan Partici-

patiewet 2015. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Het gunnen van werkzaamheden door gemeenten is van positieve invloed op de 

omzet. Daarnaast is het van belang de loonwaarde van de medewerkers te 

optimaliseren en te verbinden aan het toekomstperspectief van de huidige PMC’s.   

WML Facilitair Tot op heden heeft  Baanbrekers nog niet direct kunnen profiteren van dividend uit 
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de deelneming in WML Facilitair. Dit is bij ongewijzigde omstandigheden pas vanaf 

2016 het geval.  In dat kader is uitgegaan van een te verwachten jaarbedrag van           

€ 200.000.   

Voor wat betreft de vergoeding conform de Dienstenovereenkomst (DVO) wordt 

uitgegaan van € 200.000 per jaar.  

Vanaf 2016 zal  over de activiteiten van de Joint Venture Vennootschapsbelasting 

verschuldigd zijn. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Via gunning van werk aan WML Facilitair kan meer omzet worden gegenereerd en kan 

de werkgelegenheid voor de doelgroep positief worden bevorderd.  

Het samenwerkingscontract loopt tot  1 januari 2016. Andere samenwerkingsafspra-

ken kunnen van grote invloed zijn op deze post.    

Bijdrage gemeenten Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de bijdrage in de apparaatskosten van 

2014. De bijdrage is echter al meerdere jaren op hetzelfde niveau, terwijl de uitke-

ringsaantallen juist sterk zijn opgelopen en vooralsnog blijven oplopen.  

De gemiddelde bijdrage per uitkering is in de periode 2007 tot 2013 met meer dan 

30% teruggelopen. 

De Participatiewet voorziet in extra gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten. 

Ook de gewenste samenwerkingsvormen in het kader van een integrale dienstverle-

ning binnen het sociaal domein kunnen van invloed zijn op de belasting van het appa-

raat van Baanbrekers.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Baanbrekers heeft belang bij een efficiënte bedrijfsvoering en zet daarop in, maar 

krijgt anderzijds te maken met extra werkzaamheden die op dit moment niet volledig 

kunnen worden gedefinieerd. Het Rijk verstrekt via het Gemeentefonds hiervoor een 

vergoeding. De hoogte van de noodzakelijke bijdrage t.b.v. Baanbrekers zal in overleg 

met de gemeenten moeten worden bepaald, rekening houdend met de opdrachtver-

strekking in het kader van de Participatiewet.  

Overhead Voor 2016, 2017 en 2018 wordt uitgegaan van een vermindering van de 

overheadkosten met 5% per jaar.  

Risico Dit zal deels op personele kosten, maar ook op algemene kosten (met name gerela-

teerd aan gebouwen) moeten worden gerealiseerd. De geformuleerde ambitie met 

betrekking tot de omzetstijging van 10% over 2016 en 20% over 2017 en 2018 heeft 

daarnaast nog een kostenverhogend effect omdat een hogere omzet meer kosten 

met zich mee brengt. Ook dit zal moeten worden gecompenseerd om de jaarlijkse 

daling van 5% te realiseren. 

Social return Tot 2015 zijn bedragen begroot als opbrengst van social return. Vanaf 2015 is dit niet 

het geval. De positieve gevolgen van social return komen immers tot uitdrukking in 

het uitkeringsvolume.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Het inzetten van social return bij gemeentelijke aanbestedingen of andere contract- 

of subsidievormen werkt door in de werkgelegenheid voor de doelgroep van Baanbre-

kers dan wel anderszins in  het arbeidsperspectief van de werkloze beroepsbevolking.    

Inbesteding en sociaal 

return 

Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen rea-

liseren is het van belang dat gemeenten Baanbrekers een voorkeurspositie geeft  bij 

het verstrekken van werkopdrachten en social return opnemen in openbare en onder-

handse aanbestedingsbestekken, zodat mensen uit de doelgroep van Baanbrekers in-

gezet worden bij de uitvoering hiervan. Via  Baanbrekers of via reguliere onderne-

mers.  Dit is ook een van de uitgangspunten van de fusiebegroting van Baanbrekers.  

Risico Beïnvloedbaar. 
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Vastgesteld moet worden dat de realisaties ver achter blijven bij de eerdere doelstel-

lingen. Voor Baanbrekers en haar doelgroep is het van belang dat waar mogelijkheden 

gecreëerd kunnen worden, dit ook gebeurt. 

Subsidies  Naast de reguliere financieringsbronnen kan voor de uitvoering van re-integratie en 

activeringsinspanningen en de uitvoering van projecten een beroep worden gedaan 

op externe financiering.  Door de sterk oplopende werkloosheid hebben Rijk en Pro-

vincie extra middelen beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van de economie 

op de arbeidsmarkt terug te dringen. Deze middelen worden niet aan individuele ge-

meenten maar op basis van plannen aan sectoren en of arbeidsmarktregio’s beschik-

baar gesteld. Omdat er bij het opstellen van deze begroting nog geen zicht bestaat op 

de mogelijkheden van deze subsidiegelden is hiermee geen rekening gehouden.      
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3. MEERJARENBEGROTING 2015 – 2018 
 
Ter vergelijking worden de cijfers vanaf 2012 gepresenteerd.  

OPBRENGSTEN   2012       2013       2014   

     geconsoli-           prognose obv   

      
deerde 
cijfers            

cijfers t/m 
sept.   

                     

BUIG + BBZ budget         19.166                21.455                21.514    

SW Subsidies         15.297                15.541                15.369    

Re-integratiebudget           1.515                   2.293                 2.976    

Omzet Werkbedrijf           4.069                   4.003                  4.745    

Doorberekening loonkosten aan 
re-integratie budget   

           857     
  

            1.730    
    

          1.450    

WML Facilitair                   

  - dienstovereenkomst              200                      200                                200    

  - deelneming                    -                            -                                          

Bijdrage gemeenten                   

  - apparaatskosten           4.453                   4.340                4.398    

  - Social Return                    -                            -                       

TOTAAL OPBRENGSTEN         45.557                49.562                50.652   

                        

KOSTEN                     

                   

BUIG + BBZ uitkeringen         18.284                21.024               22.437    

Re-integratie uitgaven           2.109                   2.396                 2.976    

Lonen                  

  - SW lonen         14.270                14.806            15.620    

  - niet SW lonen           9.210                   8.284               8.035    

  - lonen Participatiewet                    -                            -                        -    

Overhead (apparaatskosten)           4.912                   4.092                 5.046    

TOTAAL KOSTEN         48.785                50.602               54.114    

                

RESULTAAT           3.228-                 1.040-                 3.462-   

              

Resultaat  exclusief BUIG           4.110-                  1.471-                 2.539-   
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OPBRENGSTEN   2015       2016       2017       2018   
                               

                           

BUIG + BBZ budget             20.157                20.540             21.594               22.292    

SW Subsidies             15.398                14.345             13.358               12.434    

Re-integratiebudget               1.819                  1.839               2.225                 1.953   

Omzet Werkbedrijf               4.329                  4.762               5.714                 6.857    

Doorberekening loonkosten 
aan re-integratie budget 

              1.200                   1.200               1.200                  1.200  
  

WML Facilitair                        

  - dienstovereenkomst                   200       
                                               
              200                   200                    200    

  - deelneming                        -                       12                   200                    200    

Bijdrage gemeenten                             -                

  - apparaatskosten               4.398                  4.398               4.398                 4.398    

  - advieskosten                  125                             -                         -    

TOTAAL OPBRENGSTEN             47.626                47.296             48.889              49.534    

                    

KOSTEN                 
                   

                               

BUIG + BBZ uitkeringen             21.299                21.474             21.810              22.192    

Re-integratie uitgaven               1.819                  1.839               2.225                1.953    

Lonen                                        -    

  - SW lonen             15.620                14.839             14.097              13.392    

  - niet SW lonen               8.112                  7.733               7.496                7.265    

                          

Overhead (apparaatskosten)               4.297                 3.820              3.629               3.448    

TOTAAL KOSTEN             51.147               49.705             49.257              48.250   

                     

RESULTAAT              3.521-                2.409-                368-              1.284   

                   

Resultaat  exclusief BUIG              2.379-                 1.475-                 152-               1.184   
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De verwachte tekorten zouden worden afgedekt middels inzet van reserves en aanvullende bijdragen 
van de deelnemende gemeenten. Het verloop daarvan zou er dan als volgt uitzien: 
 

Verloop reserves   2013       2014       2015       2016   2017   2018 

                                        

beginstand reserves                                     

                                        

Algemene reserve   517       -       -       -   -   - 

BUIG   773       250       -       -   -   - 

egalisatiereserve deb.Buig 889       889       889       889   889   889 

arbeidsmarktbeleid   273       273       -       -   -   - 

apparaatskosten   -              -       -   -   - 

vakantiegeld   764       764       764      764   764   764 

      3.216       2.176       1.653        1.653   1.653   1.653 

                                  

resultaat boekjaar   1.040-       3.462-       3.521-    2.409-     368-  1.284  

                                     

onttrekking reserves na verwerking resultaat boekjaar                       

                                      

Algemene reserve              517        -       -       -  -  - 

BUIG              523        250       -       -  -  - 

egalisatiereserve deb.Buig                  -        -       -       -  -  - 

arbeidsmarktbeleid                    -        -       273       -  -  - 

apparaatskosten                    -        -       -       -  -  - 

vakantiegeld                    -        -       -       -  -  - 

totaal onttrekking           1.040        250       273       -  -  - 

                                 

benodigde bijdrage                              

gemeenten ivm resultaat                    -        3.212       3.248    2.409     368  0 

                              
totaal onttrekking/toe-
voeging reserves en 
bijdragen gemeenten           1.040        3.462       3.521    2.409       368  1.284- 
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4. PARAGRAFEN 
 
 
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN 
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) beschikt Baanbrekers over een 
weerstandsvermogen om incidentele tegenslagen op te vangen. In de GR zijn afspraken gemaakt 
voor een maximum aan de vrije, algemene reserve van € 1,2 miljoen. Besloten is om het 
weerstandsvermogen vooralsnog niet aan te vullen tot deze € 1,2 miljoen.  
 
4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
Baanbrekers beschikt over een in 2014 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor 
groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de 
onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te 
worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog 
kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is. 
 
 
4.3 FINANCIERING 
Ten behoeve van de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut. Bij het opstellen van het 
statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Wet 
gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden).  
Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten:     
                      x €  1.000 
BNG rekening-courantkrediet                   3.100 
Rabobank rekening-courant krediet                   1.000 
Totale kredietfaciliteit                    4.100 
 
Daarnaast staan aan langlopende leningen bij de BNG nog een bedrag open van € 4,4 miljoen. 
 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant. 
 
 
4.4 VERBONDEN PARTIJEN 
 
> Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via 
Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van 
Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. 
 
> Stichting Pijler Midden-Langstraat 
Binnen de stichting Pijler hebben in 2013 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler 
hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de 
gemeenten, het UWV en derden van re-integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt 
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door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen 
eigen vermogen. 
 
>  Stichting Fidant 
Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. 
Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, de ISD, het UWV en derden van re-
integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 
De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. 
 
>  Ruelong BV 
Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV participeert in het 
samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50%, voor de     
bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Aangezien er ruim 170 Wsw-medewerkers gedetacheerd 
zijn bij WML-Facilitair zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook sociale belangen in deze 
deelneming voor Baanbrekers groot. 
 
 
4.5 BEDRIJFSVOERING 
 
1. Investeringsbeleid 

Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van 
vervangingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van 
efficiency voordelen. 
 

2. Organisatiestructuur 
Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Marketing en Strategie, Werkbedrijf (met de 
afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus,  Wasserij, Verpakken),  Re-integratie en Participatie, 
Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control.  
 

3. Marktkansen en bedreigingen 
De economische crisis heeft zijn weerslag op de omzetontwikkeling. Desondanks probeert 
Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor eenvoudig structureel industrieel werk.  
De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. 
 

4. HRM beleid 
Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het 
behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen 
van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar 
regulier werk.  
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BIJLAGE: ACTUELE ONTWIKKELINGEN 
 
PARTICIPATIEWET  
Gemeenten krijgen het voortouw 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 125.000 extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking.   

 De mogelijkheid van structureel 30.000 plaatsen voor beschut werk, waarvoor gemeenten de 
infrastructuur van SW-organisaties kunnen benutten.  

 Het financieren van banen voor arbeidsbeperkten met loonkostensubsidie, waarvoor een 
budget wordt toegevoegd aan het BUIG budget.  

 De oprichting van regionale werkbedrijven.  
 
Verder worden de volgende wettelijke bepalingen gewijzigd of als nieuw beleid toegevoegd aan de 
Participatiewet: 

 Er komt een kostendelersnorm voor personen die samenwonen en kosten kunnen delen. 
Deze is op ongeveer 10% van het huidige uitkeringsbestand van toepassing.   

 Het systeem van toeslagen en verlagingen vervalt hiermee. Waar nodig vindt compensatie 
plaats via het kindgebonden budget van de Belastingdienst.   

 Uniformering van arbeidsverplichtingen met landelijk sanctiebeleid.   
 Behalve de collectieve zorgverzekering verdwijnen de categoriale bijstandsregelingen.  
 De tegenprestatie wordt ingevoerd met gemeentelijke beleidsruimte.   
 De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een inkomenstoeslag voor personen met 

een laag inkomen zonder uitzicht op inkomensverbetering.   
De gemeentelijke beleidsvrijheid wordt vastgelegd in verordeningen.  
 
De gemeenteraden hebben de strategische notitie ‘Iedereen doet mee’ en de beleidsnota ‘Iedereen 
doet mee in de Langstraat’ opgesteld. Deze nota’s zijn medio 2013 en aan het einde van 2014 door 
de raden vastgesteld.   
Hiermee is aan Baanbrekers de volgende kaders gegeven voor de uitvoering van de Participatiewet: 

 Inzetten op het optimaliseren van de verdiencapaciteit van mensen. 
 Het bieden van maatwerkoplossingen, waarbij het gezin en het sociale netwerk centraal 

worden gesteld, in samenhang met een wijkgerichte aanpak. 
 Het bieden van dienstverlening aan kwetsbare groepen op basis van een uitvoeringsplan. 
 Het intensiveren van contacten met het bedrijfsleven. 
 Het faciliteren van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden.  

Met het vaststellen van de notitie hebben de raden tevens besloten financiële risico’s te beperken.  
 
 
Financiering Participatiewet 
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 en 
uitgebreid met middelen om loonkostensubsidie te kunnen inzetten voor personen die niet zelf het 
minimumloon kunnen verdienen. Het re-integratiedeel maakt deel uit van het nieuwe 
Participatiebudget dat verder bestaat uit de middelen voor het zittend bestand Wsw.  
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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 als gevolg van uitbreiding van de doelgroep.   
Het re-integratiedeel is in 2015 ongeveer 2% hoger dan het voorafgaande jaar. Vanaf 2016 neemt het 
budget beperkt toe als gevolg van de uitbreiding van de doelgroep. Bovenstaande is gebaseerd op de 
afgegeven landelijke cijfers door het ministerie zoals hieronder in een tabel zijn samengevat.  
 

Bedragen  
* € 1mln.  

2015 2016 2017 2018 

Macrobudget Wsw oud  2.256 2.084 1.915 1.759 

Macro Participatiebudget    668    693    707    741 

Macro re-integratiedeel     615    640    654    688 

 
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (Wsw) 
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.  
 
Financiering Wsw 
Na de afsluiting van de Wsw wordt jaarlijks, op basis van actuarieel onderzoek, het geschatte verloop 
van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per gemeente bijgesteld. De financiering van deze 
dienstbetrekkingen Wsw loopt vanaf 2015 via het Participatiebudget. Met het nieuwe systeem  
wordt zo zorgvuldig mogelijk aangesloten bij het aantal zittende werknemers dat in de komende 
jaren nog in dienst is bij een gemeente. Deze korting wordt in het macrobudget Wsw verwerkt. 
Daarnaast wordt de hoogte van de subsidie per arbeidsjaar tot en met 2020 afgebouwd met € 500 
per jaar ofwel van de huidige € 25.776 naar € 23.276 per arbeidsjaar.  
 
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN DE ARBEIDSMARKT 
De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Het CPB verwacht dat het 
herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang komt. Een groei van ¾% in 
2014 en in 2015 een groei van  1¼%.  Ondanks dit voorzichtig economisch herstel blijft de werkloos-
heid nog ongekend hoog. De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt 
slechts 18% daar in. In 2008 was dit nog 26%. Door deze ontwikkeling is er een  grotere toestroom 
richting bijstand. Het CPB gaat er van uit dat het aantal bijstandsuitkeringen de komende jaren nog 
blijft toenemen mede als gevolg van uitbreiding met nieuwe doelgroepen (Wajong, stopzetten 
WSW).  
 
TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN 
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 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit betekent voor Baanbrekers in samenhang met 
de invoering van de Participatiewet een dienstverlening aan een grotere doelgroep in een 
veranderende omgeving, waarbij zowel op lokaal (o.a. wijkteams) subregionaal als regionaal niveau 
(Midden-Brabant) de dienstverlening moet worden afgestemd. In het tweede halfjaar van 2014 zal 
deze vertaalslag vorm krijgen.     
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Onderwerp:   Uitvoeringsplan Participatiewet en Verzamelverordening         

 
 
Samenvatting: 
Voor de uitvoering van de Participatiewet is naast de al bekende wettelijke en gemeentelijke kaders 
vertaling naar de uitvoeringspraktijk nodig. Het gemeentelijk beleid moet verder worden 
geformuleerd in wettelijke verplichte verordeningen. 
Het bijgevoegde Uitvoeringsplan ‘Werken is het doel, participeren is de norm’ en de 
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 worden hiervoor ter vaststelling  
aangeboden.   
 
Voorgeschiedenis: 
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Daaraan voorafgaand zijn op lokaal, 
subregionaal (Langstraat) en regionaal niveau (Midden-Brabant) de nodige voorbereidingen 
opgestart om per 1 januari 2015 ‘Participatiewetproof te zijn’:  

 De gemeenten in de Langstraat hebben met de beleidsnota ‘Iedereen doet mee in de 
Langstraat’ voorzien in een aantal belangrijke uitgangspunten voor de dienstverlening. 

 Op regionaal niveau is samengewerkt aan het vertalen van de nieuwe wetgeving in de al 
bestaande Verzamelverordening.  

 De arbeidsmarktregio is volop bezig om tot een succesvolle operationalisering van het 
regionaal werkbedrijf te komen. Daarbij ligt de focus vooral op een pragmatische invulling 
van een gezamenlijk werkproces en marktbewerkingsplan rondom de baanafspraken.  

Hiermee zijn voldoende kaders beschikbaar om de nieuwe wet te kunnen uitvoeren.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een succesvolle implementatie van de Participatiewet.  
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
 
Uitvoeringsplan 
In het bijgevoegde Uitvoeringsplan ‘Werken is het doel, participeren is de norm’, zijn de 
uitgangspunten voor de toekomstige dienstverlening geformuleerd. De beleidskeuzes van de 
Langstraatgemeenten zijn in het plan verder uitgewerkt en verder zijn nog te maken beleidskeuzes 
voorgesteld. Daarbij is aangenomen dat de gemeenteraad van Waalwijk op 11 december instemt 
met de participatienota ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’. De gemeenten Loon op Zand en 
Heusden hebben hiertoe al besloten.  
De voorstellen zijn terug te vinden in de met blauw gevulde tekstkaders.  
 
Verzamelverordening 
Bijgevoegd vindt u tevens de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Deze 
verordening borduurt voort op de al bestaande verzamelverordening. De nieuwe wetgeving en de 
hiervoor genoemde voorstellen zijn daarin verwerkt.  
 
In afwijking van wat in de gemeentelijke participatienota wordt voorgesteld, is beschut werk wél 
opgenomen in de verordening. Op grond van artikel 8, 1ste lid 1 onder e van de Participatiewet  is het 
namelijk wettelijk verplicht regels over het verrichten van werkzaamheden in een beschutte 
omgeving in een verordening vast te leggen. In de verordening is een kan-bepaling opgenomen. In 
het Uitvoeringsplan is vastgelegd dat nog geen invulling wordt gegeven aan het beschut werken 
nieuwe stijl en dat gemeenten en Baanbrekers in 2015  mogelijke alternatieven bezien.  
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Beleidsregels 
Het sluitstuk van de gemeentelijke regelgeving zijn de beleidsregels. De kaders in de 
Verzamelverordening worden hierin door het dagelijks bestuur verder ingekleurd. De regio werkt op 
dit moment nog aan deze beleidsregels. De beleidsregels zullen in januari ter vaststelling aan het 
dagelijks bestuur worden aangeboden. Daarmee is het instrumentarium voor de uitvoering 
compleet.  
 
 
Wat gaat het kosten?  
Zie begroting. 
 
 
Adviezen in- en extern 
Een interne werkgroep heeft het Uitvoeringsplan voorbereid. Gemeentelijke beleidsmedewerkers 
zijn meegenomen in het totstandkomingsproces.  
De WWB-kamer beraadslaagt op 9 december over het plan en de verordening. De kamer heeft 
eerder geadviseerd m.b.t. de nota ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’.  In dat verband en op basis 
van de tot op heden gevoerde discussies is gebleken dat de WWB-kamer een voorstander is van het 
invoeren van beschut werk nieuwe stijl. Naar de mening van de kamer zouden niet louter financiële 
overwegingen in dit kader bepalend moeten zijn.   
 
 
Voorstel: 
Overgaan tot: 

 Vaststelling van het Uitvoeringsplan ‘Werken is het doel, participeren is de norm’.  
 Vaststelling van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. 

 
 

Dagtekening, 5 december 2014 
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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Waarom een uitvoeringsplan? 
Voor u ligt het Uitvoeringsplan voor de Participatiewet. Dit plan biedt de vertaling van de 
strategische keuzes die onze opdrachtgevers, de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 
hebben vastgelegd in de strategische nota ‘Iedereen doet mee’ en de beleidsnota ‘Iedereen doet 
mee in de Langstraat’. Deze nota’s zijn medio 2013 en aan het einde van 2014 door de raden 
vastgesteld. Daarmee beschikt het bestuur van Baanbrekers over de beleidskaders om de 
operationele vertaling van de Participatiewet vorm te geven.  
 
In dit Uitvoeringsplan staan de wettelijke taken beschreven, die in de Participatiewet 
opgenomen zijn. We beschrijven de manier waarop wij deze taken in de Langstraat gaan uitvoeren.   
Daarbij bieden wij een doorkijk naar de dienstverlening op lokaal niveau (gemeente, wijk), 
subregionaal niveau (Langstraat) en regionaal niveau (Midden-Brabant).  
 
Het uitvoeringsplan heeft een technisch karakter. Het beschrijft de manier waarop we vanaf 2015 de 
Participatiewet gaan uitvoeren. Op diverse onderdelen staan nog ontwikkelopgaven of houden wij 
ruimte open om ervaring op te doen. Op deze wijze houden we ruimte voor ontwikkeling, zodat er na 
eerste invoeringsjaar van de Participatiewet een stevige werkwijze staat in het sociale domein.  
 
Het uitvoeringsplan moet worden gelezen in samenhang met het strategische plan 2015-2018, dat op 
15 december ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van Baanbrekers wordt aangeboden. 
Vooruitlopend daarop zijn de gezamenlijke raden  op 24 november 2014 geïnformeerd over de 
actuele ontwikkelingen en is er gediscussieerd over een aantal ter zake doende thema’s uit het 
strategisch plan.  
   
Het uitvoeringsplan gaat ook in op de wetswijziging ‘Maatregelen WWB’. Deze maatregelen worden 
opgenomen in de Participatiewet. De maatregelen hebben vooral betrekking op uitkeringsnormen en 
toeslagen, re-integratieverplichtingen, tegenprestatie, minimaregelingen en  hebben de nodige 
gevolgen voor de personen in de Langstraat die een beroep doen op de dienstverlening van 
Baanbrekers.   
 
Samen met het uitvoeringsplan wordt het algemeen bestuur gevraagd over te gaan tot vaststelling 
van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Deze verzamelverordening 
borduurt voort uit de bestaande verzamelverordening. De Participatiewet, de ‘Maatregelen WWB’ en  
de beleidsvisie van de gemeenten in de Langstraat zijn daarin verwerkt. Bij het opstellen van de 
verordening is afstemming gezocht met de regiogemeenten in Midden-Brabant. Dit is een logisch 
gevolg van de vorming van één regionaal werkbedrijf in Midden-Brabant en de onderlinge 
afstemming van de werkgeversdienstverlening.  
 
 
1.2. Leeswijzer 
Dit Uitvoeringsplan Participatie is opgebouwd aan de hand van de taken uit de Participatiewet en de 
hiervoor aangehaalde maatregelen WWB. In hoofdstuk 2 gaan we in op de positionering van 
Baanbrekers. In hoofdstuk 3 staat beschrijven we de essentie van de nieuwe taken in de 
Participatiewet, waarna in hoofdstuk 4 ingegaan wordt op de nieuwe instrumenten. In het 
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daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de WSW. In hoofdstuk 6 beschrijven we tot slot de 
financiële context.     
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2. HOE IS BAANBREKERS GEPOSITIONEERD1? 
 
 
2.1 Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen 
Met de start van Baanbrekers als publieke onderneming hebben de gemeenten in de Langstraat al 
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. 
 
Missie en visie 
Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Baanbrekers vervult zowel 
economisch als maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. Namens de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk biedt Baanbrekers op een vernieuwende en coöperatieve 
manier dienstverlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
organisatie heeft hierbij oog voor zowel het sociale als het zakelijke belang. Het uiteindelijke doel van 
Baanbrekers is mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers 
is sterk in mens en werk. 
 
Werk staat voorop 
Bij Baanbrekers staat werk voorop. Baanbrekers stelt zich daarom nadrukkelijk op als partner in 
arbeidsbemiddeling voor zowel werkzoekende klanten als werkgevers. Ons streven is om samen met 
het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers te werken aan het in beweging zetten van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat iedereen naar vermogen meedoet. Onze 
organisatie biedt hiervoor begeleiding en bemiddeling. De mensen voor wie Baanbrekers werkt, zijn 
(binnen de wettelijke normen) verzekerd van een inkomen. Ze dragen bij het verkrijgen van werk 
nadrukkelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. 
 
Missie 
De missie van Baanbrekers luidt als volgt: 
Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijk) participatie van de inwoners van 
de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Belangrijke waarden voor ons zijn 
zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie. Wij richten ons vooral op de mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden). 
 
Visie 
De visie van Baanbrekers, zoals vastgelegd tijdens de fusie luidt als volgt: 
Baanbrekers wil zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan 
(regulier) werk helpen. 
 
Verordeningsplicht 
De Participatiewet kent, net als de oude WWB, de verplichting om bij verordening regels vast te 
stellen. De verordeningsplicht  geldt voor het opleggen van een maatregel c.q. verlaging van de 
bijstand (afstemming), de individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, de bevoegdheid 
tot verrekenen. Dit zijn de rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast geldt de verordeningsplicht voor re-
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integratievoorzieningen. Dat betreft het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van 
voorzieningen (waaronder  de loonkostensubsidie, vaststelling van loonwaarde en de no-riskpolis), 
het opdragen van de tegenprestatie, scholing en premie bij participatieplaatsen, beschut werk en 
cliëntenparticipatie.  
 
De verordeningsplicht van de gemeenteraad is opgenomen in artikel 8a Participatiewet. De 
verordeningsplicht ligt bij Baanbrekers bij het Algemeen Bestuur. De eerdergenoemde  
verordeningen zijn met uitzondering van de verordening op de cliëntenparticipatie opgenomen in de 
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz.  
 
Gemeenten moeten regionaal samenwerken in het regionale werkbedrijf. In het kader hiervan is 
regionaal in Midden-Brabant samengewerkt bij het opstellen van de verordeningen om te komen tot 
zoveel mogelijk gelijkluidend beleid en dezelfde voorzieningen.   
 
 
2.2 Strategische kaders van de Langstraatgemeenten  
De invulling van onze opdracht op het terrein van werk en inkomen is afhankelijk van gemeentelijke 
beleidskeuzes. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn verantwoordelijk voor het 
strategisch beleid. Met betrekking tot de Participatiewet hebben de raden hieraan invulling gegeven 
in de strategische nota ‘Iedereen doet mee’ (medio 2013) en de beleidsnota ‘Iedereen doet mee in 
de Langstraat’ van eind 2014. Deze beleidskaders zullen waar nodig verder op in dit uitvoeringsplan 
worden aangehaald om daarmee de operationele invulling in het juiste perspectief te plaatsen.  Op 
deze plaats merken we op dat vanuit de gemeentelijke beleidskaders we een drietal speerpunten 
onderkennen. 
1. Inwoners in de Langstraat zetten hun eigen kracht in.  
2. Integraal participatiebeleid 
3. Gebiedsgericht participatiebeleid. 
 
 
2.3 Lokale en regionale samenwerking  
Onze positie wordt sterk beïnvloed door lokale (niveau gemeente), subregionale (niveau Langstraat)  
en regionale (niveau Midden-Brabant) ontwikkelingen, waardoor Baanbrekers zich op 3 niveaus 
moet richten:  
1. arbeidsmarktregioniveau Midden-Brabant: organiseren regionaal werkbedrijf, de gecoördineerde 

werkgeversdienstverlening, het maken van marktbewerkingsplannen, de invulling van de 
baanafspraken en het harmoniseren van instrumenten.  
De vertaling van de activiteiten rondom de werkgeversdienstverlening wordt, net zoals ook nu  
het geval is, vertaald in het Strategisch Marketingplan 2015 van Baanbrekers.  

2. subregionaalniveau de Langstraat: de uitkeringsverstrekking, aanbieder beschut werk oude WSW 
rechten en ondersteuning re-integratie WWB gerechtigden; 

3. lokaal niveau toegang: lokale accenten op het gebied van maatschappelijke participatie en 
inkomensondersteuning. 

 
2.3.1 Lokale ontwikkelingen 
De gemeentelijke frontlijn vormt vanaf 1 januari 2015 een belangrijke schakel bij het borgen van een 
betaalbare en kwalitatief goede ondersteuningsstructuur op de beleidsvelden Jeugd, WMO en 
Participatiewet. In de frontlijn werken professionals samen op basis van een gezamenlijke opdracht, 
werkwijze en aanpak, resultaatgericht en kostenbesparend. Baanbrekers levert hieraan een bijdrage 
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en met elke gemeente zijn t.a.v. maatschappelijke participatie en inkomensondersteuning  afspraken 
gemaakt die geleid worden door de volgende uitgangspunten: 
 
 

  

Heusden  Baanbrekers maakt integraal onderdeel uit van sociale  wijkteam(s);  
 spreekt klanten gemiddeld 3 keer per jaar  in het kader van re-integratie en 

handhaving; 
 uitkeringsverstrekking centraal, waar mogelijk en klantvriendelijk 

decentraal.  

Loon op Zand  Baanbrekers maakt onderdeel uit van overleg bij Milieuproblematiek;  
 deelt expertise met wijkteam;  
 uitkeringsverstrekking centraal, waar nodig in overleg met wijkteam. 

Waalwijk  Baanbrekers wordt ingeschakeld bij milieuproblematiek;  
 kan verder worden betrokken bij specifieke re-integratietrajecten;  
 uitkeringsverstrekking centraal, waar nodig in overleg met de toegang. 

 
 
2.4.2 Subregionale ontwikkelingen 
In paragraaf 2.1 is ingegaan op de positie en opdracht van Baanbrekers en de opdracht van deze 
organisatie. Centraal staan de taken op het gebied van de inkomensondersteuning, het aanbieden 
van beschut werk op basis van de Wsw en het ondersteunen van re-integratie voor 
bijstandsgerechtigden.  
 
2.4.3 Regionale ontwikkelingen 
Hoewel de Participatiewet is ingestoken vanuit de wens zaken  ‘dichtbij’ de burger te organiseren, is 
er een ontwikkeling richting regionalisering en opschaling op het niveau van de arbeidsmarktregio. 
Dit is een gevolg van de afspraken in het Sociaal Akkoord. O.a. is afgesproken dat in elke 
arbeidsmarktregio één regionaal werkbedrijf komt. In Midden-Brabant is afgesproken dat dit 
regionaal werkbedrijf een netwerkorganisatie wordt, die zich allereerst richt op het realiseren van 
baanafspraken voor personen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De keuze voor 
en het gebruik van een methode voor het meten van loonwaarde  zijn daarvan afgeleide doelen.  
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3. DE PARTICIPATIEWET  
 
 
3.1 De kern van de Participatiewet 
De doelstelling van de wet is om iedereen met arbeidsvermogen naar zo regulier mogelijk werk toe 
te leiden. Daarmee draagt de wet aan de ambitie om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan 
de maatschappij. Omdat vanaf 1 januari 2015 de instroom in de Wsw stopgezet wordt en alleen nog 
personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in de Wajong kunnen instromen, neemt de 
huidige WWB-doelgroep jaarlijks met zo’n 45-tal personen toe. In het bijzonder voor de doelgroep 
die niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, komen nieuwe instrumenten en voorzieningen 
beschikbaar die de arbeidsparticipatie moeten bevorderen. Arbeidsparticipatie omvat het stimuleren 
van doorstroom naar regulier werk, waarbij een zo hoog mogelijke loonwaarde wordt bereikt. 
Hiermee wordt instroom van mensen in de uitkering zoveel mogelijk voorkomen en uitstroom van 
mensen zoveel mogelijk bevorderd. 
 
 
3.2 Wat verandert er ten opzichte van de bestaande situatie? 
 
3.2.1.Uitbreiding van de doelgroep 
Door de veranderingen in de Wajong en de Wsw doen naar verwachting jaarlijks een 45-tal personen 
met een arbeidsbeperking een beroep op Baanbrekers voor ondersteuning. Daaronder begrepen  
schoolverlaters van het VSO/PRO die  niet in aanmerking komen voor een WAJONG-uitkering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
We bevorderen dat de nieuwe doelgroep structureel aan het werk komt, bij voorkeur bij reguliere 
werkgevers. Dit is goed voor de mensen en onze opdrachtgevers. Onze inzet zal er op gericht zijn om 
de arbeidstoeleiding binnen een periode van 1,5  jaar te realiseren.  
 
 
3.2.2. Aanspraak op ondersteuning  
De eigen verantwoordelijkheid van de persoon staat in relatie tot de aanspraak op ondersteuning en 
inkomensverstrekking centraal. Voor jongeren geldt al langer een wettelijke zoektermijn van 4 
weken. Omdat personen geacht worden om eerst vier weken zelf op zoek te gaan naar werk, zal pas 
na deze periode een voorziening gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet. Hiervoor blijven de 
kaders van de huidige verzamelverordening bestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen 
ondersteuning wordt geboden als er geen voorliggende voorziening is die voldoende bijdraagt aan 
arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie. Ook voor niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) 
blijven beperkende bepalingen gelden, tenzij sprake is van het inzetten van een voorziening die niet 

 We gaan uit van een toename van de doelgroep Participatiewet met 45 personen per 
jaar naast de mogelijke extra instroom op grond van economische omstandigheden.  

 Voor 2015 houden wij rekening met een toename van het uitkeringsvolume tot 1.656 
personen en een gemiddeld uitkeringsvolume van 1635. Daarmee sluiten wij aan bij de 
volumetoename van 2,25% die het CPB voor 2015 raamt. Wij tekenen hierbij aan dat er 
geen sprake mag zijn van verslechterende economische omstandigheden met navenante 
gevolgen voor de arbeidsmarkt. 
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leidt tot een extra belasting van het participatiebudget, zoals een event in het kader van 
Talent2work.  
 
De keuze voor een voorziening wordt gemaakt aan de hand van screening en eventueel een 
verdiepende diagnose.  De ondersteuning wordt schriftelijk vastgelegd, zodat  organisatie en re-
integratiekandidaat weten wat van elkaar verwacht wordt.  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
3.2.3. Begeleiding / jobcoaching 
De begeleiding door werkmakelaars van Baanbrekers toont overeenkomsten met die van jobcoaches 
van het UWV. De werkmakelaars en werkleiding uit het Werkbedrijf kennen de doelgroep die 
voorheen  in het kader van de WSW in beeld kwam voor detachering, begeleid werken en beschut 
werk. De uitbreiding van de doelgroep en verzwaring van de begeleidingsbehoefte binnen de 
populatie van de Participatiewet, maakt het nodig om verbinding te zoeken met de methodiek van 
begeleiding zoals UWV die kent , als ook met de methodiek zoals deze door instellingen die zich bezig 
houden met arbeidsmatige dagbesteding wordt gehanteerd. 
 
Jobcoaching zoals we dat vanuit UWV (Wajong) kennen, wordt ingezet om in de behoefte van 
werkgevers en jongeren te voorzien. De jobcoach begeleidt de werknemer naar of op een baan. Hij 
helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidings-/trainingsplan en is 
bereikbaar als er problemen ontstaan. Een jobcoach kan ook de werkgever of een andere werknemer 
die leiding geeft aan de cliënt (mentor) helpen de coachingstaken over te nemen, zodat uiteindelijk 
de coaching intern wordt uitgevoerd.  
 
Uit onderzoek van UWV blijkt dat zo´n 43% van de WAJONG-ers begeleiding nodig heeft om werk te 
vinden en 76% (intensieve) begeleiding op de werkvloer nodig heeft. Specialistische begeleiding blijkt 
vooral nodig  bij licht verstandelijk gehandicapten en mensen met autisme en psychiatrische 
stoornissen.  
Onder de Participatiewet zal vanwege de verbreding van de doelgroep een toenemend aantal 
personen met deze kenmerken zich bij Baanbrekers melden. 
 
 
 
 
 
 

 Een aanspraak op re-integratie ontstaat na afloop van een zoekperiode van 4 weken. 
 Dit geldt zowel voor jongeren tot 27 jaar (wettelijk bepaald) als voor personen van 27 

jaar en ouder (beleid van Baanbrekers).  
 De ondersteuning met bijbehorende verplichtingen wordt schriftelijk vastgelegd in een 

plan van aanpak (jongeren tot 27 jaar) of beschikking. 
 Er is sprake van maatregelwaardig gedrag als kandidaten in de inspanningsperiode  

niet of in niet voldoende mate proberen werk of scholing te verkrijgen. Dit 
maatregelwaardig gedrag is vastgelegd in de Verzamelverordening.  
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3.2.4. Banenafspraak en loonkostensubsidie 
In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en 
werkgevers afgesproken dat ze extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 
totaal gaat het om 125.000 extra banen (landelijk) die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in 
de marktsector en 25.000 bij de overheid.  
 
Werkgevers hebben zich bereid verklaard om extra werkgelegenheid te scheppen voor personen met 
een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In de regio Midden-
Brabant gaat het tot en met 2016 om 430 banen, waarvan 50 bij de overheid. Voor de regio Midden-
Langstraat levert dit 80 baanafspraken op. Als werkgevers en de overheid niet voldoende van deze 
banen gaan creëren treedt de Quotumwet voor de quotumheffing in werking. 
 
Vanuit onze werkgeversbenadering zullen wij actief met de werkgever meedenken over geschikte 
arbeidsplaatsen en het invullen daarvan met passende kandidaten. Wij leggen hiervoor een 
wachtlijst aan van geschikte werkgevers/vacatures. Voor zover invulling van een banenafspraak niet 
of niet aangewezen lijkt, zullen wij andersoortige constructies aanbieden.  
 
De beoordeling wie tot de doelgroep behoort is in handen van het UWV. Het UWV beoordeelt op 
basis van een wettelijk kader met beoordelingscriteria.  
Tot de doelgroep behoren in ieder geval: 

1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen (WML); 

2. Mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst Wsw; 
3. Wajongers met arbeidsvermogen. 

Dit zijn nu mensen die voor een deel in de Wsw, Wwb en Wajong zitten en daarmee grotendeels tot 
de doelgroep van Baanbrekers behoren. 
 
Wajongers  en personen op de wachtlijst Wsw krijgen de eerste jaren voorrang voor een 
banenafspraak. Het UWV zorgt voor de (wettelijke) indicatiestelling.  
De werkgever wordt voor het gemis aan loonwaarde2 van de werknemer gecompenseerd met een 
structurele loonkostensubsidie van maximaal  70% van het wettelijk minimumloon. De loonwaarde 

                                                           
 
2
 Loonwaarde is de verhouding tussen arbeidsprestatie(productie) en loonkosten van een medewerker in relatie tot die van 

andere medewerkers met vergelijkbaar werk in een gangbare, reguliere werksetting. Loonwaarde wordt  uitgedrukt als een 

percentage van de loonkosten (minimumloon). Loonwaarde wordt op de werkplek gemeten, maar vooraf kan ook een 

inschatting van de loonwaarde worden gemaakt (indicatieve loonwaarde). 

 

 

 We bieden de voorziening begeleiding/jobcoaching aan personen die op basis van een 
verdiepende diagnose aanspraak maken op een dergelijke voorziening. 

 Bij de (door)ontwikkeling van deze voorziening maken we gebruik van onze eigen 
expertise en zoeken verbinding met de expertise van externe partners  voor wat 
betreft de begeleiding/jobcoaching van (licht) verstandelijk gehandicapten en mensen 
met autisme en psychiatrische stoornissen.     
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en subsidie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Betaling van de subsidie wordt gedaan uit het  
budget Participatiewet (inkomensdeel). De begeleidingskosten uit het Participatiebudget.  
Voorschriften over de doelgroep worden opgenomen in de Verzamelverordening. De 
loonwaardemethode zal naar verwachting begin 2015 geselecteerd zijn.      
  
Wij kiezen voor een voorselectie van kandidaten en het aanvragen van een indicatie zodra duidelijk is 
dat er een aanbod van werk is. Een proefplaatsing van 3 maanden wordt ingezet ter vaststelling van 
het reële aanbod.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Stimuleringsbaan  
Binnen de huidige WWB kent Baanbrekers al een loonkosten- en begeleidingssubsidie, de 
zogenaamde subsidiebaan. Omdat deze subsidie de plaatsingsmogelijkheden van kandidaten sterk 
ondersteunt en de markt nog niet echt aantrekt, zetten wij deze subsidie graag voort. Bovendien kan 
dit instrument worden ingezet om arbeidsbeperkten die wél het minimumloon kunnen verdienen 
aan het werk te helpen. Zij vallen namelijk niet onder de banenafspraak. Om onduidelijkheden met 
de subsidiëring van banenafspraken te voorkomen, veranderen we de naam in stimuleringsbaan.  
De stimuleringsbaan is tijdelijk – maximaal 1 jaar – en wordt ingezet indien er perspectief is op 
doorstroom naar regulier werk (zonder subsidie). De subsidie compenseert de  ontbrekende 
loonwaarde tijdens de inwerkperiode van de werknemer. De subsidie wordt afgestemd op de 
loonwaarde (productiviteit) van de (toekomstige) werknemer, afgezet tegen het loon. In 
tegenstelling tot de loonkostensubsidie bij de banenafspraak gaat het hier om het functieloon en niet 
het minimumloon. De doelgroep bestaat immers uit personen die in potentie wél het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. Met het handhaven van de stimuleringsbaan worden ook deze 
arbeidsbeperkten ondersteund.  

                                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 We ondersteunen werkgevers bij het maken van geschikte arbeidsplaatsen voor de 
doelgroep.  

 De doelgroep bestaat uit kandidaten die binnen 2 jaren minimaal een indicatieve 
loonwaarde hebben van 30% van het wettelijk minimumloon.  

 De doelgroep wordt in aanvulling op de wettelijke kaders beperkt tot de personen voor wie 
een concreet aanbod aan werk beschikbaar is.   

 We  stellen een loonkostensubsidie beschikbaar van € 150.000 in 2015 en € 300.000 in 2016. 
We gaan daarbij uit van een gemiddelde loonkostensubsidie van 45% van het wettelijk 
minimumloon, waarmee in deze periode 25 tot 30 arbeidsplaatsen gefinancierd kunnen 
worden.  

 M.b.t. de banenafspraken werken we samen in het Regionaal Werkbedrijf. We komen tot 
afstemming over de keuze voor een loonwaarde-instrument, het werkproces, de registratie 
van de doelgroep en een marktbewerkingsplan dat het plaatsingsproces ondersteunt.  

 Baanbrekers onderzoekt de mogelijkheden om baanafspraken in de vorm van 
detacheringsconstructies mogelijk te maken. Daarbij wordt betrokken dat baanafspraken 
niet meetellen voor zover gemeenten geen arbeidsplaatsen nieuw beschut werk realiseren.  
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De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 30% van het voor de functie geldende loon. De beoogd 
werknemer krijgt van de werkgever een arbeidsovereenkomst, tenminste het minimumloon en 
maximaal 150% daarvan. De subsidie wordt gefinancierd uit het Participatiebudget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 6. Beschut werk 
De gemeenten maken beleid voor beschut werk dat zij dienen vast te leggen in een verordening. 
Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren.  
 
De gemeenten in de Langstraat hebben met het vaststellen van de Participatienota ‘Iedereen aan het 
werk in de Langstraat’ de keuze gemaakt om beschut werk nieuwe stijl voorlopig nog niet in te 
zetten. Samen met de gemeenten zal Baanbrekers onderzoeken of er een integraal aanbod voor 
doelgroep Wmo/Participatiewet met een lage loonwaarde mogelijk is. De mogelijkheden hiertoe 
bepalen mede het inzetten van beschut werk in de toekomst. Vooralsnog is in de 
Verzamelverordening een kan-bepaling opgenomen, omdat beschut werk verplicht in de verordening 
moet worden genomen.   
 
De voorziening beschut werken is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving 
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking. 
Het gaat bijvoorbeeld om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 
een zodanige mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een 
reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. 
 
Gemeenten hebben de vrijheid te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben.  
Voordat beschut werk ingezet kan worden, moet de gemeente personen waar zij beschut werk voor 
in willen zetten voordragen voor een beoordeling beschut werk aan het UWV. UWV beoordeelt, in 
opdracht van de gemeente, op basis van de landelijke criteria of mensen tot de doelgroep beschut 
werk behoren en adviseert de gemeente daarover.  
 
Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren. 
Gemeenten hebben daarbij de vrijheid te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. De 
Participatiewet gaat er vanuit dat gemeenten beschut werk inzetten voor de mensen die zijn 
aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Via het gebundeld re-integratiebudget worden in 
de structurele situatie totaal 30.000 beschutte plaatsen gefinancierd.  
 
Gemeenten kan beschut werken financieren met loonkostensubsidie van gemiddeld € 11.700 
(uitgaande van 70% van het minimumloon op basis van 75% van een voltijds dienstverband). Daar 
staat een besparing op de Buig tegenover. De begeleidingskosten worden gefinancierd uit het 
Participatiebudget, waarvoor uitgegaan wordt van gemiddeld € 8.500 per arbeidsplek. Daarnaast is 
er sprake van een netto toegevoegde waarde van circa € 5.100.  Aan uitgaven staan daar tegenover  

 We houden de voorziening tijdelijke loonkostensubsidie voor personen die zelf minstens het 
minimumloon en maximaal 150% daarvan kunnen verdienen in stand. We noemen deze 
vanaf 2015 tijdelijke stimuleringssubsidie.  

 Een werkgever kan maximaal voor de duur van één jaar een beroep doen op deze subsidie.  
 Voor 2015 wordt een subsidieplafond van € 300.000 gehanteerd.  
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de loonkosten van gemiddeld € 17.000 (75% van een voltijds dienstverband) en de 
begeleidingskosten van gemiddeld € 8.500.  
Met dit budget is het dus in beginsel mogelijk om een beschutte deeltijd werkplek te realiseren. 
Maar anderzijds kunnen met dezelfde middelen meer arbeidsplaatsen van personen met een hogere 
loonwaarde worden gefinancierd.  
 
Baanbrekers wil alternatieven ontwikkelen en het bestaande dienstenpakket uitbreiden met het 
nieuwe product van de arbeidsmatige dagbesteding door dit in combinatie te brengen met beschut 
werk zoals dit binnen het Werkbedrijf van Baanbrekers reeds plaats vindt. Daarbij is het streven om 
nadrukkelijk aansluiting te zoeken bij externe AWBZ-uitvoeringsinstelling(en), waarmee Baanbrekers 
wil streven naar een integraal aanbod binnen de keten dat loopt van arbeidsmatige dagbesteding 
naar regulier werk. Uitgangspunt blijft daarbij  dat arbeid centraal staat en zorg ten dienste staat van 
die arbeid c.q. additioneel is. 
 
In de dagelijkse praktijk is al een afdeling van ASVZ te Udenhout (arbeidsmatige dagbesteding) al 
jaren binnen het Werkbedrijf van Baanbrekers actief. Deze groep gaat ook deels mee met 
groepsdetacheringen. Van eind 2014 tot medio 2015 loopt er een eerste pilot met Stichting Prisma, 
waarbij met een 10-tal medewerkers afkomstig uit de bovenkant van de doelgroep arbeidsmatige 
dagbesteding (ZZP-1-3) een mixed people concept wordt ingericht voor de doelgroep Wsw oud 
beschut, doelgroep AWBZ (oud) en vanaf 2015 met mensen die voor nieuw beschut in aanmerking 
komen. 
 
De gemeenten in de Langstraat hebben de keuze gemaakt om deze voorziening  nog niet in te zetten.  
Samen met de gemeenten zal worden onderzocht of er een integraal aanbod voor doelgroep 
Wmo/Participatiewet met een lage loonwaarde mogelijk is. De mogelijkheden hiertoe bepalen mede 
het inzetten van beschut werk in de toekomst.  
 
Het inzetten van beschut werk speelt overigens ook een rol in het kader van de Quotumwet. 
Detacheringen vanuit de Wsw tellen bijvoorbeeld niet mee voor zover er geen arbeidsplaatsen 
beschut werk tegenover staan. Een werkgever die bijvoorbeeld meewerkt aan 
detacheringsconstructies Wsw en daardoor regulier werk bereikbaar maakt voor de doelgroep kan  
hierdoor genoodzaakt zijn  af te zien van detacheringen als een gemeente geen beschut werk 
mogelijk maakt.  
 
 
 
 
3.2.4  No riskpolis 
 
 
 
 
 
 
3.3.Samenwerken in de regio  
Werkgevers zijn cruciaal om mensen aan het werk te helpen. Baanbrekers heeft de afgelopen tijd het 
marktaandeel in de Langstraat behoorlijk vergroot. Maar de dienstverlening aan werkgevers kent 
meerdere facetten. 

 Met gemeenten wordt onderzocht of een integraal aanbod WMO/Participatiewet met een 
lage loonwaarde mogelijk is.  

 Eerste pilot wordt gestart met Prisma om in het kader van een mixed-people concept 
arbeidsmatige dagbesteding te gaan combineren met beschut werk. 
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3.3.1 Gecoördineerde werkgeversdienstverlening 
De arbeidsmarkt houdt niet op bij de grenzen van de Langstraat. Daarom wordt samen met de 
gemeente Tilburg, het UWV en de Diamantgroep afspraken gemaakt over de dienstverlening aan 
werkgevers in de gehele arbeidsmarktregio. Dit past binnen het uitgangspunt om binnen de 
arbeidsmarktregio met één gezicht naar werkgevers op te treden voor informatie, advies en 
specialistische expertise op het gebied van personeels- en capaciteitsvraagstukken.  
 
Met de banenafspraak wordt in 2015 ingezet op een werkwijze die gelijkluidend is voor de 
arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De hiermee opgedane ervaring wordt gebruikt voor de 
doorontwikkeling van de werkgeversdienstverlening, waarbij de couleur locale behouden blijft. Er 
wordt gewerkt aan harmonisering van gemeentelijke instrumenten en voorzieningen voor 
werkgevers. De mogelijkheden en instrumenten van het UWV worden daarbij betrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. Samenwerken in het regionale werkbedrijf 
 
 
In 2.4.3 zijn we al ingegaan op de vorming van een regionaal werkbedrijf, een netwerkorganisatie van 
gemeenten, werkgevers, kennisinstellingen, vakbonden, UWV en Wsw-organisaties die wordt 
aangehaakt bij de stuurgroep Economie en Arbeidsmarkt van Midpoint Brabant. Deze stuurgroep is 
samengesteld met mensen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 
De wijze waarop de publieke werkgeversdienstverlening in de regio wordt georganiseerd, welke 
randvoorwaarden hierbij horen en de aanpak van de invulling van de baanafspraken passen prima 
binnen de werkzaamheden van de stuurgroep met betrekking tot de regionale economische 
ontwikkeling.  
  
 
3.4  Uitvoering Baanbrekers 
Mensen die een beroep willen doen op de Participatiewet – waaronder de groep mensen met 
arbeidsvermogen / arbeidsbeperking – kunnen zich via verschillende wegen melden bij de gemeente. 
Via de Sociale (Wijk)Teams, via het Werkplein / Baanbrekers of via de scholen zelf: 
 
 
 
1. Via de Sociale (Wijk)teams 

 Wij blijven aangesloten bij de werkgeversdienstverlening in Midden-Brabant. 
 De dienstverlening wordt afgestemd op marktbewerkingsplannen.  
 We komen tot één werkwijze in de arbeidsmarktregio m.b.t. de banenafspraak en we 

gebruiken de opgedane ervaringen voor de doorontwikkeling van de 
werkgeversdienstverlening.  

 Instrumenten en voorzieningen worden zoveel als mogelijk regionaal geharmoniseerd.  
 De regionale werkgeversdienstverlening in Midden-Brabant is geen vervanging van de 

lokale dienstverlening in de Langstraat. De lokale contacten tussen partijen en 
werkgevers blijven geborgd.  
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Mensen kunnen zich direct melden bij de Sociale (Wijk)Teams3.  Het team onderzoekt op eenvoudige 
en doeltreffende wijze de volgende aspecten: 

 Is er sprake van het aanvragen van een uitkering op grond van de Participatiewet (zonder 
verdere problematiek)? In dat geval zal doorverwezen worden naar Baanbrekers. Vanuit 
Baanbrekers zal verder onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om direct aan het werk te 
komen en er recht bestaat op een uitkering. 

 Is er – bijvoorbeeld als onderdeel van de integrale ondersteuning van de cliënt – behoefte aan 
(financiële) ondersteuning, waarbij het inzetten van een uitkering of bijzondere bijstand aan de 
orde is? In dat geval is afstemming nodig met inkomensconsulenten van Baanbrekers. Met een 
eventuele koppeling van inkomensconsulenten  aan bepaalde Sociale (Wijk)Teams ontstaan er 
vaste Inkomensconsulenten per gemeente. Voor een toetsing van het perspectief op 
arbeidsparticipatie (A-,B-stroom/trede 4,5, 6) zorgt de betreffende Inkomensconsulent voor 
afstemming met de werkmakelaars van Baanbrekers. 

 Een vergelijkbare afstemming met de inkomensconsulenten van Baanbrekers is aan de orde en 
mogelijk, indien betrokkene wordt ondersteund vanuit het Sociale (Wijk)Team en al een 
bijstandsuitkering heeft. 

 Indien de betrokkene – ook als onderdeel van de integrale ondersteuning vanuit het Sociale 
(Wijk)Team –toegeleid kan worden naar arbeid, dan zal beoordeeld worden of doorverwijzing 
naar Baanbrekers zinvol is. Ingeschat moet worden of de cliënt voldoende arbeidsmogelijkheden 
heeft en gebruik kan maken van de beschikbare werkdienstverlening. Dit vergt een goede 
afstemming tussen de Sociale (Wijk)Teams en Baanbrekers, mogelijk nader uit te werken in een 
protocol. Diagnose op het terrein van inkomen en werk is een specialistische taak en 
dubbelingen  in de dienstverlening moeten worden voorkomen. 

 Indien arbeidsparticipatie niet mogelijk is en maatschappelijke participatie (C-stroom/trede 1 t/m 
3 participatieladder) meer in de rede ligt, dan zal passende ondersteuning worden geboden 
vanuit het Sociale (Wijk)team of vrijwilligerspunten. De huidige taak van de Werkmakelaars 
Participatie zal ook worden ondergebracht in (de integrale functies in) het Sociale (Wijk)Team. 
Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van de ervaringen van de afgelopen jaren.  
 

2. Via het Werkplein / Baanbrekers 
Mensen kunnen zich direct (via het Werkplein) melden bij Baanbrekers. Vanuit Baanbrekers zal 
onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om direct aan het werk te komen en/of er recht bestaat 
op een uitkering. De ondersteuning naar werk (inzet werkdienstverlening) zal vanuit Afdeling Re-
integratie & Participatie geboden kunnen worden, indien betrokkene in staat is om naar verwachting 
binnen 1,5 jaar  tot arbeidsparticipatie te komen (A-,B-stroom/trede 4,5,6). 
 
Indien betrokkene hiertoe niet in staat wordt geacht (indicatieve loonwaarde lager dan 30% / 
maximaal trede 4 Participatieladder), dan is betrokkene het best op haar plek bij het Sociale 
(Wijk)Team voor passende ondersteuning bij participatieactiviteiten, bijvoorbeeld in de wijk4. Van 
belang is dat medewerkers van Baanbrekers ook bij deze laatste groep goed in staat zijn om vast te 
stellen of mensen geschikt zijn voor arbeidstoeleiding en welke ondersteuning daarbij nodig is. Dit 
gebeurt via een arbeidsdiagnostisch onderzoek.  
 

                                                           
 
3
 In deze paragraaf wordt met het sociale team bedoeld de gemeentelijke organisatie voor lokale ondersteuning. In Waalwijk is 

dit de ‘Toegang’, in Loon op Zand het servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg en in Heusden Bijeen.  
4
  Zie hoofdstuk 4 ‘Tegenprestatie’ 
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Ook hier is een goed samenspel tussen de Inkomensconsulenten en werkmakelaars van groot belang. 
 
3. Vanuit de scholen (VSO / Praktijkonderwijs) 
Ruim 1/3 van de nieuwe instroom (voorheen WAJONG) is afkomstig vanuit het VSO en 
Praktijkonderwijs. De ontwikkelingen in het Passend Onderwijs gaan hier effect op hebben in de 
komende jaren. Bij een aantal scholen functioneren nu zogenaamde leerlingenoverleggen, waaraan 
UWV en MEE deelnemen. Insteek is dat de gemeente hierin de rol van het UWV zal gaan overnemen/ 
aanvullen, de wijze waarop wordt verder onderzocht. In deze overleggen gaat het over individuele 
leerlingen en zijn/haar toekomst in onderwijs en voorbereiding op werk. Waar mogelijk en nodig kan 
dan passende ondersteuning worden geboden (werkgeversdienstverlening of ondersteuning via het 
Sociale (Wijk)Team). Verder is het ontwikkelen van de diagnosestelling, in relatie tot de nieuwe 
groep mensen met arbeidsvermogen /arbeidsbeperking nodig. Dit omvat: 

 Trainen van de werkmakelaars, zodat de arbeidsmogelijkheden en gewenste ondersteuning van 
deze groep beter kan worden ingeschat. 

 Inrichten van arbeidsdiagnostisch onderzoek en/of indicatieve loonwaardemeting, indien de 
werkmakelaar hiertoe niet in staat is.  

 Deelname aan leerlingenoverleggen met Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs 
Hiermee kan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met structurele arbeidsbeperkingen en 
arbeidsmogelijkheden vroegtijdig in beeld worden gebracht. 

 
Samenwerking en afstemming met de Sociale (Wijk)Teams om tot een goede onderlinge 
doorverwijzing te komen. De afdeling Re-integratie & Participatie is primair aan zet, indien behoefte 
is aan het inzetten van een uitkering of arbeidsparticipatie (A-,B-stroom/trede 4,5,6). Het Sociale 
(Wijk)Team is primair aan zet, indien sprake is van problematiek op meerdere leefdomeinen (C-
stroom/trede 1 – 3).  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Onze instrumenten  
De juridische basis op ondersteuning ligt vast in de Participatiewet. Deze wet schrijft niet uitputtend 
voor welke voorzieningen het dagelijks bestuur moet aanbieden. Het criterium is dat de voorziening 
gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken 
van reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de 
arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld: 

 activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud 
van uitkering); 

 het leren van vaardigheden of kennis;  

 het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk); 

 We ontwikkelen een werkwijze en maken afspraken/protocollen over de samenwerking 
met de Sociale (Wijk)teams van de gemeenten. 

 We ontwikkelen een werkwijze en maken afspraken/protocollen over de ondersteuning 
naar werk (inzet werkdienstverlening) zal vanuit Afdeling Re-integratie&Participatie 
geboden kunnen worden, indien betrokkene in staat is om naar verwachting binnen 1,5 jaar 
tot arbeidsparticipatie te komen (A-,B-stroom/trede 4,5,6). 

 We ontwikkelen een werkwijze en maken afspraken/protocollen over de samenwerking 
met de VSO/PRO-scholen. 
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 het verstrekken van een premie in het kader van de arbeidsinschakeling; 

 Etcetera.  
 
De beschikbare budgetten lopen terug wat noopt tot het maken van keuzes. Baanbrekers zal in 
eerste instantie flink inzetten op het bemiddelen van kandidaten naar betaald werk. We blijven 
investeren in accountmanagers en matchers die via de methodiek Talent2Work, die zich heeft 
bewezen, werkgevers bezoeken, vacatures ophalen, rondleidingen en speeddates organiseren voor 
het actief bemiddelen van werkzoekenden. Wij zetten er op in om maximaal in contact te zijn en t 
blijven met lokale werkgevers.  
 
Daarnaast maken we budget vrij voor stimuleringssubsidie voor werkgevers die een kandidaat 
aannemen waarvoor aannemelijk is dat deze een opstarttijd nodig heeft in zijn functie of extra 
begeleiding of opleiding nodig heeft, zodat het voor de werkgever aantrekkelijk genoeg is om in deze 
mensen te investeren vanuit een betaald werken situatie. Ook reserveren we geld voor extra 
opleiding die inspeelt op de vraag op de markt, zodat er met grote zekerheid te stellen is dat deze 
opleiding leidt tot betaald werk. Tot slot zetten we voor jongeren in op extra projecten, zoals bij RKC 
en projecten met uitzendbureaus om jongeren vanuit ons Jongerenloket en Workmate extra te 
ondersteunen in een snelle opstap naar werk. Uiteraard maken we daarbij ook gebruik van de 
samenwerking met Midden-Brabant en de initiatieven die in Midden-Brabant ontplooid worden.  
 
Naast bemiddelen van mensen naar werk, investeren we ook in het activeren van onze kandidaten. 
Om te beginnen doen we dat aan de poort, waar extra menskracht inzetten om nieuwe instroom met 
gesprekken en korte training en interventies te stimuleren in maximale zelfwerkzaamheid als het 
gaat om het vinden van werk. Voor hen voor wie zelfredzaamheid een brug te ver is en die met name 
geholpen worden door werk als activeringsmiddel, bieden we werkervaringsplekken in ons 
Transferium, in ons Werkbedrijf en bij externe werkgevers. Dit geeft naast activering ook een 
diagnose ‘werkenderwijs’ waardoor we kandidaten goed in beeld brengen op hun sterktes en hun 
begeleidingsprofiel. Belangrijk daarbij is dat we kandidaten die een WEP krijgen ook de beste kansen 
krijgen op doorgroei naar betaald werk zodat we de aansluiting tussen WEP en 
bemiddelingsactiviteiten maximaal borgen. Voor kandidaten met een zeer grote afstand tot werken, 
investeren we in Talent2Work naar onbetaald (vrijwilligers)werk in de wijken waarbij we in 2015 
nauwe samenwerking zoeken met sociale teams. Waar nodig investeren we tot slot in jobcoaching 
om geplaatste kandidaten werkzaam te houden, ook als ze extra begeleiding nodig hebben. 
 
 
3.5.1 Voorzieningen/instrumenten  
 
In de verzamelverordening en het verzamelbesluit  is uitgewerkt welke ondersteuning geboden 
wordt. De volgende tabel geeft inzicht in de voorzieningen en instrumenten die Baanbrekers inzet.  
 

 
Wat 

 
Voor wie 

 
Omschrijving 

Voorzieningen voor 
jongeren die (nog) 
niet specifiek 
behoren tot de 
doelgroep van de 
Participatiewet. 

Voor 16- en 17-jarige schoolgaanden 
uit het Praktijkonderwijs ter 
bevordering van de overgang van 
school naar. 

Samenwerking met MET, onderwijs 
ter bevordering van het 
arbeidsperspectief van deze 
jongeren.   
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Talent2work In beginsel gehele bestand. Ook 
openstaand voor nuggers, WW-ers 
e.a. 

Innovatieve samenwerking waarbij 
werkgevers en werkzoekenden direct 
met elkaar in contact worden 
gebracht. Hierdoor kunnen er nieuwe 
werkrelaties ontstaan.  

Transferium 
 

Kandidaten met overbrugbare 
afstand tot de arbeidsmarkt en   
Wsw-ers op weg naar regulier werk. 
Verder personen die naar einde 
detachering opgevangen worden.  

Re-integratie-instrument waarmee 
vaardigheden en competenties van 
kandidaten in de praktijk in beeld 
wordt gebracht.   

Sollicitatietrainingen Kandidaten met een korte afstand tot 
de arbeidsmarkt  

Instrument ter ondersteuning van de 
arbeidsinschakeling.  

Uitzendbureaus Bemiddelbare kandidaten  Instrument ter ondersteuning 
arbeidsinschakeling bemiddelbare 
kandidaten. 

Proefplaatsing Personen die plaatsbaar zijn in 
reguliere of gesubsidieerde arbeid. 

Leertraject, waarbij de kandidaat net 
behoud van uitkering werkervaring 
en vaardigheden kan opdoen.   

Investeringsbaan  Personen die regulier plaatsbaar zijn, 
maar nog niet het functieloon 
kunnen verdienen.  

Gedeeltelijke subsidiëring van 
loonkosten voor de maximale duur 
van een jaar.  

Detachering Plaatsbare kandidaten (PW, Wsw) Arbeid door een kandidaat waarbij 
via een contractant gebruik wordt 
gemaakt van detachering. 

Begeleiding / 
jobcoaching 

Kandidaten die na plaatsing voor 
behoud van arbeid zijn aangewezen 
op ondersteuning  

Noodzakelijke begeleiding ter 
voorkoming van uitval in arbeid.  

Participatieplaatsen Personen voor wie de kans op 
arbeidsinschakeling gering is.  

Het verrichten van onbeloonde 
additionele activiteiten ter 
bevordering van de kansen op werk 
(art, 7c PW) 

Banenafspraak Tot 2016 Wajong en mensen op Wsw 
wachtlijst voorrang 

Financiering via Buigbudget 
(looncompensatie) en 
Participatiebudget 
(begeleidingskosten) en i.c.m. no 
riskpolis en zo nodig 
werkplekaanpassingen.  

Beschut en AWBZ Oude doelgroep beschut Wsw, oude 
doelgroep AWBZ bovenkant,  
nieuw beschut P-wet 

Eerste pilot met 10 personen met 
externe partner Prisma (gesloten 
beurzen) 
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4.. NIEUWE MAATREGELEN WWB 
 
 
Naast de Participatiewet wordt op 1 januari 2015 de wetswijziging ‘Maatregelen WWB’ ingevoerd. 
Deze wetswijziging, die een meer activerende werking van de wet beoogt, wordt tegelijkertijd met de 
Participatiewet ingevoerd en maakt hier integraal deel van uit. De wijzigingen omvatten: 
- Invoering kostendelersnorm; 
- Aanscherping verplichtingen zich te onthouden van ernstige misdragingen; 
- Uniformering arbeidsverplichtingen; 
- Tegenprestatie naar vermogen; 
- Intensivering (individueel) armoedebeleid. 
In dit hoofdstuk gaan we in op de relevante veranderingen.  
 
 Ook de IOAW wordt gewijzigd. De  toegang tot deze regeling beperkt zich vanaf 1 januari 2015 tot 
uitsluitend werknemers die voor 1 januari 1965 zijn geboren. Dit betekent dat deze regeling, die o.a. 
geen rekening houdend met eigen vermogen, na verloop van tijd volledig is afgebouwd.  
 
 
4.1 De kostendelersnorm 
Stapeling van uitkering binnen een huishouden kan tot gevolg hebben dat het totale inkomen in een 
huishouding zo hoog wordt dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten worden gedekt. 
Het verzamelinkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen van een huishouden met een 
vergelijkbare samenstelling maar waarbij er slechts één kostwinner is die modaal verdient. Het actief 
op zoek gaan werk kan hierdoor beperkt worden en dat gaat in tegen het activerende karakter van 
de bijstand. 
De kostendelersnorm (art. 22a Participatiewet) brengt hierin verandering. De kostendelersnorm is 
van toepassing op de bijstandsgerechtigde van 21 jaar en ouder die de woning deelt met een of meer 
meerderjarige personen. De volgende tabel laat de effecten van de nieuwe regeling zien.   
 
Hoogte bijstandsnorm per huishoudtype 

Huishoudtype Individuele norm Totale bijstand indien allen bijstand ontvangen 

Eénpersoonshuishouden 70% 70% 

Tweepersoonshuishouden 50% 100% 

Driepersoonshuishouden 43,33% 130% 

Vierpersoonshuishouden 40% 160% 

Vijfpersoonshuishouden 38% 190%   en zo verder 

 
De regeling is niet van toepassing op studenten, commerciële (woon)relaties en personen tot 21 jaar.  
De kostendelersnorm gaat voor nieuwe bijstandsgerechtigden in per 1 januari 2015 en voor 
bestaande bijstandsgerechtigden per 1 juli 2015.  
 
Ook in de IOAW en IOAZ wordt de kostendelersnorm ingevoerd. De uitkering gaat naar 50% indien 
iemand met één of meerdere personen hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. In tegenstelling tot de 
kostendelersnorm in de bijstand, blijft de uitkering altijd op 50%, ongeacht het aantal mensen 
waarmee betrokkene hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. Ook hier zijn studenten, commerciële 
relaties en jongeren tot 21 jaar uitgezonderd van de kostendelersnorm. Deze wijziging gaat in per 1 
juli 2015.  
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De invoering van de kostendelersnorm kent geen gemeentelijke beleidsruimte. Voor de personen die 
te maken krijgen is er een overgangsperiode van een half jaar waarin de oude bepalingen van 
toepassing blijft.  Het overgangsrecht echter geeft  echter geen sluitende benadering voor het al dan 
niet voortzetten van  het overgangsrecht als een persoon uitstroomt uit de uitkering, maar voor het 
verstrijken van de overgangsperiode opnieuw aangewezen geraakt op bijstand. Om te voorkomen 
dat een persoon benadeeld wordt voor een tijdelijke uitkeringsonafhankelijkheid, doorgaans door 
werkaanvaarding, is het legitiem het overgangsrecht na terugkeer in uitkering voort te zetten.  
 
 Het gemeentelijke toeslagen- en verlagingenbeleid voor personen die de noodzakelijke kosten van 
het bestaan kunnen delen komt van rechtswege te vervallen op 1 juli 2015. Daarmee verdwijnt ook 
de regeling voor het niet of gedeeltelijk verschuldigd zijn van woonkosten. De Participatiewet maakt 
het in artikel 27 echter mogelijk om in die situatie de bijstand te blijven verlagen. Het huidige beleid 
kan daarom worden voortgezet, maar moet wel worden vastgelegd worden in beleidsregels.  
 
Voorgesteld wordt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Aanscherping verplichtingen zich te onthouden van ernstige misdragingen; 
Voor de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel en voor het functioneren van de 
democratische rechtsstaat moeten uitvoerende instanties en hun functionarissen hun publieke taak  
integer kunnen uitoefenen. Zeer ernstige misdragingen tegenover uitvoerders van een publieke taak 
zijn nooit te tolereren.  
 
De Participatiewet kent in het negende lid van artikel 6 de aan de bijstand verbonden verplichting om 
zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste 
personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.  
 
De sanctie bij het niet nakomen van deze verplichting behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid. 
De huidige verzamelverordening voorziet in een maatregel van 100% gedurende één maand of 50% 
gedurende twee maanden. Een recidivebepaling ontbreekt. In het laatste geval is een maatregel van 
drie maanden passend en proportioneel gelet op de ernst van de gedraging, de impact van de 
gedraging op Baanbrekers en haar ambtenaren en het feit dat de eerdere (reparatoir bedoelde) 
maatregel niet het gewenste effect heeft gehad. 
  
 
 
 
 
Voorgesteld wordt: 

 De uitkeringsnorm van de personen die op 31 december 2014 uitkering ontvangen, 
wordt tussen 1 januari  en 1 juli 2015 te herbeoordelen.     

 Het overgangsrecht ook toe te passen bij een tijdelijke onderbreking van het 
overgangsrecht.   

 Het gemeentelijke beleid in de vorm van verlaging van de bijstandsnorm bij het niet of  
gedeeltelijk verschuldigd zijn van woonkosten voort te zetten en vast te leggen in 
beleidsregels.  
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4.3 Uniformering arbeidsverplichtingen en maatregelen 
De Participatiewet kent een aantal arbeidsverplichtingen die letterlijk in de wet worden genoemd. 
Het zijn gedragingen waarvan het zo evident is dat overtreding leidt tot het (verwijtbaar) onnodig 
verstrekken van uitkering. In die gevallen acht de wetgever, met het oog op de rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid, het ongewenst als er tussen gemeenten onderling een verschillend 
maatregelenregime bestaat. Daarom is er sprake van een uniform landelijk beleid. De maatregelen 
op de geüniformeerde arbeidsverplichtingen vormen het zwaartepunt van de aanscherping in de 
Wet maatregelen. Het betreft de volgende verplichtingen: 

1. het aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
2. het uitvoering geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te 

staan bij een uitzendbureau; 
3. het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de 

gemeente van inwoning, alvorens naar die gemeente te verhuizen; 
4. bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag, indien 

dat noodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van 
algemeen geaccepteerde arbeid; 

5. bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is 
voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid, en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van 
tenminste een jaar en een netto beloning die ten minste gelijk is aan de voor de 
belanghebbende geldende bijstandsnorm, kan aangaan; 

6. het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar 
vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;  

7. het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of 
gedrag; 

8. het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen, waaronder begrepen 
sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling en mee te werken aan onderzoek naar zijn 
of haar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en bijstandsontvanger moet gebruik maken 
van door de gemeente aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en 
meewerken aan onderzoek naar zijn of haar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. 

 
Onder de huidige wet is het normeren van het overtreden van deze verplichtingen een gemeentelijke 
bevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt nu beperkt tot een keuze in de hoogte van de sanctie, 
minimaal 100% voor een maand en maximaal voor drie maanden. Om aan te sluiten bij de (niet 
gewijzigde) niet geüniformeerde verplichtingen is gekozen voor 100% gedurende  een maand en 
twee maanden bij een eerste recidive. Bij een volgende schending wordt de duur wettelijk bepaald 
op 100% gedurende drie maanden.  
 
De wet biedt de mogelijkheid een eerste verlaging van 100% over een langere periode te verrekenen.  
Op basis van individuele omstandigheden is het nu mogelijk een verlaging van 100% gedurende een 

 Overtreding van de verplichting zich te onthouden van ernstige misdragingen te 
sanctioneren met 100% gedurende één maand. 

 Recidive van de overtreding binnen een periode van een jaar te sanctioneren met 100% 
gedurende drie maanden.  
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maand te wijzigen in een verlaging van 50% gedurende twee maanden. Hierbij aansluitend wordt 
voorgesteld in geval van bijzondere omstandigheden de verrekeningsmogelijkheid te benutten.  
  
Voorgesteld wordt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.4 De tegenprestatie 
De wet schrijft in zowel de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ voor dat ontvangers van een 
uitkering verplicht zijn naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te 
verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot 
verdringing op de arbeidsmarkt.  De verplichting geldt niet voor personen die volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn in de zin van de WIA en alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben 
voor kinderen tot 5 jaar en op die grond ontheven zijn van de arbeidsverplichting. Bij verordening  
moeten regels gesteld worden over het opdragen van een tegenprestatie.  
 
In de notitie ‘iedereen doet mee in de Langstraat’ is de keuze gemaakt de tegenprestatie in principe 
op te leggen aan alle Participatiewet uitkeringsgerechtigden en Baanbrekers de opdracht te geven dit 
verder uit te werken in beleidsregels. De primaire verantwoordelijkheid voor het vinden van een 
activiteit wordt toebedeeld aan de uitkeringsontvanger.  
 
De kaders voor de uitwerking in beleidsregels moeten worden vastgelegd in een verordening. Criteria 
m.b.t. het opdragen van de tegenprestatie, de duur en omvang van de tegenprestatie en het afzien 
van het opleggen van een tegenprestatie zijn belangrijke elementen daarbij. Bij het opleggen van de 
tegenprestatie kan rekening worden gehouden met het al verrichten van werkzaamheden, 
mantelzorg  of andere  maatschappelijke nuttige activiteiten verrichten. Omdat de tegenprestatie 
niet tot verdringing mag leiden wordt een maximale duur van 100 uur op jaarbasis voorgesteld.  
 
Voor de uitvoering van de tegenprestatie zijn geen extra middelen beschikbaar. Daarnaast zal er ook 
een reëel aanbod aan activiteiten beschikbaar moeten zijn. Dit vraagt meer afstemming met 
gemeenten en lokale vrijwilligerspunten. Om deze redenen wordt voorgesteld om in 2015 te starten 
met een  fasegewijze invoering van de tegenprestatie voor in eerste aanleg de nieuwe instromers die 
naar verwachting niet binnen 24 maanden kunnen instromen op de arbeidsmarkt. We gebruiken 
2015 om het huidige zittend bestand te screenen en bij een grote afstand tot de afstand van de 
arbeidsmarkt te toetsen op inzetbaarheid van de tegenprestatie. Van de overigen wordt verwacht 
dat zij zich volledig focussen op het vinden van werk c.q. deelname aan een re-integratietraject. Het 
is aan het dagelijks bestuur om dit verder uit te werken in beleidsregels.  
 
De volgende criteria zijn in de conceptverzamelverordening opgenomen: 
 
 
 

 Bij een verlaging als gevolg van overtreding van de geüniformeerde 
arbeidsverplichtingen de verlaging over twee maanden te verrekenen, mits bijzondere 
omstandigheden dit rechtvaardigen. Zowel aan de maand van oplegging als aan de 
daaropvolgende maand wordt de helft van de verlaging toebedeeld.  

 Recidive van de overtreding binnen een periode van een jaar te sanctioneren met 100% 
gedurende twee maanden.  
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4.5 Individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen 
die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Net 
als bij de verlening van bijzondere bijstand wordt ook bij deze vorm van aanvullende 
inkomensondersteuning beoogd het individueel maatwerk als uitgangspunt te laten gelden zodat de 
individuele inkomenstoeslag terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Om deze reden 
is de categoriale benadering van de langdurigheidstoeslag afgeschaft.  
De individuele inkomenstoeslag is geen gebonden recht. Het dagelijks bestuur heeft via beleidsregels 
de bevoegdheid om aan te geven welke groepen niet in aanmerking komen voor individuele 
inkomensondersteuning en in welke gevallen personen uitzicht hebben op inkomensverbetering.  
Bij verordening moet in ieder geval invulling worden gegeven aan de criteria langdurig, laag inkomen 
en hoogte van de toeslag.  
 
De huidige verzamelverordening bevat  al die elementen die nodig zijn voor de omzetting van de 
langdurigheidstoeslag in een individuele inkomenstoeslag in verordening en beleidsregels.  
Net zoals onder de langdurigheidstoeslag wordt voorgesteld de toeslag niet mogelijk te maken voor  
studerenden die vallen onder de WTOS of de Wsf. De overweging hierachter is dat bij studenten, die 
zich met hun studie voorbereiden op de beroepspraktijk op hoger niveau, geen sprake is van een 
gebrek aan inkomensverbetering. De huidige langdurigheidstoeslag gaat uit van een referteperiode 
van 5 jaar en een laag inkomen van 105% van de toepasselijke bijstandsnorm. De hoogte van de 
toeslag bedraagt 39% van de toepasselijke bijstandsnorm. De nieuwe regelgeving geeft geen 
aanleiding hierin verandering aan te brengen.  
 
Op basis van de nieuwe voorschriften is een individuele beoordeling van de omstandigheden in ieder 
geval door toetsing aan de volgende criteria nodig:   
1. krachten en bekwaamheden van de persoon; 
2. Inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.  

 De belanghebbende moet de tegenprestatie naar vermogen kunnen verrichten. 
 De persoonlijke situatie en de individuele omstandigheden van de persoon worden in 

aanmerking genomen. 
 De belanghebbende is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 

passende activiteit. Ondersteuning wordt geboden wanneer dit niet mogelijk blijkt te 
zijn. Daarvoor wordt o.a. samengewerkt met de lokale vrijwilligersorganisaties.  

 De uitvoering van de tegenprestatie wordt opgedragen voor de maximale duur van 100 
uur per jaar. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op bij het verrichten van 
mantelzorg of indien de belanghebbende al voldoende maatschappelijk nuttige 
activiteiten verricht dan wel op basis van een plan van aanpak deelneemt aan een re-
integratietraject. 

 Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een tegenprestatie aan bepaalde 
groepen uitkeringsgerechtigden en legt dat vast in beleidsregels.  

 In 2015 wordt gestart met de nieuwe instroom en dan met name met de personen die 
naar verwachting niet binnen 24 maanden kunnen instromen op de arbeidsmarkt.   
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Onder de huidige verordening gebeurt dit  door de verstrekking van een langdurigheidstoeslag over 
enig jaar te weigeren als in dat jaar verwijtbaar geen arbeid is verkregen of behouden en voor het 
niet nakomen van de arbeidsverplichtingen een concrete maatregel is opgelegd. Deze uitwerking 
komt overeen met de strekking van de nieuwe wet en kan overgenomen worden in de beleidsregels.  
Voorgesteld wordt :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Individuele studietoeslag 
Aan personen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden 
tot arbeidsparticipatie hebben én een opleiding volgen in het kader van de WTOS of de WSF volgen 
kan een individuele studietoeslag worden verstrekt.  
In de participatienota ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’ is het verstrekken van deze studietoeslag 
mogelijk gemaakt. Gekozen is de hoogte van de studietoeslag te baseren op €  100 per maand en de 
betaling van € 1.200 eenmaal per jaar achteraf te laten plaatsvinden. Uitwerking van de criteria dient 
in de verordening plaats te vinden.  
 
Verwacht wordt dat jaarlijks 15 personen in de Langstraat een beroep doen op deze regeling.  
 
Voorgesteld wordt:  
 
  
 
 
5.6 Wijzigingen bijzondere bijstand 
 
 
 

  

 
 Een jaarlijkse studietoeslag te verstrekken van € 1.200 aan de studerende die op 1 

september van het voorafgaande jaar als WTOS- of WSF-student ingeschreven staat.  
 De toeslag jaarlijks te indexeren met de Consumentenprijsindex alle huishoudens C.B.S.  

 In de verordening individuele inkomenstoeslag de huidige criteria met betrekking tot 
langdurig een laag inkomen ontvangen over te nemen. 

 De hoogte van de toeslag ongewijzigd te laten op 39% van de toepasselijke 
bijstandsnorm.  Voor de alleenstaande ouder de normering te stellen op 90% van de 
toeslag voor gehuwden.  

 In de beleidsregels de huidige criteria opnemen die betrekking hebben op uitsluiting van 
doelgroepen en het verwijtbaar niet inzetten op inkomensverbetering  
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5. WSW VANAF 1 JANUARI 2015 
 
 
Per 01 januari 2015 kan niemand meer instromen onder de huidige Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw). Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Sw-medewerkers geleidelijk af als 
gevolg van natuurlijk verloop. Dat wil dus zeggen dat de plekken die vrij komen omdat mensen met 
pensioen gaan, overlijden, langdurig ziek blijven en niet meer kunnen re-integreren of elders een 
baan vinden, niet meer worden ingevuld. 
 
Mensen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw-dienstbetrekking 
hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en houden hun huidige wettelijke rechten en 
plichten. 
De arbeidsvoorwaarden van deze groep blijven de verantwoordelijkheid van werknemers 
(vakbonden) en werkgevers (gemeenten), oftewel de huidige CAO Wsw blijft gehandhaafd. De 
huidige herindicatie van deze groep blijft in handen van het UWV. 
 
 
5.1 Tijdelijke Wsw-dienstverbanden 
 De gemeenteraden van Heusden en Loon op Zand hebben met het vaststellen van de 
participatienota ‘Iedereen doet mee in de Langstraat het besluit genomen dat de tijdelijke Wsw-
dienstverbanden bij goed functioneren worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
Op 11 december 2014 zal de gemeenteraad van Waalwijk hierover een standpunt innemen.  
 
Aan het al dan niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden liggen juridische en sociaal-
maatschappelijke overwegingen ten grondslag. Daarnaast heeft beëindiging van deze 
dienstverbanden grote gevolgen voor de huidig bedrijfsvoering van Baanbrekers. O.a. door het 
mislopen van subsidie, omzet en frictiekosten. Immers, alle vaste kosten zoals gebouwen, 
afschrijvingen, verzekeringen, energie kunnen niet direct worden vermeden. Dit alles leidt tot een 
financieel nadeliger positie.  
 
Voorgesteld wordt:  
  
 
 
 
5.6 Wijzigingen bijzondere bijstand 
 
 
 
 
 
 
5.2 Begeleid werken (Sw) en terugkeergarantie 
Het blijft voor gemeenten mogelijk om mensen in het Sw-bedrijf die met een Wsw-dienstbetrekking 
werkzaam zijn een begeleid werken dienstbetrekking aan te bieden. Ook blijft het voor gemeenten 
mogelijk om mensen met wie een dienstbetrekking op basis van begeleid werken wegens 
omstandigheden afloopt of mislukt, een nieuwe begeleid werken dienstbetrekking aan te bieden of 
hen terug te laten keren in een Sw-dienstbetrekking. Daarmee behouden de gemeenten de 

 Tijdelijke dienstverbanden om te zetten in dienstverbanden voor onbepaalde tijd met 
gebruikmaking van de maximale mogelijkheden die de Wet werk en zekerheid biedt voor 
tijdelijke dienstverbanden.   

 Een termijn van 6 maanden in acht te nemen voor een zorgvuldige communicatie naar de 
betreffende tijdelijke Wsw-medewerkers in geval van een eventueel negatief besluit.    
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mogelijkheid om mensen die bereid zijn een begeleid werken dienstbetrekking te aanvaarden, een 
terugkeergarantie te bieden. 
 
Uiteindelijk is het doel, zowel onder de huidige Sw, als onder de nieuwe Participatiewet per 01 
januari 2015, maar ook conform de tot dusver genomen besluiten van de gemeenten in dit kader om 
mensen zo regulier mogelijk te laten werken. Dit doel wordt bereikt door het aanbieden van begeleid 
werken dienstbetrekkingen aan Sw-medewerkers. Dit omdat middels een dergelijke constructie deze 
medewerkers ook daadwerkelijk bij een reguliere werkgever in dienst treden.  
 
De gemeenten kiezen er voor om een terugkeergarantie aan deze medewerkers aan te bieden en 
subsidiegelden uit het Participatiebudget ter beschikking stellen, mits alternatieven niet 
geconcretiseerd kunnen worden. Hierdoor worden deze medewerkers in staat gesteld om voor deze 
meest reguliere vorm van werken te kunnen kiezen, zonder dat zij daarbij het risico lopen om hun 
huidige wettelijke rechten en plichten vanuit de “oude Sw” te verspelen. Overigens wordt verwacht 
dat deze situaties zich maar incidenteel zullen voordoen.  
 
Voorgesteld wordt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Wachtlijst Wsw 
Mensen die nu op de wachtlijst Wsw staan hebben na 01 januari 2015 geen recht meer op een Wsw-
werkplek. Zij kunnen een beroep doen op de Participatiewet als ze tot de doelgroep behoren. De 
huidige Sw-wachtlijst komt met de invoering van de Participatiewet te vervallen, alsook het 
zogenaamde wachtlijstbeheer, zoals dit nu binnen Baanbrekers wordt uitgevoerd voor de 
gemeenten. 
 
Mensen op de huidige Wsw-wachtlijst zullen geïnformeerd moeten worden over het vervallen van 
deze Wsw-wachtlijst en het feit dat zij vanaf 2015 geen recht meer hebben op een Wsw-werkplek.  
Verder zullen zij zich, indien ze tot de doelgroep van de Participatiewet of WAJONG behoren, vanaf  
januari 2015 moeten gaan melden bij de gemeenten (Baanbrekers) of het UWV. Ook moeten de 
huidige wachtlijstgegevens (in het bezit van Baanbrekers) worden overgedragen aan het UWV 
Werkbedrijf. De personen op de wachtlijst hebben namelijk voorrang op plaatsing op de zogenaamde 
baanafspraken.  
 
UWV gaat een landelijk doelgroepenregister bijhouden. In het doelgroepenregister komen de 
mensen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen gaan behoren. UWV draagt zorg voor de 
inrichting en de adequate werking van de registratie en is de verantwoordelijke in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Werkgevers kunnen bij het UWV opvragen of een sollicitant of 
werknemer in het doelgroepenregister staat. UWV zal bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten 
(Baanbrekers) kosteloos een doelgroepverklaring afgeven als een kandidaat uit de doelgroep via de 

 
 De begeleid werkende Wsw-medewerker een individuele terugkeergarantie naar een Wsw-

dienstbetrekking te bieden, mits alternatieven niet geconcretiseerd kunnen worden.  
 Subsidiegelden uit het Participatiebudget hiervoor beschikbaar te stellen.    
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banenafspraak is geplaatst.  Er wordt nog nader bepaald hoe lang mensen in het doelgroepenregister 
blijven opgenomen als ze tijdens de duur van het dienstverband in staat blijken te zijn het wettelijk 
minimumloon te verdienen. 
Ook zullen de huidige wachtlijstgegevens (in het bezit van Baanbrekers) voor 01 januari 2015 worden 
overgedragen aan het UWV Werkbedrijf. De personen op de wachtlijst hebben namelijk voorrang op 
plaatsing op de zogenaamde baanafspraken.  
 
UWV gaat een landelijk doelgroepenregister bijhouden. In het doelgroepenregister komen de 
mensen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen gaan behoren. UWV draagt zorg voor de 
inrichting en de adequate werking van de registratie en is de verantwoordelijke in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Werkgevers kunnen bij het UWV opvragen of een sollicitant of 
werknemer in het doelgroepenregister staat. UWV zal bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten 
(Baanbrekers) kosteloos een doelgroepverklaring afgeven als een kandidaat uit de doelgroep via de 
banenafspraak is geplaatst.  Er wordt nog nader bepaald hoe lang mensen in het doelgroepenregister 
blijven opgenomen als ze tijdens de duur van het dienstverband in staat blijken te zijn het wettelijk 
minimumloon te verdienen. 
 
 
Voorgesteld wordt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Personen op de wachtlijst schriftelijk te informeren over het vervallen van de Wsw-
wachtlijst en de gevolgen daarvan. 

 De huidige wachtlijstgegevens over te dragen aan het UWV voor het met voorrang plaatsen 
van deze personen voor de banenafspraken.     
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6. FINANCIEEL KADER 
 
 
Voor de uitvoering van de Participatiewet spelen twee structurele geldstromen een belangrijke rol: 
1. Het Participatiebudget, onderdeel van het gemeentefonds 
2. Het Buigbudget 
 
Additionele middelen in de vorm van Europese, landelijke en provinciale subsidies ondersteunen de 
uitvoeringspraktijk. Met de komst van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn deze geldstromen niet meer op 
het individuele niveau van een gemeente beschikbaar, maar via de centrumgemeente van de 
arbeidsmarktregio.   
 
Voor de uitvoering van de taken van Baanbrekers stellen de gemeenten in de Langstraat verder 
budgetten beschikbaar voor de apparaatskosten en de vergoeding van kosten bijzondere bijstand.   
 
  
6.1 Het Participatiebudget 
De Participatiewet komt samen met een forse bezuiniging op de financiële middelen. In de afgelopen 
jaren is het bestaande re-integratiebudget, onderdeel van het participatiebudget waarin tevens 
middelen voor educatie en inburgering waren opgenomen, sterk verminderd. Daardoor was het o.a. 
noodzakelijk de financiering van oude gesubsidieerde arbeid versneld af te bouwen.  
 
Tot en met 2014 maakt de regeling het mogelijk om maximaal 25% van het Participatiebudget mee te 
nemen van jaar X naar jaar X+1 of  een voorschot te nemen van het jaar X+1 voor het jaar X. Vanaf 
2015 is dit niet meer mogelijk. Wel kan het overschot 2014 binnen de bestaande kaders nog 
eenmalig worden meegenomen naar 2015.    
 
 Vanaf 2015 worden de re-integratiemiddelen niet meer ontleend aan de Wet op het 
Participatiebudget, maar aan het Participatiebudget dat onderdeel uitmaakt van het 
Gemeentefonds. De financiering van de re-integratie en de ondersteuning van de nieuwe  
doelgroepen lopen via dit budget dat bestaat uit drie deelbudgetten: 
1. budget Wsw ‘oude-stijl’; 
2. budget nieuwe doelgroep; 
3. budget voor de bestaande doelgroep.  
De twee laatstgenoemde bedragen worden vervat in een budget.  
 
De bestedingseisen die het Rijk voorheen stelde aan de inzet van het Participatiebudget komen 
ingaande 2015 te vervallen. Het budget wordt daarmee breed inzetbaar, daar staat echter een 
krimpend budget tegenover. Het financiële kader vraagt om scherpe keuzes in de uitvoering en een 
gerichte inzet van de beperkte middelen. De eerdere mogelijkheid om budgetten tussen twee jaren 
in bepaalde mate te verdelen, is niet langer mogelijk.  
 
Het beschikbare budget voor re/integratie en Wsw ziet er de komende jaren volgens de 
Rijksbegroting 2015 als volgt uit. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

32  UITVOERINGSPLAN PARTICIPATIEWET           ewet  

 

Macro Participatiebudget  

Bedragen in mld.  2014 2015 2016 2017 2018 

Re-integratie  0,7 2,9 2,7 2,6 2,4 

Wsw 2,4   0   0   0   0 

Totaal 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 

Verschil met vorige jaar        -6,5%        -6,9%        -3,7%      -7,7% 
Bron rijksbegroting 2015 

 
 
Een essentieel onderdeel van de terugloop van de beschikbare middelen houdt verband met de 
afbouw van de Wsw-financiering. Zowel het macrovolume als de subsidiëring van een Wsw-
formatieplaats lopen terug.   
 
Participatiebudget Baanbrekers 

Bedragen in mld.  2015 2016 2017 2018 

Re-integratie  €   1.818.755 €   1.839.295 €`  2.225.281 €   1.953.333 

Wsw € 15.398.464 € 14.189.935 € 13.210.867 € 12.294.232 

Totaal € 17.217.219 € 16.029.230 € 15.436.148 € 14.247.565 

 
 
Het totale Participatiebudget voor de jaren 2016 tot en met 2018 is berekend analoog aan de 
ontwikkeling van het macrobudget volgens de Rijksbegroting 2015.  
 
Voor de Wsw-uitgaven wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van het volume met 5% en een 
jaarlijkse korting van € 500 op het subsidiebedrag.  Het gemiddeld aantal arbeidsjaren bij 
Baanbrekers loopt terug van 597,9 in 2015 naar 512,18 in 2018.  
 
 
6.2 De Participatiewetuitkering 
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten worden vanaf 2015 
verdeeld volgens een nieuw verdeelmodel, dat de noodzakelijke uitgaven van gemeenten beter  
bepaald. Het door het SCP ontwikkelde multiniveaumodel betrekt zowel de kenmerken van de 
huishoudens (zoals leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en 
opleiding) als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio (zoals leefbaarheid en 
arbeidsmarktsituatie) bij het verdelen van de budgetten. Op basis van deze kenmerken wordt 
uiteindelijk de hoogte van het budget per gemeente vastgesteld. In de eerste twee jaren worden de 
gemeentelijke budgetten voor 50% op basis van het model vastgesteld en voor 50% op basis van de 
uitgaven in het verleden. In het derde jaar wordt 75% gebaseerd op het model en vanaf het vierde 
jaar wordt het budget volledig objectief verdeeld. Na twee jaar zal er een evaluatiemoment zijn. 
 
Vanaf 2015 zijn een aantal ontwikkelingen van negatieve invloed op het macrobudget.   

1. De daling van de werkloosheid vanaf 2015. 
2. De invoering van de kostendelersnorm. 
3. De harmonisering van de verplichtingen en sanctioneringen. 
4. Het verschuiven van de 20%-aanvulling voor alleenstaande ouders in de bijstand naar het  

kindgebonden budget. 
 
De volgende posten werken volgens de rijksbegroting positief door op het macrobudget.  
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1. Invoering nieuwe wetgeving zorgt voor toename met 4.000 uitkeringen.  
2. Gemeenten krijgen extra geld om mensen die niet meer in aanmerking komen voor Wajong 

en Wsw met loonkostensubsidie aan het werk te helpen. Een bedrag van 68 miljoen (1,3%) is 
toegevoegd voor de nieuwe doelgroep PW.  

3. Ook wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt om onder voorwaarden de 
derde pijler pensioenvermogen voor zelfstandigen buiten de vermogenstoets van de 
Participatiewet te houden, wat voor een toename van 2.500 uitkeringen zorgt.  

4. De korting op het re-integratiebudget leidt tot 2.000 extra bijstandsuitkeringen.  
5. De IOAW-uitgaven lopen fors op. Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een 

hogere verwachte instroom in de IOAW, als gevolg van een hogere verwachte uitstroom van 
de WW in de IOAW en door de verhoging van de AOW-leeftijd.  

 
Dit leidt tot de volgende ontwikkeling van het macrobudget. Voor 2015 gaat het Rijk uit van een 
geraamd gemiddeld bijstandsvolume van 378.087. Dit is  2,25% hoger dan in 2014. De geraamde 
gemiddelde prijs is door de invoering van nieuw beleid teruggelopen van € 14.789 naar € 13.799. 
Voor de IOAW wordt uitgegaan van een volume van 16.579 en een gemiddelde prijs van € 14.458. 
Voor de IOAZ geldt een volume van 1.577 en een bedrag van € 16.308. Het BBZ-volume wordt 
geraamd op 1.908 en de gemiddelde prijs op € 15.474.  
 
Macro Buiguitkering (bedragen x € 1.000) 

BUIG macro 2014 2015 2016 2017 2018 

PW-uitkering  €5.468.713 € 5.217.069 € 5.284.832 € 5.406.630 € 5.555.844 

IOAW 212.997 239.712 266.743 290.768 308.326 

IOAZ        25.201         25.714         26.903         28.399      29.739  

BBZ-starters        29.518         29.518          29.518          29.518       29.518  

Totaal Buig € 5.736.429 € 5.512.013 € 5.607.996 € 5.755.315 € 5.923.427 

Verschil t.o.v. vorig 
jaar 

 -4,1% +1,9% +2,6% +2,8% 

 
 
De hiervoor genoemde ontwikkeling is in de volgende tabel vertaald naar het budget voor 
Baanbrekers. Voor de raming is uitgegaan van het aandeel op het macrobudget 2015. Dit aandeel is 
hoger dan in 2014 en loopt in 2017 en 2018 verder op door de volledige overgang naar het 
multiniveaumodel.  
 
Buiguitkering Langstraat (exclusief BBZ) 

BUIG Langstraat 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel op 
macrobudget (%) 

0,37127 0,37503 0,37503 0,38430 0,38592 

Buig € 21.297.371 € 20.113.376 € 20.538.924 € 21.593.818 € 22.292.021 

 
 
 
6.3 Volume Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ starters 
Relevant voor de uitgaven is de ontwikkeling van het bijstandsvolume. De volgende tabel toont in 
kolom 1 de huidige omvang bij Baanbrekers, in kolom 2 de raming van het SZW op basis van het 
multiniveaumodel met in kolom 3 de bijbehorende geraamde uitgaven.  
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2015 
1. Realisatie 1-10-2014 2. Raming SZW 2015 3. Raming SZW uitgaven 

(in mln.) 

Alleenstaanden 963 638 € 9,317 

All. Ouders man 21 28  € 0,405 

All. Ouder vrouw 331 358 € 5,228 

Gehuwden 286 324 € 6,148 

Totaal volume 1.601 1.348 €  21,098 

 
 
Voor 2015 wordt uitgegaan van een  gemiddeld bijstandsvolume van 1.635, gebaseerd op een 
evenredige toename van het bijstandsvolume aan de verwachtingen van het CPB. 
 De gemiddelde uitkering wordt geraamd op € 13.000. Daarbij is uitgegaan van inverdieneffecten op 
het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouders, de gevolgen van aanscherping van de 
arbeidsverplichtingen en de invoering van de kostendelersnorm. Uitgaven 2015: € 21.255.000.  
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7. BIJLAGEN 
 
 > Bijlage 1 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 
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rechtmatigheidsprocessen en, vooralsnog, de ondersteuning van andere ondersteunende 
taakvelden binnen de organisatie. 
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> Bijlage 2: Overzicht klantgeleiding 
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> Bijlage 3: 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.  

CPB Centraal Planbureau, adviesorganisatie rijksoverheid 

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. 

PW Participatiewet  

PMC Productmarktcombinatie. Productonderdeel van Baanbrekers, gericht op tewerkstelling 

Wsw’ers.    

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. 

Wajong Arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten. 

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.   

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. 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers  
 

 gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 5 december 2014;  
 gelet op artikel 108 en 147 van de Gemeentewet;  
 gelet op de artikelen 8 , 8a en 8b Participatiewet; 
 gelet op artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
 gelet op artikel 35 wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
 gelet op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; 
 gelet op de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving;  

 
besluit vast te stellen de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
 
 
§ 1 ALGEMEEN 
 
 
ARTIKEL 1  DEFINITIES 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Participatiewet:  Participatiewet 
b. Bbz:  het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; 
c. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers ; 
d. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen; 
e. De wet: de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz te samen; 
f. Algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de 

Participatiewet; 
g. Bijstandsnorm: 1° toepasselijke norm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van 

de Participatiewet, of 2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van 
de IOAW of artikel 5 van de IOAZ voor zover sprake is van een uitkering op 
grond van de IOAW of IOAZ; 

h. Grondslag: de uitkeringsnorm zoals bedoeld in artikel 5 IOAW en artikel 5 IOAZ; 
i. Bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de 

Participatiewet; 
j. Belanghebbende: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin dat recht 

heeft op een uitkering dan wel een voorziening in het kader van de wet; 
k. Uitkering: in de context van deze verordening wordt onder uitkering verstaan de 

bijstandsuitkering of de grondslag IOAW / IOAZ;  
l. Uitkeringsgerechtigde: een persoon die een uitkering ontvangt ingevolgde de 

Participatiewet, IOAW of IOAZ; 
m. Re-integratieverplichting: de verplichting om gebruik te maken van een 

voorziening gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de 
arbeid waaronder begrepen begeleiding naar maatschappelijke participatie en 
het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid voor scholing/ opleiding; 
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n. Inlichtingenplicht: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 
beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan 
redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op de 
arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;  

o. Medewerkingsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de 
noodzakelijk geachte voorziening, aan een onderzoek naar het recht op 
uitkering, eventueel via een huisbezoek als ook naar de voortgang van het re-
integratietraject; 

p. Benadelingsbedrag: het bedrag dat netto (Participatiewet) dan wel bruto 
(IOAW/IOAZ) ten onrechte of teveel is of wordt verleend als uitkering; 

q. Recidive: hiervan is sprake wanneer een belanghebbende zich binnen 12 
maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte gedraging opnieuw schuldig 
maakt aan een verwijtbare gedraging zoals die genoemd wordt in deze 
verordening dan wel de wet. Alleen bij de boete is de recidiveperiode 
vastgesteld op 5 jaar; 

r. Verlaging/maatregel: het verlagen van de bijstand of grondslag op grond van 
artikel 18 tweede lid van de Participatiewet resp. 20 lid 2 IOAW/ IOAZ; 

s. Waarschuwing: het besluit waarin afgezien wordt van het opleggen van een 
maatregel of boete, maar waarin wel wordt bevestigd dat er sprake is van het 
verwijtbaar niet nakomen van verplichtingen; 

t. Voorziening: een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening 
gericht op inschakeling in de arbeid of zelfstandige maatschappelijke participatie 
waaronder begrepen een onderzoek naar de belastbaarheid en de noodzaak tot 
inzet van loonkostensubsidie; 

u. Doelgroep re-integratie: personen aan wie op grond van artikel 7 eerste lid 
onder a van de Participatiewet of op grond van artikel 34 van de IOAW, of op 
grond van artikel 34 van de IOAZ door de gemeente ondersteuning bij re-
integratie kan worden geboden; 

v. Participatie: het naar vermogen meedoen in de samenleving door o.a. het 
verrichten van betaald regulier of gesubsidieerd werk, het volgen van scholing, 
het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten of een tegenprestatie; 

w. Loonkostensubsidie: de subsidie op de loonsom die het dagelijks bestuur kan 
verstrekken aan een werkgever om een werknemer met een verminderde 
loonwaarde vanwege een beperking al dan niet tijdelijk in dienst te nemen; 

x. Verminderde loonwaarde: hiervan is sprake wanneer een persoon vanwege een 
beperking niet in staat is het wettelijk minimum uurloon te verdienen; 

y. Plan van aanpak: een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel van de 
Participatiewet; 

z. Tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 
verricht, eventueel naast of in aanvulling op beloonde arbeid, en die niet leiden 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden 
tot het versterken van het arbeidsperspectief en dienen als tegenprestatie voor 
de ontvangen uitkering; 

aa. Wachttijd (27-) wettelijk bepaalde periode van vier weken waarin de 
belanghebbende verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk en om de 
mogelijkheden van regulier onderwijs te onderzoeken. Pas hierna wordt de 
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aanvraag ingediend en het recht op inkomensondersteuning en ondersteuning 
naar participatie onderzocht; 

bb. Inspanningsperiode (27+): de eerste periode van vier weken waarin de 
belanghebbende verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk. Pas na vier weken 
wordt het  recht op inkomensondersteuning en ondersteuning naar participatie 
onderzocht; 

cc. Duurzame arbeidsinschakeling: algemeen geaccepteerde arbeid die over een 
periode van ten minste zes maanden wordt verricht en waar geen voorziening 
aan verbonden is in de vorm van loonkostensubsidie; 

dd. Bestuurlijke boete: een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst 
zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden 
opgelegd. Deze boete heeft een straffend karakter; 

ee. Beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 
475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, deel van het inkomen 
waarop geen beslag mag worden gelegd; 

ff. Recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de 
Participatiewet;  

gg. Bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de 
bewoonde woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 
50, eerste lid, van de Participatiewet;  

hh. Verrekenen: de verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid, van 
Participatiewet. 

ii. Mantelzorg: langdurige zorg, gedurende 10 uur of meer per week, die niet in het 
kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende 
door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks 
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor 
elkaar overstijgt; 

jj. Flankerende voorziening: de inzet van deze voorziening is een randvoorwaarde 
voor de belanghebbende voor deelname aan re-integratievoorzieningen en 
nakoming van arbeidsverplichtingen (waaronder schuldhulpverlening en 
kinderopvang); 

kk. No-riskpolis: een verzekering die de financiële gevolgen van ziekte van de in 
dienst genomen uitkeringsgerechtigde voor een werkgever afdekt; 

ll. Screening: een onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van een 
uitkeringsaanvrager of uitkeringsgerechtigde dat wordt verwerkt in een plan van 
aanpak; 

mm. Diagnose: wanneer de screening duidt op het mogelijk bestaan van een 
arbeidsbeperking of een andere belemmering richting arbeidsmarkt, wordt een 
vervolgonderzoek ingesteld. 

nn. Verdiepende diagnose: een nader onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en 
beperkingen  

oo. Participatiepartner: re-integratiebedrijf, werkgever of maatschappelijke partner, 
waarmee de gemeente samenwerkt in het kader van de Participatiewet. 
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§ 2 RE-INTEGRATIE EN TEGENPRESTATIE 
 

§ 2.1 Algemene bepalingen 

 
ARTIKEL 2  OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  
1. Het dagelijks bestuur biedt ondersteuning krachtens deze verordening ten behoeve 

van de persoon die behoort tot de doelgroep re-integratie en die dit naar het 
oordeel van het dagelijks bestuur nodig heeft bij de arbeidsinschakeling of 
zelfstandige maatschappelijke participatie.   

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan 
ondersteuning en voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur houdt bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning 
rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende. Deze 
omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon 
zoals beschreven in de beleidsregels, eventuele structurele beperkingen, de 
mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt 
van de voorziening beschut werk.  

4. Het dagelijks bestuur bevordert de beschikbaarheid en de inzet van flankerende 
voorzieningen die belemmeringen voor re-integratie en arbeidsinschakeling kunnen 
opheffen. 

5. Het dagelijks bestuur kan bij het bepalen van het aanbieden van voorzieningen 
prioriteren naar gelang de financiële mogelijkheden en rekening houden met 
maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. 

6. Het dagelijks bestuur kan budgetplafonds vaststellen voor de verschillende 
voorzieningen of doelgroepen en draagt daarbij zorg voor een evenwichtige 
verdeling.  

 
 
ARTIKEL 3  AANSPRAAK  
1. De aanspraak op ondersteuning gericht op re-integratie wordt niet eerder dan vier 

weken na de (uitkerings)aanvraag inhoudelijk beoordeeld, tenzij dit naar de mening 
van het dagelijks bestuur in de individuele situatie niet geoorloofd is. 

2. Voorzieningen kunnen worden verstrekt aan een belanghebbende dan wel aan de 
werkgever van de belanghebbende.  

3. Op basis van een screening en eventueel een (verdiepende) diagnose stemt het 
dagelijks bestuur de ondersteuning en voorzieningen af op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de belanghebbende via de kortste weg naar duurzame 
arbeidsinschakeling dan wel een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit.  

4. Het dagelijks bestuur legt het individuele aanbod van een voorziening aan een 
persoon vast in een plan van aanpak en/of een beschikking. 

5. Er bestaat geen aanspraak op ondersteuning voor zover er een beroep kan worden 
gedaan op een voorliggende voorziening die voldoende bijdraagt aan de 
arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie. 

6. Een persoon die behoort tot de doelgroep re-integratie maar geen 
bijstandsuitkering ontvangt, heeft geen aanspraak op ondersteuning krachtens deze 
verordening indien: 
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a. het gezinsinkomen hoger is dan 110% van het wettelijk minimumloon en/of 
het vermogen hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen conform de 
Participatiewet; 

b. deze persoon betaalde arbeid verricht gedurende meer dan 12 uur per 
week; 

c. niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze persoon bereid dan 
wel in staat is om tenminste 12 uur per week algemeen geaccepteerde 
arbeid te verrichten.  

7. Het dagelijks bestuur kan in de beleidsregels voorzieningen aanwijzen, waarvoor de 
bepalingen zoals opgenomen in lid 6 niet van toepassing zijn.  

8. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen voorziening aan te bieden als een 
eerdere voorziening voortijdig is beëindigd vanwege een reden, zoals opgenomen in 
artikel 5 sub a en e.  

 

§ 2.2 Voorzieningen  

 
ARTIKEL  4  VOORZIENINGEN  
1. Het dagelijks bestuur kan een persoon behorende tot de doelgroep re-integratie: 

a. (laten) bemiddelen naar algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. begeleiden bij het zoeken naar en verkrijgen van arbeid;  
c. ondersteunen bij het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor 

de arbeidsinschakeling, waaronder begeleiding op en aanpassingen van de 
werkplek en scholing; 

d. verwijzen naar en ondersteunen bij deelname aan maatschappelijke 
participatie; 

e. Anderszins een voorziening verstrekken in verband met bepaalde specifieke 
re-integratie activiteiten, nader te bepalen in de beleidsregels zoals vermeld 
in lid 3 van dit artikel. 

2. Het dagelijks bestuur kan aan een werkgever (financiële) ondersteuning bieden ten 
behoeve van een belanghebbende die behoort tot de doelgroep re-integratie, 
anders dan de loonkostensubsidie, zoals opgenomen in §2.3 van deze verordening. 

3. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels 
vast, waarin de voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden zijn opgenomen, 
voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 

 
 
ARTIKEL 5  BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
Het dagelijks bestuur kan een voorziening beëindigen als:  

a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in 
de artikelen 9 en 17 van de Participatiewet of de artikelen 13 en 37 van de 
IOAZ of IOAW niet (langer) nakomt;  

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de 
doelgroep re-integratie;  

c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde 
arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze 
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verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;  

d. naar het oordeel van het dagelijks bestuur de voorziening onvoldoende 
bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling of niet meer geschikt is voor de 
persoon die gebruik maakt van de voorziening;  

e. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik 
maakt van de aangeboden voorziening;  

f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de 
voorwaarden die in deze verordening en de beleidsregels worden gesteld 
om in aanmerking te komen voor die voorziening. 

g. door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld dat voortzetting van de 
voorziening niet wenselijk is omdat de participatiepartner, niet of in 
onvoldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen krachtens het 
Burgerlijk Wetboek en/of de geldende voorwaarden voldoet. 

 
 
ARTIKEL 6  PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 
1. Het dagelijks bestuur kan ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 

Participatiewet een uitkeringsgerechtigde voor wie de kans op inschakeling in het 
arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de 
arbeidsmarkt, onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten zoals 
bedoeld in artikel 10a van de Participatiewet. 

2. Een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden zoals 
bedoeld in artikel 10a Participatiewet verricht, ontvangt conform lid 6 van dat artikel 
ieder half jaar een premie mits naar vermogen is meegewerkt aan het vergroten van 
de kans op arbeidsinschakeling. 

3. De premie bedraagt per jaar 25% van het bedrag genoemd in artikel 31, tweede lid, 
onder j van de Participatiewet 

4. Het dagelijks bestuur biedt op basis van artikel 10a van de Participatiewet of artikel 
38a IOAW/IOAZ aan uitkeringsgerechtigden van 27 jaar of ouder en die niet beschikt 
over een startkwalificatie scholing aan met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt 
te verkleinen..  

5. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de participatieplaats, voor 
wat betreft de premie zoals bedoeld in lid 2, de scholing zoals bedoeld in lid 3 en de 
voorwaarden en verplichtingen die daaraan verbonden zijn. 

 
 

§ 2.3 Voor mensen met verminderde loonwaarde of beperkingen richting werk 

 
ARTIKEL 7  PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK  
1. Het dagelijks bestuur kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon 

uit de doelgroep re-integratie die uitsluitend in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.  

2. Het dagelijks bestuur kan uit de personen uit de doelgroep re-integratie een 
voorselectie maken en kan bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
advies inwinnen voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving 
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onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. 
Het dagelijks bestuur selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met 
beperkingen richting werk.  

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden 
mogelijk te maken zet het dagelijks bestuur verschillende ondersteunende 
voorzieningen in, welke zijn opgenomen in de beleidsregels.  

4. Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast 
hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. In verband 
hiermee overlegt het dagelijks bestuur met het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere 
reguliere werkgevers. 

5. Het dagelijks bestuur kan ervoor kiezen om een alternatieve passende voorziening 
aan te bieden, anders dan beschut werk, aan de persoon zoals bedoeld in lid 1 en 
neemt deze op in de beleidsregels. 

 
 
ARTIKEL 8  NO-RISKPOLIS 
1. Een werkgever kan in aanmerking komen voor een no-riskpolis als:  

a. de werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer, dan 
wel de arbeidsovereenkomst verlengt en;  

b. de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de 
doelgroep re-integratie en;  

c. de werknemer een structurele functionele of andere belemmering heeft 
richting werk of de werkgever ten behoeve van de werknemer een 
loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt en;  

d. artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is.  
2. Om de werkgever een no-riskpolis te kunnen verstrekken, sluit de gemeente een 

verzekering af en treedt op als verzekeringnemer. De begunstigde is de werkgever.  
3. De vergoeding, de looptijd van de verzekering en overige voorwaarden zijn 

gespecificeerd in de polisvoorwaarden van de no-risk polis, zoals overeengekomen 
met de verzekeraar. 

4. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de no-risk polis.  
 
 
ARTIKEL 9  VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 
1. Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie. 
2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht: 

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en; 

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon 
te verdienen, en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 
3. De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een regionaal overeengekomen 

methodiek. 
4. De in lid 3 bedoelde methodiek wordt als bijlage dan wel als addendum toegevoegd 

aan deze verordening. 
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5. Indien de regionale methodiek zoals bedoeld in lid 3 ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening nog niet vastgesteld is, dan wordt de 
loonwaarde, tot het moment dat dit wel het geval is, bepaald aan de hand van een 
methodiek die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de algemene maatregel 
van bestuur alsook aan de eisen van de ministeriële regeling. 

 

§ 2.4 Studietoeslag 

 
ARTIKEL 10  INDIENEN VERZOEK  
Een verzoek voor studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet, wordt ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld 
formulier.  
 
 
ARTIKEL 11  MOGELIJKHEID TOT VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
Het dagelijks bestuur controleert of de aanvrager voldoet aan de vereisten van artikel 
36b en stelt vast of de belanghebbende met voltijdse arbeid niet in staat is tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot 
arbeidsparticipatie. Bij twijfel vraagt het dagelijks bestuur een externe organisatie om 
advies. 
 
 
ARTIKEL 12  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
 
ARTIKEL 13  HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand.  
2. Indexering van het onder lid 1 genoemde bedrag vindt per nieuw studiejaar plaats 

op basis van het consumentenprijsindexcijfer, af te ronden op hele euro's.  
  
 
ARTIKEL  14  BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag wordt per studiejaar eenmalig als één bedrag 

uitbetaald. 
2. De uitbetaling vindt plaats direct na de beoordeling van de aanvraag. 

 
 

§ 2.5 Tegenprestatie 

 
ARTIKEL 15  DOELGROEP EN DOEL TEGENPRESTATIE 
1. Tot de doelgroep van de tegenprestatie behoren alle belanghebbenden van 18 jaar 

of ouder, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die een 
uitkering ontvangen op grond van de wet. 



 
 
 

11 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

2. Het doel van het verrichten van een tegenprestatie is om belanghebbenden 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten. 

 
 
ARTIKEL 16  INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. Het dagelijks bestuur kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die 

additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die 
werkzaamheden:  

a) naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en;  
b) niet zijn bedoeld als re-integratie instrument en;  
c) in de organisatie waarin ze worden verricht,  worden verricht naast of in 

aanvulling op reguliere arbeid en; 
d) niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  

2. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van de tegenprestatie beleidsregels 
vast waarin wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het dagelijks 
bestuur in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor 
zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.  

 
 
ARTIKEL 17  HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. Het dagelijks bestuur kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen.  
2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het dagelijks bestuur rekening met 

de volgende factoren:  
a. de belanghebbende moet de tegenprestatie naar vermogen kunnen verrichten;  
b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende 

worden in aanmerking genomen;  
c. de wensen van de belanghebbende ten aanzien van de inhoud van de 

tegenprestatie, waaronder begrepen een eventueel voorstel voor wat betreft de 
inhoud van de tegenprestatie van de belanghebbende zelf. 

 
 
ARTIKEL 18  DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. De uitvoering van de tegenprestatie wordt opgedragen voor een maximale duur van 

100 uur per jaar.   
2. De tegenprestatie wordt opgedragen naar vermogen.  
 
 
ARTIKEL 19  AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE   
1. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende 

mantelzorg verricht.  
2. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien de belanghebbende naar 

het oordeel van het dagelijks bestuur reeds voldoende maatschappelijk nuttige 
activiteiten verricht.  

3. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van de tegenprestatie aan 
bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden en legt dat, indien van toepassing, vast in 
beleidsregels. 
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 § 3 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 
 
ARTIKEL 20  AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 
a. Peildatum:  datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; 
b. Referteperiode: periode van vijf jaar (60 maanden) voorafgaand aan de peildatum; 
c. Individuele inkomenstoeslag: toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet; 
d. Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet; 
e. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; 
f. WSF 2000: Wet Studiefinanciering; 
 
 
ARTIKEL 21  VOORWAARDEN 
1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de 

Individuele inkomenstoeslag de belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger 
dan de AOW- gerechtigde leeftijd, die gedurende de referteperiode aangewezen is 
geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de  voor hem geldende 
norm, zoals opgenomen in artikel 1 van deze Verordening, gemiddeld per jaar en 
geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet. 

2. Niet voor de Individuele inkomenstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende 
die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als 
genoemd in de WSF 2000. 

3. Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt 
ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier. 

4. Als één van de gehuwden geen rechthebbende is dan wel uitgesloten van het recht 
op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de 
Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een 
individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of 
alleenstaande ouder zou gelden 

5. Voor toepassing van het tweede en derde lid is de situatie op de peildatum 
bepalend. 

 
 
ARTIKEL 22  HOOGTE VAN DE TOESLAG 
1. De Individuele inkomenstoeslag bedraagt: 

a. voor gehuwden: 39 % van de norm gehuwden; 
b. voor alleenstaande ouders: 90% van het bedrag onder a. 
c. voor alleenstaanden: 70% van het bedrag onder a.  

2. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s en worden jaarlijks in 
januari vastgesteld en gelden voor het gehele kalenderjaar. 

 
 
§ 4 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
 
§  4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 



 
 
 

13 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

ARTIKEL 23  HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur tekortschietend 

besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan zoals 
bedoeld in de Participatiewet dan wel de verplichtingen genoemd in deze 
verordening en/of de wet, met uitzondering van artikel 17, eerste lid, 
Participatiewet en artikel 13 IOAW en IOAZ, niet of onvoldoende nakomt, 
waaronder begrepen het zich zeer ernstig misdragen zoals omschreven in artikel 37 
van deze verordening, wordt overeenkomstig deze verordening een verlaging van de 
uitkering opgelegd. 

2. Een verlaging van de uitkering wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de 
mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de 
omstandigheden waarin hij of zijn gezin verkeert. 

 
 
ARTIKEL 24   BESLUIT 
1. In het besluit tot het opleggen van de verlaging of waarschuwing van de uitkering 

wordt in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging/waarschuwing, de 
eventuele duur en hoogte van de verlaging als ook de afweging van de individuele 
belangen zoals bedoeld in deze verordening. 

2. Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit 
om daarvan af te zien op grond van dringende redenen dan wel het geven van een 
waarschuwing op grond van deze verordening. Daarom tellen ook deze besluiten 
mee voor recidive. 

 
 
ARTIKEL  25  AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING 
1. Het dagelijks bestuur ziet af van het opleggen van een verlaging indien: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 
b. de gedraging meer dan 2 jaar voor constatering daarvan door het dagelijks 

bestuur heeft plaatsgevonden en het is niet de gedraging zoals bedoeld in 
de geüniformeerde maatregelen, zoals opgenomen in artikel 18 lid 4 
Participatiewet. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een verlaging indien het 
daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 

3. Indien het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een verlaging op grond van 
dringende redenen, wordt aan de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling 
gedaan.  

 
 
ARTIKEL  26 INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, gaat de verlaging in op de eerste dag 

van de kalendermaand die volgt op de datum waarop het besluit tot het opleggen 
van de verlaging van de uitkering aan de belanghebbende is bekendgemaakt. 
Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende toepasselijke 
bijstandsnorm. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden 
opgelegd als er sprake is van een besluit op aanvraag, voor zover de uitkering nog 
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niet is uitbetaald. In deze situatie werkt het verlagen van de uitkering terug tot de 
ingangsdatum van de uitkering dan wel de datum waarop het verzuim betrekking 
heeft. 

3. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een 
uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen in de vorm van een geldlening 
op grond van het Bbz, de verlaging met terugwerkende kracht worden betrokken bij 
de definitieve vaststelling van die bijstand. 

4. Bij samenloop van verschillende gedragingen die het niet nakomen van 
verplichtingen inhouden, wordt de hoogte en duur van de verlaging vastgesteld op 
de gedraging met de hoogste verlaging. 

5. De uitkering wordt verlaagd voor de duur van één maand, tenzij sprake is van:  
a. recidive, dan wordt de duur van de verlaging verdubbeld tenzij in deze 

verordening anders is bepaald; 
b. verwijtbaar gedrag waarvoor in deze verordening een afwijkende duur is 

vastgesteld. 
6.  Indien door beëindiging van de uitkering de verlaging niet of niet volledig kan 
worden toegepast, kan bij een eventuele nieuwe aanvraag binnen de termijn van 1 jaar 
de verlaging of het deel dat nog niet is uitgevoerd alsnog worden geëffectueerd.  
 
 
ARTIKEL  27  DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE VERLAGING 
1. De verlaging wordt toegepast op de toepasselijke bijstandsnorm. 
2. Deze verlaging bestaat uit een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm, dan 

wel uit een percentage van het benadelingsbedrag, zoals opgenomen in deze 
verordening. 

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de 
bijzondere bijstand indien:  

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing 
van artikel 12 (onderhoudsplicht ouders) Participatiewet;  

b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie tot het recht op 
bijzondere bijstand, daartoe aanleiding geeft;  

c. het bijzondere bijstand betreft voor woonkosten en premie voor 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die een uitkering voor 
levensonderhoud (hebben) ontvangen krachtens het Bbz of IOAZ. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan bijzondere bijstand worden 
afgestemd op de wijze zoals beschreven in artikel 35 lid 6   van deze verordening 
wanneer sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.   

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan afstemming plaatsvinden door 
de bijstand bij een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in de kosten van het bestaan te verstrekken als geldlening op basis van 
artikel 48, tweede lid, onder b, Participatiewet. 

 
 
ARTIKEL 28   WAARSCHUWING 
Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede categorie zoals bedoeld in de 
artikelen 30 sub b  en 32 sub b van deze verordening, in plaats van een verlaging, een 
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waarschuwing opleggen indien de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid 
en de omstandigheden waarin belanghebbende verkeert daartoe aanleiding geven. 
 
 
ARTIKEL  29  HOREN VAN BELANGHEBBENDE(N) 
Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Hiervan kan afgezien worden als: 

a) de belanghebbende zijn zienswijze al eerder kenbaar heeft gemaakt en er geen 
sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b) binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de inlichtingenplicht; of 
c) het horen niet nodig is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 

mate van verwijtbaarheid. 
 
 
§ 4.2  GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE MAATREGELEN 
 

§  4.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen  

 
ARTIKEL  30  GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9 en 9a van de 
Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën: 
a. eerste categorie: 

1. het door een persoon niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, 
uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak; 

2. het onvoldoende aantoonbaar trachten arbeid of passende scholing te 
verkrijgen, te aanvaarden en te behouden gedurende de wachttijd van 4 
weken na melding voor jongeren tot 27 jaar; 

3. het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 
opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onderdeel c, Participatiewet. 

4. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie. 

5. het niet naar vermogen meewerken aan de verplichtingen, verbonden aan 
de inspanningsperiode van  vier weken na aanvraag voor personen van 27 
jaar en ouder; 

b. tweede categorie: 
1. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen 

voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde 
lid, van de Participatiewet; 

2. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-
integratieverplichtingen verbonden aan de in artikel 9a, eerste lid, 
Participatiewet bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht; 
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3. het zich niet (tijdig) laten registeren als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie; 

4. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren, niet zijnde 
gedragingen genoemd in artikel 18, vierde lid, Participatiewet. 

 
 
ARTIKEL 31   NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTICIPATIEWET 
Indien een belanghebbende nadere verplichtingen als bedoeld in artikel 55 
Participatiewet die strekken tot arbeidsinschakeling niet nakomt, wordt een verlaging 
van de uitkering van 50% gedurende 1 maand toegepast.  
 
 
ARTIKEL  32  GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de 
IOAW/IOAZ niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën: 
a. eerste categorie: 

1. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
2. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
3. het weigeren van een passend re-integratie aanbod; 
4. het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 

opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, 
onderdeel f, IOAW/IOAZ.  

5. het niet naar vermogen meewerken aan de verplichtingen, verbonden aan de 
inspanningsperiode van vier weken na aanvraag voor personen van 27 jaar en 
ouder. 

6. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie; 

b. tweede categorie: 
1. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; 
2. het niet naar vermogen meewerken aan een door het dagelijks bestuur 

aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste 
lid, onderdeel e, IOAW/IOAZ, waaronder begrepen het niet naar vermogen 
deelnemen aan taalverwervingslessen voor mensen die onvoldoende de 
Nederlandse taal beheersen;  

3. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-
integratieverplichtingen verbonden aan de in artikel 38, eerste lid, IOAW/IOAZ 
bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van 
de arbeidsplicht; 

4. het zich niet (tijdig) laten registeren als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie; 

5. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 
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ARTIKEL  33  HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 
1. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 30 en 32 van deze 

verordening, wordt vastgesteld op: 
a. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de eerste 

categorie; 
b. 50% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de tweede 

categorie; 
2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om 

in afwijking van lid 1, onderdeel a, van dit artikel de maatregel te effectueren 
door gedurende 2 maanden de uitkering met 50% te verrekenen. 

3. De duur van de verlaging als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt 
verdubbeld indien er sprake is van recidive.  

 

§ 4.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen 

 
ARTIKEL  34  DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTINGEN 
1. Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 

Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 % van de 
bijstandsnorm gedurende 1 maand.  

2. De duur van de verlaging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verdubbeld 
indien er sprake is van recidive. 

 

 §  4.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

 
ARTIKEL  35  TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, niet 
zijnde de gedragingen zoals genoemd in lid 4 van dit artikel en artikel 36 van 
deze verordening, dan wordt een verlaging van de uitkering opgelegd die wordt 
afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag. 

2. De verlaging als bedoeld in lid 1 wordt op de volgende wijze vastgesteld: 
a. 10% van het benadelingsbedrag als dit gelijk of lager is dan € 4.000; 
b. 20% van het benadelingsbedrag als dit hoger is dan € 4.000. 

3. Indien geen benadelingsbedrag kan worden vastgesteld bedraagt de verlaging 
20% van de uitkering gedurende één maand. 

4. Bij het versneld interen van vermogen of het hebben gedaan van een schenking 
waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de bijstand, kan voor 
de duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een verlaging 
worden opgelegd van 100%. Deze bepaling geldt alleen voor de Participatiewet. 

5. Als toepassing van lid 4 leidt tot onbillijkheden leidt, wordt toepassing gegeven 
aan het bepaalde in artikel 48, tweede lid, onder b, Participatiewet en wordt de 
uitkering verstrekt in de vorm van een geldlening voor de duur van het eerder 
dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

6. Wanneer een belanghebbende bij aanvragen voor bijzondere bijstand geen 
gebruik maakt van een voorliggende voorziening, die gezien haar aard passend 



 
 
 

18 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

en toereikend is voor de soort kosten waarvoor bijzondere bijstand is 
aangevraagd, wordt de bijzondere bijstand verlaagd met het bedrag waarin de 
voorliggende voorziening zou hebben voorzien. 

 
 
ARTIKEL  36  VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING 

WEGENS RECIDIVEBOETE 
In afwijking van het bepaalde in artikel 35van deze verordening wordt een verlaging van 
de uitkering opgelegd van 100% gedurende één maand, indien belanghebbende geen 
beroep meer kan doen op een passende en toereikende voorliggende voorziening, 
omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete, gerekend vanaf de 
start van de verrekening.  
 
 
ARTIKEL 37  ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

1. Als de belanghebbende zich ernstig misdraagt  tegenover personen en 
instanties, die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, als bedoeld 
in artikel 9, zesde lid van de Participatiewet, kan de uitkering worden verlaagd. 

2. Als de belanghebbende zich ernstig misdraagt tegenover het dagelijks bestuur 
of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden 
met de uitvoering van de IOAW, IOAZ of Bbz, kan de uitkering worden verlaagd. 

3. Het agressieprotocol treedt in werking in geval van een zeer ernstige 
misdraging.  

4. Het dagelijks bestuur legt een maatregel op van 100% gedurende één maand. 
5. Bij recidive legt het dagelijks bestuur een maatregel op van 100% gedurende 3 

maanden. 
 
 
ARTIKEL 38   NIET NAKOMEN VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Indien een belanghebbende een of meerdere door het dagelijks bestuur opgelegde 
verplichtingen als bedoeld in artikel 55 Participatiewet, niet zijnde de gedragingen als 
bedoeld in artikel 31 of 35van deze verordening, niet of onvoldoende nakomt, wordt 
een verlaging toegepast. De verlaging wordt vastgesteld op: 

a. 20% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 
vorm van bijstand; 

b. 40% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand; 

c. 100% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
 
§ 4.3 BESTUURLIJKE BOETE 
 

§ 4.3.1 Schending inlichtingenplicht 

 



 
 
 

19 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

ARTIKEL  39  NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 
1. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de inlichtingenverplichting op 

grond van de wet, waardoor ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is 
verleend, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd ter hoogte van het 
benadelingsbedrag. 

2. Indien het benadelingsbedrag lager is dan de minimale boete zoals opgenomen 
in het Boetebesluit, wordt deze minimale boete opgelegd. 

3. Indien het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht 
op grond van de wet niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, dan wordt de 
minimale boete opgelegd zoals opgenomen in het Boetebesluit. 

4. Als er sprake is van een situatie zoals genoemd in lid 3, en er geen sprake is van 
een waarschuwing of recidive in de voorgaande periode van twee jaar, kan het 
dagelijks bestuur besluiten tot het geven van een waarschuwing in plaats van 
het opleggen van een bestuurlijke boete. 

5. De boete wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd 
zolang de gedraging wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en blijft 
definitief achterwege indien ter zake strafvervolging is ingesteld en het 
onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, of het recht tot 
strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht. 

 
 
ARTIKEL  40  MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 

1. Het dagelijks bestuur kan de bestuurlijke boete matigen als er sprake is van 
verminderde verwijtbaarheid. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een boete als er sprake is 
van zeer dringende redenen. 

3. Het dagelijks bestuur legt het matigen en afzien van een boete, indien van 
toepassing, vast in beleidsregels. 

 

§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen PW) 

 
ARTIKEL  41  VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 

1. Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke 
bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete de 
eerste drie maanden zonder inachtneming van de beslagvrije voet. 

2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van 
drie maanden vanaf de eerste van de maand volgend op de dagtekening waarop 
de bestuurlijke boete is opgelegd. 

 
 
ARTIKEL  42  VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 

1. Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de 
toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de 
recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije 
voet. De verrekening geschiedt vanaf de eerste van de maand volgend op de 
dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd. 
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2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het dagelijks 
bestuur de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een 
dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter 
hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm. 

3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als 
bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r, Participatiewet. 

 
 
ARTIKEL 43   VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
In afwijking van de artikelen 41 en 42 van deze verordening kan het dagelijks bestuur de 
recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien: 

a. aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 41 en 42 zou 
leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of 

b. anderszins sprake is van dringende redenen. 
 
 
ARTIKEL 44   EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
De artikelen in deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening 
van 
de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, Participatiewet, indien en voor 
zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening. 
 
§ 5. HANDHAVING: BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK  
 
 
ARTIKEL  45  DIENSTVERLENEND HANDHAVEN  

1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet is ingericht naar het landelijk model voor 
hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven 
waarbij tenminste wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 

a. de voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden 
gevolgen bij misbruik en oneigenlijk gebruik; 

b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met derden; 
c. de wijze waarop controles worden uitgevoerd; 
d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

 
 
ARTIKEL 46  CONTROLE 
1. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en 

kan daarbij gebruikmaken van controlemiddelen zoals een heronderzoeksplan, 
huisbezoeken, risicoprofielen, bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die 
daaruit voortkomen. Het dagelijks bestuur onderzoekt daarnaast overige signalen en 
tips die relevant zijn voor het recht op bijstand. 

2. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de 
uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid 



 
 
 

21 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de 
belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan. 

 
 
ARTIKEL  47  AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Indien een schending van de inlichtingenplicht leidt tot benadeling van de gemeenten, 
doet het dagelijks bestuur aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming 
met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten in de 
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 
 
 
ARTIKEL  48  TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en invordering 
waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid 
tot herziening, terugvordering en invordering van een verstrekte 
voorziening; 

b. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van 
invordering kan worden afgezien; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
 
ARTIKEL  49  VERHAAL 
Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal op de onderhoudsplicht 
waarin tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid 
tot verhaal; 

b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een 
verhaalsbesluit en het invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
 
§ 6 SLOTBEPALINGEN  
 
 
ARTIKEL 50  HARDHEIDSCLAUSULE  
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 
verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 
 
 
ARTIKEL 51  CITEERTITEL  
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz2004”.  
 
 
ARTIKEL 52  INWERKINGTREDING  
De verordening treedt in werking op 1 januari 2015.  
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ARTIKEL 53 INTREKKING OUDE VERORDENINGEN  
1. De “Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004” wordt op dat moment 

ingetrokken.  
2. Voor wat betreft de re-integratieparagraaf geldt het volgende: 

a. een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van 
de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  die moet worden 
beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor de duur dat deze is verstrekt. 

b. De toeslagenparagraaf van de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 
2004 blijft bij ongewijzigde omstandigheden tot 1 juli 2015 gelden voor de 
belanghebbenden die op 31 december 2014 een uitkering krachtens de WWB 
ontvangen en onder het overgangsrecht vallen.  
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING  
 
 
Inleiding 
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet (Participatiewet) ingevoerd. De Wet werk en 
bijstand (WWB) gaat hier in op. De Participatiewet maakt onderdeel uit van de 3 grote 
transities op het sociale domein, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten 
komen. De overheveling in de Participatiewet betreft de afschaffing van nieuwe 
instroom Sociale Werkvoorziening en jonggehandicapten met arbeidspotentieel. Het 
zittende bestand SW en Wajong blijft bij resp. Baanbrekers en UWV. Ook mensen die 
duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn houden recht op een Wajong-uitkering 
vanuit het UWV.  
Naast de invoering van de Participatiewet zijn er ook WWB maatregelen in 2015 
doorgevoerd. Deze gaan o.a. over de kostendelersnorm, waardoor het gemeentelijk 
beleid op toeslagen en verlagingen geschrapt is. Deze verordeningsplicht vervalt dan 
ook. Ook zijn er een aantal gedragingen expliciet in de wet opgenomen, waaraan een 
wettelijke maatregel is gekoppeld. Deze maatregelen zijn ook als zodanig in deze 
verzamelverordening opgenomen. 
 
De Participatiewet kent een aantal nieuwe, verplichte verordeningen. Dit zijn: 
tegenprestatie, loonkostensubsidie, beschut werk. Deze verordeningen zijn in deze 
verzamelverordening gerangschikt onder de paragraaf re-integratie en tegenprestatie. 
Verder komen de afstemmings- (incl. bestuurlijke boete) en handhavingsverordening 
terug. Ook nu zijn een groot deel van de verplichte verordeningen samengevoegd tot 
één verzamelverordening. Dit omdat deze onderwerpen zeer nauw samenhangen en 
vanwege de lokale wens om de uitvoering te vereenvoudigen en regels terug te dringen.  
Er zijn nog een aantal aparte verordeningen: individuele inkomenstoeslag en 
klantenparticipatie. .  
 
Ook nu zijn er duidelijk weer aanscherpingen te zien op het afstemmings- en 
handhavingsbeleid. Met name de uniforme maatregelen in de wet geven dit aan.  Hier 
staat een minimale maatregel van 100% gedurende 1 maand voor. Ook is heel duidelijk 
te zien dat er sprake is van een kanteling in denken: minder inzet van voorzieningen, 
vooral begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt en wie begeleiding nodig heeft krijgt 
deze kortdurend en heel gericht.  
 
Het kabinet beschrijft deze ontwikkelingen als volgt: 
 
Individueel, maatschappelijk én financieel belang nieuwe aanpak  
“Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te 
halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een 
baan is immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen voor wie echt 
niet kan meedoen.” Zo beschrijft het regeerakkoord van dit kabinet het individuele 
belang dat iedereen die dat kan, ook naar vermogen meedoet. Meedoen naar vermogen 
dient daarnaast ook een maatschappelijk en economisch belang. De arbeidsmarkt staat 
voor grote veranderingen. Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal werkenden af. 
Als er niets gebeurt, komt de samenleving straks mensen tekort om het werk te doen. 
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Terwijl er intussen om uiteenlopende redenen nog veel mensen langs de kant staan die 
(gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 1 
 
Voor mensen met een arbeidsbeperking die hierdoor niet in staat zijn om het wettelijk 
minimum uurloon te verdienen zijn specifieke voorzieningen voorgeschreven welke op 
maat  in deze verordening terug te zien zijn. Het dagelijks bestuur zal deze algemeen 
geformuleerde regels nog nader uitwerken in beleidsregels. 
 
Aanpassingen vanwege de invoering Participatiewet 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot voorzieningen, 
specifiek voor mensen met verminderd arbeidsvermogen (o.a. in §2.3). Hieronder valt 
ook de studietoeslag, die verstrekt wordt aan niet-uitkeringsgerechtigden ter 
ondersteuning bij hun studie. 
Deze bepalingen worden veelal nog nader uitgewerkt in beleidsregels om te komen tot 
maatwerk en toch zo veel als mogelijk uniformiteit.  
 
Aanpassing WWB maatregelen 2015 
De uniforme maatregelen zijn verwerkt. Hierop is de maatregel "niet ingeschreven staan 
bij het UWV" verhoogd zodat deze aansluit op de uniforme maatregelen. Vanwege de 
invoering van de kostendelersnorm is de toeslagenparagraaf vervallen. Er worden nog 
wel beleidsregels opgesteld om de commerciële huurdeling te regelen. Verder staat de 
tegenprestatie in de paragraaf re-integratie en tegenprestatie opgenomen. 
 
Aanpassingen vanwege de gewijzigde dienstverlening Baanbrekers  
Baanbrekers heeft per 1 augustus het poortproces gewijzigd.  Er  is  een 
inspanningsperiode ingevoerd van vier weken voor alle aanvragers van bijstand, niet 
alleen meer voor de jongeren tot 27 jaar. Hierop zijn de afstemmingsmogelijkheden 
aangepast.  
 
De Verzamelverordening 2015 is als volgt opgebouwd: 

1. algemene bepalingen 
2. re-integratie en tegenprestatie 
3. maatregelen (afstemming) incl. bestuurlijke boete 
4. handhaving 
5. slotbepalingen. 

 
 
§1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
De centrale rol van participatie in de bijstandsverlening (werk boven inkomen en 
iedereen doet mee) raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter en de reikwijdte 
van begrippen als participatie en voorzieningen. De in de verzamelverordening gebruikte 
begrippen sluiten zoveel als mogelijk aan bij die van de wetgeving. Dit uit het oogpunt 
van helderheid en structuur. Hiermee wordt het voor de burger makkelijker om de 
                                                           
 
1
 Citaat uit de hoofdlijnen notitie Werken naar vermogen 
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samenhang te doorzien tussen het doel van de wetgeving en de in de verordening 
uitgewerkte beleidskaders. Voor zover er definities niet in de Verordening zijn 
opgenomen, gelden deze zoals in de wet bedoeld. 
 
De definities in deze paragraaf gelden voor de gehele Verzamelverordening, tenzij 
hierop in de paragrafen een uitzondering voor wordt gegeven. 
 
 
§2 RE-INTEGRATIE 
 
Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 
werkzoekenden die behoren tot de doelgroep. De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 
7 van de Participatiewet en 34 IOAW. Voor de IOAZ en Bbz gelden deze regels niet 
vanwege de specifieke doelgroep en bepalingen. 
 
 
ARTIKEL 2 - OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  
Het dagelijks bestuur biedt voorzieningen en ondersteuning aan zoals bedoeld in deze 
verordening aan personen  die behoren tot de doelgroep re-integratie. Door het 
dagelijks bestuur wordt een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of een 
voorziening gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende (het 
meest) doelmatig is met het oog op arbeidsinschakeling. Het is aan het dagelijks bestuur 
om te zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling 
en re-integratie. Het dagelijks bestuur zorgt voor een gevarieerd aanbod aan 
voorzieningen en legt deze vast in de beleidsregels. 
 
Bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning houdt het dagelijks bestuur 
rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende, zoals 
bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet.  
Hierin ligt besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden 
en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming 
met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling 
van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot 
door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden 
op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente 
waardigheid.  
 
Daarnaast dient het dagelijks bestuur bij het aanbieden van ondersteuning of een 
voorziening rekening te houden met de zorgtaken van de belanghebbende. Onder deze 
zorgtaken worden ten minste verstaan de opvang van ten laste komende kinderen en 
het verrichten van mantelzorg. Door het dagelijks bestuur worden nadere regels gesteld 
over inhoud van deze zorgtaken en de manier waarop daarmee rekening wordt 
gehouden.   
 
Soms hebben personen hulp of ondersteuning nodig, anders dan direct gericht op 
arbeid, om de stap richting de arbeidsmarkt te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer er sprake is van een ernstige schuldenproblematiek. In lid vier is 
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opgenomen dat het dagelijks bestuur de inzet van flankerende voorzieningen bevordert. 
Bij deze voorzieningen kan dus gedacht worden aan een traject in het kader van 
schuldhulpverlening maar bijvoorbeeld ook kinderopvang. De inzet van een dergelijke 
voorziening kan (in het individuele geval) een randvoorwaarde zijn voor wat betreft 
deelname aan re-integratievoorzieningen en nakoming van arbeidsverplichtingen. Let 
wel: de gemeente hoeft niet perse zelf alle voorzieningen te organiseren, maar houdt 
wel rekening met het beschikbaar zijn hiervan. 
 
De gemeente kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de 
middelen over de verschillende voorzieningen. Het dagelijks bestuur zal naar aanleiding 
van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele afweging maken of zij die 
aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële middelen kan echter niet 
de reden zijn om aanvragen op ondersteuning af te wijzen. Wel kan per voorziening een 
plafond worden ingebouwd. Het dagelijks bestuur dient in zo'n geval na te gaan welke 
andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. In het individuele geval is het 
altijd aan de gemeente om te beoordelen of er überhaupt ondersteuning noodzakelijk is 
en welke vorm die moet krijgen, gelet op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, 
al dan niet op langere termijn. Hierbij kan de afweging gemaakt worden voor het  
goedkoopste adequate alternatief. 
 
 
ARTIKEL 3 - AANSPRAAK  
Met de wijziging van de WWB per 1 januari 2012, heeft de Regering de verplichtingen 
voor jongeren tot 27 jaar aangescherpt. Onder meer is toen voor de jongere tot 27 jaar 
een zoektermijn van 4 weken ingevoerd (vanaf de datum van melding). In deze periode 
dient de jongere aantoonbare inspanningen te verrichten om algemeen geaccepteerde 
arbeid te verkrijgen en zijn mogelijkheden voor de terugkeer naar regulier onderwijs te 
onderzoeken.  
 
Steeds meer gemeenten hebben in de praktijk de zoektermijn uitgebreid en ook 
toegepast  op personen van 27 jaar en ouder. Hoewel er zeker scherpe randjes aan de 
toepassing hiervan zaten, werd vooruit gelopen op de verwachting dat de zoektermijn 
als algehele maatregel in de Participatiewet zou worden opgenomen. Dat is niet 
gebeurd. 
 
Het invoeren van de zoektermijn (ook wel inspanningsperiode genoemd) voor personen 
van 27 jaar en ouder is onder de Participatiewet daarmee een beleidskeuze geworden. 
Het indienen van een aanvraag kan een belanghebbende niet worden ontzegd. De 
daarmee gepaard gaande aanspraak op ondersteuning dus ook niet. Wel kan de 
(beleids)keuze worden verdedigd dat deze aanspraak op ondersteuning niet eerder dan 
vier weken na de uitkeringsaanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, tenzij dit naar de 
mening van het dagelijks bestuur in de individuele situatie van de belanghebbende niet 
geoorloofd is. Daarbij houdt het dagelijks bestuur rekening met de omstandigheden en 
mogelijkheden van de persoon en zijn gezin.  
 
Baanbrekers heeft een nieuw dienstverleningsmodel geïntroduceerd. Er  geldt  een 
inspanningsverplichting van vier weken voor iedereen. Dus niet alleen voor personen 
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jonger dan 27 jaar, maar voor iedereen die een uitkering aanvraagt. Dat geldt ook voor 
nuggers in de eerste vier weken na hun verzoek op aanspraak bij ondersteuning.  Indien 
dit niet geoorloofd is, wordt er afgezien van de wachttijd, mits dit niet strijdig is met de 
wet. In het geval van jonggehandicapten zonder uitkeringsrechten is het in bepaalde 
gevallen niet wenselijk om vier weken te wachten alvorens ondersteuning te bieden. 
Voor deze groep kan, rekening houdend met de individuele situatie, afgezien worden 
van de wachttijd. Dit betreffen niet de jonggehandicapten die zich melden voor een 
uitkering, aangezien de wachttijd voor deze groep wettelijk bepaald is. 
 
Omdat personen, mits dat binnen hun vermogen ligt, geacht worden om eerst vier 
weken zelf op zoek te gaan naar werk, zal pas na deze periode een voorziening gericht 
op de arbeidsinschakeling  worden ingezet.  
De keuze voor een voorziening wordt gemaakt aan de hand van een screening en 
eventueel een (verdiepende) diagnose. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de 
mogelijkheden en eventuele beperkingen van de klant. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat een persoon die een aanvraag voor een uitkering doet ook een zo 
passend mogelijke voorziening krijgt toegewezen.  
 
Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 
voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 
een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 
uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening waaronder 
voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
 
De aanspraak voor mensen zonder uitkering, die wel tot de doelgroep behoren, wordt 
beperkt naar inkomen en vermogen. Ook dit past in de nieuwe visie op re-integratie 
waarbij de steeds schaarsere middelen worden ingezet voor de doelgroepen die dit het 
hardste nodig hebben. In verband met de invoering van de kostendelersnorm wordt de 
inkomensgrens gesteld op 110% van het Wettelijk minimum loon (WML) en niet de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. Toepassing van de (kostendelers)norm zou te snel tot 
uitsluiting van voorzieningen leiden. Maar het hanteren van het 110% WML heeft ook 
consequenties. Dit betekent bijvoorbeeld dat arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen 
en een verdienende partner bij overschrijding van de inkomens-/vermogensgrens geen 
beroep op re-integratieondersteuning kunnen doen, terwijl dat onder de Wajong wel 
kon. De toegang tot de Wajong beperkt zich - met de invoering van de Participatiewet - 
tot personen die volledig, blijvend geen arbeidsvermogen hebben. Personen met 
arbeidsvermogen zijn aangewezen op de Participatiewet. 
 
In lid 7 is opgenomen dat de bepalingen die zijn opgenomen in lid 6 niet van toepassing 
zijn op voorzieningen die daartoe worden aangewezen in de beleidsregels. Het betreffen 
de voorwaarden waaronder niet uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken op 
voorzieningen. Voor bepaalde voorzieningen zijn dergelijke voorwaarden niet wenselijk. 
Dit lid geeft de ruimte om bepaalde voorzieningen, indien gewenst, voor een bredere 
doelgroep in te zetten. 
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ARTIKEL 4 - VOORZIENINGEN  
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het dagelijks 
bestuur aan moet bieden. Het criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de 
arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van 
reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de 
arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld: 
 activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk 

met behoud van uitkering); 
 het leren van vaardigheden of kennis;  
 het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk); 
 het verstrekken van een premie in het kader van de arbeidsinschakeling; 
 etcetera. 
 
De voorzieningen voor werkgevers zou je ook in verschillende categorieën kunnen 
opdelen. Zo kan de werkgever gestimuleerd worden om een persoon uit de doelgroep 
werkervaring op te laten doen in zijn bedrijf dan wel de persoon in dienst te nemen. De 
gemeente zou bijvoorbeeld een deel van de opleidingskosten voor haar rekening 
kunnen nemen. Ook kan er door middel van een voorziening worden gecompenseerd 
voor een verminderde loonwaarde of productiviteit van een belanghebbende. Dit 
betreft bijvoorbeeld loonkostensubsidie, zoals opgenomen in artikel 9. Verder kan het 
dagelijks bestuur een voorziening verstrekken die het risico van een werkgever 
wegneemt voor wat betreft ziekte van de werknemer. Dit wordt in deze verordening 
vertaald in de no-risk polis zoals opgenomen in artikel 8. 
 
In dit artikel zijn de verschillende categorieën voorzieningen opgenomen die het 
dagelijks bestuur tot haar beschikking heeft bij het ondersteunen van belanghebbenden 
richting de arbeidsmarkt. Onder deze categorieën vallen meer specifieke instrumenten 
zoals bijvoorbeeld bemiddeling van de werkzoekende, scholing, proefplaatsen etc. Deze 
individuele voorzieningen zullen door het dagelijks bestuur uitgewerkt worden in nadere 
regels.  
 
 
ARTIKEL 5 - BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
In artikel vijf zijn de beëindigingsgronden opgenomen die gelden voor voorzieningen die 
zijn toegekend. Er staat beschreven dat het dagelijks bestuur een voorziening kan 
beëindigen en in welke gevallen dit kan. Het dagelijks bestuur kan een voorziening 
beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel vijf van deze verordening. Een 
voorziening kan bijvoorbeeld worden beëindigd als een persoon niet in voldoende mate 
meewerkt aan de betreffende voorziening. In een dergelijk geval zal overigens ook een 
afstemming van uitkering worden bezien.   
 
Onderdeel g is, anders dan in onderdeel a. tot en met f., gericht op de werkgever en niet 
op de persoon die gebruik maakt van de voorziening. Indien een participatiepartner niet 
voldoet aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de voorziening, bijvoorbeeld het 
bieden van bepaalde ondersteuning op de werkvloer, dan kan de voorziening ook 
worden beëindigd. Het is wel van belang dat er door de werkgever of 
uitvoeringsorganisatie een overeenkomst is ondertekend waarin de verwachtingen ten 



 
 
 

29 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

opzichten van de werkgever en de voorwaarden in verband met de voorziening staan 
beschreven.  
Er moet worden opgelet met de reikwijdte van deze bepaling, aangezien die beperkt is. 
Dit lid kan niet worden toegepast wanneer er reeds in wettelijke bepalingen is 
vastgelegd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Dat is het geval bij de 
voorzieningen beschut werk en loonkostensubsidie. Wanneer er een 
arbeidsovereenkomst is gesloten tussen werkgever en werknemer geldt het burgerlijk 
recht en heeft de werkgever enkel verplichtingen richting de werknemer (en niet jegens 
de gemeente).  
 
De Participatiewet voorziet niet in een wettelijke bepaling tot terugvordering van re-
integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van 
een niet-bijstandsgerechtigde dan wel de werkgever kunnen de kosten worden 
teruggevorderd. Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 
 
ARTIKEL 6 - PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 
Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een 
participatieplaats niet mogelijk (artikel 7, achtste lid, van de Participatiewet). Het 
dagelijks bestuur kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op 
algemene bijstand een participatieplaats aanbieden. 
 
Additionele werkzaamheden 
Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te 
verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) 
wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 
samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats 
gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij 
de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een 
opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een 
duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de participatieplaats is 
wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de Participatiewet). Na negen 
maanden wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur of de participatieplaats de kans 
op arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). 
Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van 
de participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats wordt 
voorgezet. Als de gemeente concludeert dat voortzetting van de participatieplaats met 
het oog op in de persoon gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de 
arbeidsinschakeling, dan kan de participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter 
in dat geval dient een andere werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende 
lid, van de Participatiewet). Na 36 maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling 
plaats (artikel 10a, tiende lid, van de Participatiewet). 
 
Premie 
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De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een 
premie voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang 
van de additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). 
Voorwaarde is dat de persoon naar het oordeel van het dagelijks bestuur voldoende 
heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van 
de premie moet in de verordening vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel 
d, van de Participatiewet). De premie wordt vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede 
lid, onderdeel j, van de Participatiewet. In verband hiermee is de hoogte van de premie 
begrensd door het in de vrijlatingsbepaling genoemde bedrag. Bij het bepalen van de 
hoogte van de premie zijn de risico's van de armoedeval betrokken.2  
 
De premie wordt per zes maanden verstrekt. Aangezien in artikel 6 wordt verwezen naar 
de premie zoals genoemd in artikel 31, lid 2, onderdeel j, is ook bij de hoogte van de 
premie aansluiting gezocht bij voornoemd artikel. De hoogte van de premie is per jaar 
bepaald op 25% van het in artikel 6, lid 2, onderdeel j. genoemde bedrag, thans € 2.3123. 
Het bedrag per periode van 6 maanden zoals genoemd in artikel 10a, lid 6 is derhalve 
thans telkens € 289. 
 
 
ARTIKEL 7 - PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK  
Het dagelijks bestuur kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit 
de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een 
zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft, dat 
van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in 
dienst neemt (eerste lid). 
 
Stap 1: voorselectie 
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk kan de gemeente een 
voorselectie uitvoeren. Als de voorselectie wordt uitgevoerd, dan wordt door het 
dagelijks bestuur bepaald welke mensen in aanmerking kunnen komen voor beschut 
werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij deze 
voorselectie uitvoeren.4 Daarom is in het tweede lid bepaald dat het dagelijks bestuur 
uitsluitend personen met beperkingen richting werk selecteert. Bij deze personen wordt 
onderzocht of zij uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben. Personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zijn 
veelal niet uitsluitend aangewezen op een beschutte omgeving voor arbeidsparticipatie. 
Onder de personen met beperkingen richting werk, is het aannemelijk dat daartoe 
personen behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.  
 
Het dagelijks bestuur kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Het is niet 
mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.  

                                                           
 
2
 Kamerstukken II 2007/08 31 577, nr. 3, blz. 12. 

3
 Dit is het bedrag per 1-7-2014. 

4
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113, blz. 3. 
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Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het dagelijks bestuur met 
betrekking tot het oordeel of een voorgedragen persoon tot de doelgroep beschut werk 
behoort. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van 
landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet).  
 
Stap 3: besluit gemeente 
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist 
de gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is 
van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen.5 
 
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 
Indien is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de 
gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte 
omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan 
dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, 
eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt 
georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. Een dienstbetrekking kan 
bijvoorbeeld worden georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. 
Ook kunnen personen (via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere 
werkgevers werken.6 
 
Om een dienstbetrekking beschut te laten slagen is het veelal nodig om aanvullende 
voorzieningen in te zetten. Denk hierbij aan een jobcoach of fysieke aanpassingen op de 
werkplek of in de werkomgeving. Deze voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden 
worden vastgelegd in de beleidsregels, tezamen met de andere voorzieningen.  
 
Omvang beschut werk 
Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast 
hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Het aanbod is mede 
afhankelijk van het aantal geschikte en beschikbare plaatsen bij werkgevers.  
 
De gemeenteraad moet in een verordening regels stellen over de voorziening beschut 
werk (artikel 8a lid 1 onderdeel e van de Participatiewet). De Raad heeft er in Tilburg 
voor gekozen om geen plekken beschut werk in te kopen, maar om op zoek te gaan naar 
alternatieven hiervoor. De reden hiervoor is onder andere dat slechts een klein deel van 
de doelgroep via deze regeling geholpen kan worden en omdat het voor 
rechtsongelijkheid zorgt. In plaats daarvan komt de gemeente met een Tilburgs 
alternatief. 
 
Beoogd wordt om samen met partners in de stad plekken te creëren  waar mensen 
kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding kunnen krijgen. Om er zeker van te 

                                                           
 
5
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113. 

6
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66. 
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zijn dat deze mensen goed terechtkomen, werkt het dagelijks bestuur op verzoek van de 
Raad onder de noemer 'zachte landing' aanvullende maatregelen uit voor mensen die 
veel hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk. Deze alternatieve voorzieningen 
worden uitgewerkt in de beleidsregels. 
 
 
ARTIKEL 8 - NO-RISKPOLIS 
De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te 
nemen om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. De gemeente kan de 
verzekering aanbieden aan een werkgever die een persoon uit de doelgroep re-
integratie in dienst neemt. De polis zorgt ervoor dat de werkgever schadeloos wordt 
gesteld wanneer de betrokken werknemer ziek wordt.  
 
Voorwaarden 
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. In het 
eerste lid is beschreven welke criteria gelden voor een werkgever om in aanmerking te 
komen voor een polis.  
 
De no-risk polis kan worden ingezet wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst 
aangaat met een werknemer, dan wel het arbeidscontract van de werknemer verlengt.  
 
Voorts is voor inzet van de no-risk polis vereist dat de werknemer behoort tot de 
doelgroep re-integratie en hij een structurele functionele of andere beperking heeft of 
ten behoeve van hem de werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d 
van de Participatiewet ontvangt. De no-risk polis is dus breder inzetbaar dan enkel voor 
werknemers die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. Maar het is beslist niet 
de bedoeling om voor iedere uitkeringsgerechtigde die gaat werken het risico van ziekte 
af te dekken. Alleen wanneer er sprake is van een goede reden om de polis in te zetten 
(aanwezige ziekte of beperking of een psychosociaal probleem) dan zal hiervoor gekozen 
worden. Dit wordt in nadere regels uitgewerkt. 
 
Hoogte en duur vergoeding no-riskpolis 
De gemeente bepaalt bij welke verzekeraar zij de verzekering afsluit en wat de dekking 
is.  
De duur en hoogte van de dekking worden nader vastgelegd in de beleidsregels, deze 
zullen corresponderen met de polisvoorwaarden zoals deze zijn overeengekomen tussen 
de gemeente en de verzekeraar.  
 
Na twee jaar is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verantwoordelijk. De 
no-riskpolis kan derhalve maximaal voor de duur van twee jaar worden ingezet. Nadat 
betrokkene twee jaar zelfstandig het minimumloon heeft verdiend, dus zonder 
loonkostensubsidie, gaat de verantwoordelijkheid voor de no-riskpolis over naar 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en kan artikel 29b van de Ziektewet van 
toepassing zijn. 
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Het is van belang dat een werkgever bij het verstrekken van de polis goed geïnformeerd 
wordt over de voorwaarden van de polis, zoals: welke kosten zijn gedekt, wat is het 
eigen risico etcetera.   
 
 
ARTIKEL 9 - VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 
De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als 
de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: personen met een 
arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie 
tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit 
instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit 
van de werknemer.  
 
In artikel 10c van de Participatiewet is bepaald dat het aan college is om vast te stellen 
of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de 
Participatiewet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of 
mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor 
hen wordt ingezet.  In artikel 9, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht 
genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, 
onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep 
loonkostensubsidie vastgelegd.  
 
Loonwaardebepaling 
In de Participatiewet en in de concept lagere regelgeving zijn de wettelijke eisen 
neergelegd waaraan de loonwaarde methodiek moet voldoen. Daarbinnen wordt aan 
gemeenten en regio’s beleidsvrijheid gegeven. De Participatiewet bepaalt dat de 
methode van loonwaardebepaling waarvoor wordt gekozen in de gemeentelijke 
verordening wordt vastgelegd.  
 
Gemeenten dienen over de loonwaardebepaling regionale afspraken te maken in het 
Werkbedrijf. Het opstellen van een methodiek voor loonwaardebepaling hangt dus 
samen met de vorming van Werkbedrijven. Hoewel er in alle regio's hard wordt gewerkt 
aan de vorming van Werkbedrijven, zal niet in iedere regio op 1 januari een Werkbedrijf 
van start gaan. Dat betekent ook dat gemeenten in deze regio niet in de gelegenheid zijn 
de loonwaardemethodiek tijdig vast te leggen in een verordening. 
 
Zoals vermeld in de nota van toelichting op het Ontwerpbesluit loonkostensubsidie 
Participatiewet is er een ministeriële regeling ontworpen voor het geval Werkbedrijven 
voor 1 januari 2015 niet operationeel zijn. Als er over de loonwaardebepaling nog geen 
regionale afspraken in het Werkbedrijf zijn gemaakt, kiezen de gemeenten zelf voor een 
loonwaardemethodiek. 
 
Die methodiek moet dan, naast de voorwaarden die in het Ontwerpbesluit zijn 
opgenomen, voldoen aan de in de ministeriële regeling opgenomen eisen. De eisen die 
in het Ontwerpbesluit zijn opgenomen zijn: 



 
 
 

34 Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004  

 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid 
van een deskundige; 

 de loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met inbreng van de 
werkgever; 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd op basis van een beschreven 
objectieve methode.  

 
In de ministeriële regeling staat welke bestanddelen (kwaliteit, tempo, inzetbaarheid) bij 
de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de 
prestaties van de betrokken (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de 
wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. Tot aan het moment dat in een regionaal 
Werkbedrijf afspraken over een loonwaardemethodiek zijn gemaakt en die methode 
voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit, gelden de in de ministeriële 
regeling opgenomen eisen.  
 
De loonwaarde methodiek zal -indien deze niet tijdig beschikbaar is- separaat van deze 
Verzamelverordening als addendum worden aangeboden. Dit gebeurt op het moment 
dat er in de arbeidsmarktregio afspraken over minimumeisen tot stand zijn gekomen en 
deze bovendien akkoord zijn bevonden door SZW. De regionale afspraken treden na 
vaststelling in de plaats van de bij ministeriële regeling gestelde aanvullende eisen. 
 
 

§ 2.4 Studietoeslag 

 
Voorwaarden individuele studietoeslag  
Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt zowel over verzoek als aanvraag. 
Het dagelijks bestuur kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele 
omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is 
vereist dat deze persoon op de datum van de aanvraag:  

 18 jaar of ouder is;  

 recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 
of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;  

 geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de 
Participatiewet heeft; en  

 een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is 
tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft.  

 
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-
tegemoetkoming, betekent niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering 
of een tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, 
afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht gebruik 
gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het 
ontvangen van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het 
recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht 
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heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van 
de toeslag - aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinanciering of een 
tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs 
van inschrijving bij een bepaalde opleiding te overleggen.  
De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening 
van de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De 
aanvraag moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur en er wordt geen rekening 
gehouden met een eventuele draagkracht van de ouders (artikel 12). Een individuele 
studietoeslag kan niet als lening worden verstrekt als een persoon met de studietoeslag 
schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet van toepassing 
op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Ook 
artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studietoeslag 
(artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat de individuele 
studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot.  
 
 
ARTIKEL  10 - INDIENEN VERZOEK  
De persoon dient op datum van de aanvraag aan de voorwaarden te voldoen zoals 
genoemd in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet. Onder aanvraag wordt 
verstaan: een verzoek van een persoon, een besluit te nemen (artikel 1:3, derde lid, van 
de Awb). Een aanvraag dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 4:1 van 
de Awb).  
Om onduidelijkheid te voorkomen omtrent de wijze waarop het verzoek als bedoeld in 
artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet moet worden ingediend, staat in deze 
verordening dat het verzoek moet worden gedaan middels een door het dagelijks 
bestuur vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals 
bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 
4:1 van de Awb) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en 
het adres van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking 
die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). De aanvrager verschaft ook de 
gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, van de Awb). Een 
mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om 
individuele studietoeslag zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet.  
 
 
ARTIKEL 11 - ADVIES OVER OORDEEL VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
In eerste instantie onderzoekt het dagelijks bestuur zelf of er sprake is van verminderd 
arbeidsvermogen, dus of de aanvrager niet in staat is om het wettelijk minimum uurloon 
te verdienen. Wanneer het dagelijks bestuur hieraan twijfelt en de eigen 
onderzoeksmogelijkheden deze twijfel niet weg kunnen nemen, zal er extern advies 
worden aangevraagd. 
 
 
ARTIKEL 12 -  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
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 Voordeel van eenmalige verstrekking is dat er alleen bij de aanvraag hoeft te worden 
gekeken of belanghebbende voldoet aan alle voorwaarden. We hoeven niet later ook 
nog te onderzoeken of iemand is blijven studeren. Wel zal bij een nieuwe aanvraag voor 
een volgende periode weer op dat moment onderzocht moeten worden of iemand 
voldoet aan de criteria. 
Een studiejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende 
jaar. 
 
 
ARTIKEL 13- HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
De studietoeslag wordt per persoon die voldoet aan de voorwaarden toegekend. Een 
individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand. 
Is sprake van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een 
individuele studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking voor een individuele 
studietoeslag.  
In het tweede lid is het indexeringspercentage opgenomen. Deze bepaling voorkomt dat 
de verordening telkens opnieuw moet worden vastgesteld, enkel voor indexatie van de 
bedragen. Het is van belang de nieuwe bedragen (na indexering) intern duidelijk te 
communiceren.  
 
In artikel 13 is opgenomen dat de toeslag na indexering steeds wordt afgerond op een 
rond bedrag van hele euro's. Bij een van 0,5 of hoger wordt naar boven afgerond. Voor 
wat betreft het indexeren, wordt het maandelijkse (geïndexeerde) bedrag eerst met 
twaalf vermenigvuldigd voor het jaarbedrag. Het jaarbedrag wordt vervolgens afgerond, 
dus niet het maandbedrag.  
 
 
ARTIKEL 14 - BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
In dit artikel wordt de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag 
geregeld.  
 
Eenmalige uitbetaling  
Een individuele studietoeslag wordt eenmalig per studiejaar in één bedrag uitbetaald. 
Dit is het bedrag zoals neergelegd in artikel 13 van deze verordening x 12 maanden. Na 
12 maanden kan een persoon opnieuw in aanmerking komen voor een individuele 
studietoeslag. Hiertoe dient een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
 
 

§2.5 Tegenprestatie 

 
Het dagelijks bestuur is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met 
arbeidsinschakeling. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
Participatiewet. Deze mogelijkheid staat al langere tijd in de wet, maar met de invoering 
van de WWB maatregelen 2015 is de verplichting tot het opstellen van een verordening 
opgenomen. Opvallend hierbij is dat de wet nog steeds een discretionaire bevoegdheid 
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aan het dagelijks bestuur geeft om de tegenprestatie op te dragen en niet spreekt van 
een wettelijke verplichting. Maar de verplichte verordening geeft een ander signaal aan 
gemeenten: ze worden geacht de tegenprestatie te regelen, maar hebben de vrijheid 
om deze naar vermogen op te leggen. 
 
De mogelijkheid tot het opleggen van een tegenprestatie is beperkt door hetgeen is 
opgenomen in artikel 4 EVRM rondom gedwongen arbeid. De arbeid moet van korte 
duur, incidenteel en onbeloond zijn en het mag beslist geen verdringing opleveren op de 
arbeidsmarkt.  
 
 
ARTIKEL 15 - DOELGROEP EN DOEL  
De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie geldt in beginsel voor iedereen 
die een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor belanghebbenden met een 
uitkering op grond van de Participatiewet, maar ook voor belanghebbenden met een 
uitkering op grond van de IOAW of IOAZ.  
Het opleggen van een tegenprestatie naar vermogen is geen middel, maar een doel. 
Doel is om uitkeringsgerechtigden, die tot dusver aan de zijlijn stonden, te prikkelen om 
zich in te zetten voor de samenleving als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. 
 
 
ARTIKEL 16 - INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de 
voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de 
duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet 
het dagelijks bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Het 
dagelijks bestuur dient hierbij maatwerk toe te passen.  
  
Als het dagelijks bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een 
duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een 
belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie het dagelijks bestuur van 
hem verwacht.  
 
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  
In de wet is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van de 
reguliere betaalde werkzaamheden: het moet om iets extra’s gaan waar normaal 
gesproken geen banen voor zijn.  
  
De in dit artikel gestelde voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken 
van de tegenprestatie die volgen uit de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 
32 815, nr. 3, p. 14) en op de eisen van het EVRM.   
  
In de beleidsregels kan het dagelijks bestuur vastleggen welke werkzaamheden zij in 
ieder geval als tegenprestatie kunnen inzetten (artikel 16, tweede lid, van deze 
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verordening). Deze werkzaamheden kunnen gezien worden als een uitwerking van 
artikel 16 van deze Verordening.   
   
Samenwerking met maatschappelijke organisaties:  
Voor het werven van  maatschappelijk nuttige werkzaamheden kan worden 
samengewerkt  met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, 
vrijwilligerswerkorganisaties, buurthuizen en/of sportvoorzieningen. Een 
vrijwilligersvacaturebank bij een vrijwilligerscentrale kan een belangrijk hulpmiddel zijn 
om het aanbod van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te bepalen.  
 
De tegenprestatie is in beginsel niet bedoeld voor de re-integratie en is ook niet direct 
gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de tegenprestatie is 
dat het zeer wenselijk is dat de tegenprestatie wel iets toevoegt voor belanghebbenden 
in het kader van maatschappelijke zelfredzaamheid. Hiermee houden we rekening bij 
het opleggen hiervan. 
De tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie 
inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. 
Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire 
geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  
  
 
ARTIKEL 17 - HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te dragen. Het 
dagelijks bestuur bepaalt uiteindelijk of, en zo ja, welke tegenprestatie zij aan de 
belanghebbende opdraagt. Tegen een besluit tot het opdragen van een tegenprestatie 
kan een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, 
p. 49).   
Het dagelijks bestuur moet rekening houden met de individuele omstandigheden van 
belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante 
persoonlijke omstandigheden zoals zorgtaken. Het dagelijks bestuur draagt de 
werkzaamheden immers op ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende 
ook in staat is de werkzaamheden te verrichten 
 
Geen tegenprestatie  
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het dagelijks 
bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het 
verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De 
verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de 
Participatiewet).  
De verplichting tot tegenprestatie is bovendien niet van toepassing op een 
alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, 
eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).  
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Voorts houden we bij het opdragen van een tegenprestatie rekening met praktische 
omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang en de vergoeding 
hiervan.   
 
 
ARTIKEL 18 - DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Maximale duur tegenprestatie in uren  
Er moet sprake zijn van een korte duur: daarom is er voor gekozen om naar vermogen 
en maximaal 100 uur op jaarbasis een tegenprestatie op te dragen. Daarnaast kan de 
rest van de week nog steeds voldaan worden aan een eventuele re-integratie – of 
arbeidsverplichting.    
  
 
ARTIKEL 19 - AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE 
Er is een aantal redenen waarom geen tegenprestatie wordt opgelegd. De regering heeft 
deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd voor mantelzorg in de nota van wijziging met 
betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). Verricht 
een belanghebbende mantelzorg in de zin van deze verordening en is het verrichten van 
mantelzorg volgens het dagelijks bestuur redelijkerwijs noodzakelijk, dan draagt het 
dagelijks bestuur een belanghebbende geen tegenprestatie op. 
Daarnaast leggen we geen aanvullende tegenprestatie op als iemand al voldoende 
maatschappelijk actief is en op deze wijze een tegenprestatie levert aan de 
maatschappij.  
Daarnaast kan het dagelijks bestuur nog bepaalde groepen mensen uitzonderen, in 
beleidsregels.   
 
 
§ 3 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  
 
 
Algemeen 
Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag  
Per 1 januari 2015 is de wet werk en bijstand (WWB)  aangepast en opgenomen in de 
Participatiewet. Met de wetswijziging is de langdurigheidstoeslag (LDT) omgevormd naar 
een individuele inkomenstoeslag  
 
Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een 
component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van 
mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te 
staan als er na verloop van tijd geen perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid 
het inkomen te verhogen. Er is dan sprake van bestaansverschraling. Om die reden is bij 
de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven 
geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de 
langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere 
bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de 
langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden 
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bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het dagelijks 
bestuur een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de 
voorwaarden daarvoor. 
 
 
Bevoegdheid gemeenten 
Vast te leggen regels in verordening 
De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 
inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag 
inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht 
hebben op inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij 
verordening moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van een individuele 
inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze regels moeten in 
ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van 
de individuele inkomenstoeslag bepaald worden.  
 
Beleidsregels 
Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen uitzicht 
op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de 
Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de 
beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het dagelijks 
bestuur rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede 
lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden 
gerekend: 

 de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 
 de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te 

komen.  
Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking 
komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen (geen) uitzicht 
hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending 
van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's 
Rijks kas bekostigd onderwijs volgen.  
 
Overgangsrecht 
Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. 
Het is niet nodig om in deze verordening overgangsrecht op te nemen met betrekking 
tot eerder verstrekte langdurigheidstoeslagen, omdat artikel 78z van de Participatiewet 
voorziet in algemeen overgangsrecht met betrekking tot de wijzigingen in de 
Participatiewet als gevolg van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet 
en de Wet maatregelen WWB op 1 januari 2015. De individuele inkomenstoeslag en 
voorheen de langdurigheidstoeslag worden immers toegekend tegen een peildatum. 
Zaken die na de peildatum gebeuren hebben geen betekenis voor het recht op een 
dergelijke toeslag. Wie op een datum gelegen vóór 1 januari 2015 op basis van de 
toepasselijke verordening recht had op langdurigheidstoeslag, behoudt dat onverkort, 
ongeacht of hij voldoet aan de voorwaarden die per 1 januari 2015 zijn gesteld in artikel 
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36 van de Participatiewet en deze verordening. Toekenning van het recht op individuele 
inkomenstoeslag tegen een datum gelegen op of ná 1 januari 2015 is uitsluitend 
mogelijk als wordt voldaan aan de in artikel 36 van de Participatiewet en deze 
verordening opgenomen voorwaarden.  
 
Wijziging leefvorm 
De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan 
wijzigen binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden 
individuele inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de 
referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan 
ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor 
individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen. 
 
Mogelijkheden voor eigen beleid 
Op grond van de nieuwe wet zijn er diverse mogelijkheden voor het invullen van eigen 
gemeentelijk beleid. Naast de genoemde onderwerpen kan het daarbij ook gaan om de 
afstemming van het beleid op het gemeentelijke armoede en participatie beleid. Hierna 
wordt op de verschillende onderwerpen nader ingegaan.  
 
Doelgroep.  
De nieuwe individuele inkomenstoeslag geeft gemeenten ook nu de mogelijkheid deze 
ook van toepassing te laten zijn op werkenden met een laag inkomen. Het algemeen 
bestuur  kiest ervoor deze 'werkende armen' tot de doelgroep van de individuele 
inkomenstoeslag overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten voor de 
langdurigheidstoeslag te blijven rekenen. langdurigheidstoeslag. Op deze manier blijft  
de individuele inkomenstoeslag onderdeel van het integrale gemeentelijk beleid op het 
gebied van armoedebestrijding. Een belangrijke focusgroep binnen de 
armoedebestrijding is namelijk de groep van werkenden met een laag inkomen.  
 
Hoogte van de toeslag  
Tot 2009 was de hoogte van de langdurigheidstoeslag centraal bepaald. Oorspronkelijk 
was de hoogte van de toeslag gekoppeld aan het verschil tussen de bijstandsnorm en de 
volledige AOW. Deze hoogte hanteren wij bij benadering nog. Het waren vaste 
bedragen, als percentage van de voor de persoon toepasselijke bijstandsnorm. Vanaf 1 
januari 2009 bepalen gemeenten zelf de hoogte van de toeslag. Ook met de 
Participatiewet blijft dat zo.  
Bij vaststellen van het bedrag moet een aantal zaken bedacht worden. Een te laag 
bedrag doet geen recht aan het karakter van de individuele inkomenstoeslag, namelijk 
dat deze is bedoeld voor mensen die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te 
reserveren voor onverwachte uitgaven. Een te hoog bedrag kan leiden tot het optreden 
van de armoedeval. Immers, wordt op enig moment een hoger inkomen bereikt, dan 
vervalt direct de hele toeslag.  
 
Langdurig 
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De referteperiode tot 2012 was gesteld op vijf jaar. Op dit moment heeft het algemeen 
bestuur ervoor gekozen deze referteperiode van vijf jaar ook na 1 januari 2015 te 
handhaven.  
 
Laag inkomen 
Onder de langdurigheidstoeslag lag de inkomensgrens vast op 105% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Er is voor gekozen om deze inkomensgrens te handhaven.  
 
Vorm verstrekking  
De toekenning gebeurt in beginsel op aanvraag. Het onderzoek om vast te stellen of 
klanten met een  
bijstandsuitkering of andere inkomensondersteunende regeling  in aanmerking komen 
voor individuele inkomenstoeslag, zal zoveel mogelijk uitgevoerd worden met 
gebruikmaking van gegevens uit de administratie door middel van geautomatiseerde 
gegevensselectie.  
 
 
ARTIKEL 20 - AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 
Dit artikel bevat de definitiebepalingen.  
Peildatum 
De peildatum is de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag 
aanvraagt (artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon 
langdurig een laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als 
bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die 
persoon, geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal 
overeen met de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag 
waarop een persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, 
tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de 
Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet. 
 
Normbedragen 
Voor de hantering van de inkomensgrens wordt aangesloten bij de toepasselijke 
bijstandsnorm.  
De hoogte van de tegemoetkoming wordt overeenkomstig de werkwijze tot 2015 
voortgezet.   
 
 
ARTIKEL 21 - VOORWAARDEN 
In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen 
uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt in maximaal 105% van de voor persoon 
toepassing zijnde bijstandsnorm.  
Langdurig wordt aangeduid met 5 jaar (60 maanden). Gedurende deze periode moet 
een laag inkomen zijn geweest, niet hoger dan het in aanmerking te nemen percentage 
van de norm.  
De gemeente verstrekt een eenvoudig aanvraagformulier om de aanvraag in te dienen. 
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ARTIKEL 22 - HOOGTE VAN DE TOESLAG  
In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. In dit model wordt voor 
gehuwden uitgegaan van 39 % van het toepasselijke percentage van de bijstandsnorm 
voor gehuwden. Voor alleenstaande ouder en alleenstaanden geldt een bedrag van 
respectievelijk 90 en 70% van de toeslag voor gehuwden. Afronding vindt plaats op hele 
euro's naar boven.  
 
 
§ 4 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
in werking getreden. Sinds die datum is het dagelijks bestuur verplicht een bestuurlijke 
boete op te leggen als sprake is van schending van de inlichtingenplicht. De eerdere 
bevoegdheid van het dagelijks bestuur om bij schending van de inlichtingenplicht een 
maatregel op te leggen is verdwenen. 
Gaat het om schending van een andere verplichting dan de inlichtingenplicht, dan is een 
maatregel nog wel aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan schending van de 
medewerkingsplicht, arbeid- en re-integratieverplichting, aan tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid, het zich zeer ernstig misdragen of het niet nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot vermindering of beëindiging van de bijstand.  
 
In paragraaf 3.1 en 3.2 is de verplichting als bedoeld in artikel 18 van de Participatiewet 
uitgewerkt om vorm en inhoud te geven aan een sanctiebeleid (vaststellen 
afstemmingsverordening). Het verlagen van de uitkering is voorgeschreven als de 
belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur: 

- tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in 
het bestaan; 

- de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, anders dan benoemd in artikel 17, 
eerste lid, Participatiewet niet of onvoldoende nakomt. 

 
Het sanctiebeleid is uitgewerkt vanuit de visie, dat een uitkering als een tijdelijke 
overbrugging moet worden gezien naar participatie met betaald (gesubsidieerd) werk. 
Op grond van de eigen verantwoordelijkheid zijn uitkeringsgerechtigden wettelijk 
verplicht al datgene te doen (en na te laten) wat nodig en mogelijk is om in het eigen 
bestaan te voorzien. Zij worden hierin ondersteund en aangemoedigd via eventuele 
voorzieningen. De tegenhanger hiervan is het sanctiebeleid. Als een noodzakelijk traject 
naar participatie wordt gefrustreerd, wordt metterdaad en streng gehandeld (lik op stuk 
beleid).  
Ook waar het agressie/geweld tegen die dienstverleners die de wetten uitvoeren 
betreft. 
 

§ 4.1 Algemene bepalingen 

 
Maatwerk uitgewerkt in de artikelen 23 t/m 25 
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Het sanctiebeleid moet voldoen aan de vereisten van de Participatiewet en de Algemene 
wet bestuursrecht. Deze bepalingen komen tegemoet aan de beginselen van 
zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen van een sanctie. De 
gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in relatie tot de 
Participatiewet-inkomensgarantie op minimumniveau. 
 
 
ARTIKEL 23 - HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
De regels, zoals deze voortkomen uit constante jurisprudentie worden hierbij 
aangehaald: Een maatregel wordt beoordeeld op: 
De ernst van de gedraging -> welke verplichting is niet of niet correct nagekomen; 
De mate van verwijtbaarheid -> was het niet nakomen aan de belanghebbende toe te 
rekenen; 
De individuele omstandigheden -> soms zijn de omstandigheden zodanig dat de 
gedraging niet aan te rekenen valt en soms kunnen de omstandigheden ook een reden 
zijn om geen maatregel op te leggen.  
Met name deze laatste overweging is maatwerk, nu hier uitgegaan wordt van de 
individuele situatie van de belanghebbende. 
 
 
ARTIKEL 25 – HET AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING   
Nieuw is hier dat er een termijn is gesteld waar binnen het dagelijks bestuur een 
maatregel kan opleggen. Deze termijn geldt alleen voor de niet-geüniformeerde 
maatregelen van artikel 18 lid 4 Participatiewet. Concreet betekent dit dat als de 
gedraging meer dan 2 jaar voordat het dagelijks bestuur deze constateert heeft 
plaatsgevonden, er wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. Let wel: dit 
geldt dus niet voor de schending van de inlichtingenplicht! 
Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een maatregel als hier dringende 
redenen voor zijn: dit zal niet vaak het geval zijn. Gedacht moet worden aan de zeer 
dringende reden zoals bedoeld in artikel 16 Participatiewet.  
 
 
ARTIKEL 26 - INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
Lid 1: de verlaging kan pas ingaan op het moment dat iemand hiervan op de hoogte is 
gesteld, dus als hij of zij de beschikking heeft ontvangen. Daarom gaat de verlaging in de 
maand volgend op de maand waarin de beschikking wordt verstuurd in. Meestal wijzigt 
de toepasselijke norm niet. Voor de effectuering van de verlaging geldt de norm in de 
maand waarin deze wordt geëffectueerd om te voorkomen dat iemand financieel 
onevenredig wordt benadeeld. Een voorbeeld hierbij is dat iemand de norm 
alleenstaande heeft op het moment dat de maatregelwaardige gedraging wordt 
geconstateerd en leeft als gehuwde (met de norm tweepersoonshuishouden) op het 
moment dat de verlaging wordt geëffectueerd. Als er 10% gedurende 1 maand wordt 
opgelegd, zal deze geëffectueerd worden op de norm behorend bij een 
tweepersoonshuishouden. In dit geval is de verlaging hoger, maar het kan andersom ook 
zo zijn dat de verlaging lager wordt als de situatie omgekeerd is 
(tweepersoonshuishouden wordt alleenstaande). 
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Lid 2: De verlaging kent geen terugwerkende kracht en gaat in per de eerste van de 
maand volgend op de beschikkingsdatum. Uitzondering hierop is bij de aanvraag. Als er 
dan sprake is van een maatregelwaardige gedraging gaat deze in per ingangsdatum van 
de uitkering of datum gedraging, als deze hierna ligt, mits de uitkering niet al is 
uitbetaald. Is de uitkering al wel uitbetaald, dan geldt de hoofdregel van de eerste van 
de maand volgend op de beschikking. 
 
Lid 4: Als er sprake is van meerdere maatregelwaardige gedragingen, dan zal altijd de 
maatregel met de hoogste sanctie worden opgelegd. De sancties worden dus niet bij 
elkaar opgeteld en opgelegd. 
 
Lid 6: Als de uitkering is beëindigd kan er geen verlaging van de uitkering meer worden 
geëffectueerd. Wanneer de klant binnen een jaar een nieuwe uitkering aanvraagt en 
deze wordt toegekend, dan kan de verlaging of het deel dat nog niet is geëffectueerd 
alsnog worden geëffectueerd op de nieuwe uitkering vanaf de ingangsdatum.  
 
 
ARTIKEL 27 - DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE MAATREGEL 
De verlaging is een percentage van de maanduitkering dan wel van het 
benadelingsbedrag. In principe wordt de verlaging toegepast op de bijstand voor 
levensonderhoud. Er zijn uitzonderingen hierop: 
Wanneer bijzondere bijstand betaald wordt voor levensonderhoud of wanneer er sprake 
is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid door het laten liggen van een 
voorliggende voorziening (artikel 35 lid 5 verordening). 
 
 
ARTIKEL 28 - WAARSCHUWING 
In plaats van het opleggen van een verlaging kan bij gedragingen van de 2e categorie 
zoals bedoeld in artikel 30 sub b en artikel 32 sub b van deze verordening worden 
volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de situaties 
waarin de verordening dit toestaat. 
De waarschuwing telt mee voor de recidive en moet hiertoe dan ook beschikt en 
geregistreerd worden. 
 
 
ARTIKEL 29 - HOREN VAN DE BELANGHEBBENDE(N) 
De belanghebbende moet worden gehoord en het besluit moet altijd schriftelijk worden 
genomen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht 
hierop ook van toepassing. In dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 
 
De sanctie gaat pas in als de belanghebbende hier van op de hoogte is gesteld. Het 
dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties gemotiveerd afzien van het horen. 
Het betreffen de volgende situaties: 

a. de klant heeft zijn of haar zienswijze al eerder kenbaar gemaakt en er is geen 
sprake van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. binnen de gestelde termijn is niet voldaan aan de inlichtingenverplichting; of 
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c. het horen is niet nodig voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de 
mate van verwijtbaarheid. 

 

§ 4.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 

 
§ 4.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot 
de arbeidsinschakeling 
 
 
ARTIKEL 30 - GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 
De artikelen 30 en 33 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 30 
worden schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De 
verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn ondergebracht in categorieën. 
Aan die categorieën wordt in artikel 33 een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte.  
 
Gedragingen in de eerste categorie: 
De gedragingen die hier genoemd worden wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 
mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard druist 
zo in tegen het uitgangspunt van participatie naar vermogen, dat een verlaging van de 
uitkering van 100% voor de duur van één maand proportioneel wordt geacht. Deze 
verlaging wordt bovendien redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door 
diens opstelling, houding of gedrag niet zelf in het bestaan kan voorzien.  Daarnaast 
wordt hiermee aangesloten bij de in de wet genoemde (wel geüniformeerde) 
maatregelen. 
 
Gedragingen in de tweede categorie: 
De gedragingen die hier genoemd wegen minder zwaar dan de gedragingen in de eerste 
categorie. Gelet op de aard van de gedragingen in relatie tot het teruglopende 
participatiebudget, wordt een verlaging van 50% gedurende 1 maand niet 
disproportioneel geacht.  
 
 
ARTIKEL 31- NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTICIPATIEWET 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 
 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 

vorm van bijstand; 
 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
Dit artikel ziet op de verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling. De overige 
verplichtingen komen terug in artikel 35. 
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Voorbeeld van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling: 
 het zich onderwerpen, op advies van een arts, aan een noodzakelijke behandeling 

van medische aard, omdat de beperkingen arbeidsinschakeling in de weg staan.  
 
Bij het niet nakomen van deze verplichtingen wordt een verlaging van de uitkering van 
50% gedurende 1 maand opgelegd.  
 
 
ARTIKEL 32 - GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 
De artikelen 32 en 33 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 32 
worden schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De 
verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn ondergebracht in categorieën. 
Aan die categorieën wordt in artikel 33 een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte.  
Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen 
heeft voor het niet aanvaarden, verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.  
 
 
ARTIKEL 33 - HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 
In lid 1 staan de verlagingspercentages behorende bij de verlagingswaardige 
gedragingen als bedoeld in de artikelen 30 en 32. 
Met de Wet Maatregelen WWB 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen en 
bijbehorende maatregelen geïntroduceerd (artikel 18, vierde en vijfde lid, van de 
Participatiewet). Er is voor gekozen bij de zwaarte van de afstemming van de 
gedragingen in de eerste categorie als bedoeld in de artikelen 30 en 32 aan te sluiten bij 
de maatregelen voor het schenden van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Dit 
omwille van duidelijkheid. Bovendien zijn diverse geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
verwant aan de gedragingen in de eerste categorie.  
 
In lid 2 is bepaald dat het dagelijks bestuur op basis van individuele omstandigheden kan 
besluiten de verlaging van 100% gedurende een maand op te delen in 2 maanden 
verlaging van 50%. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gezinnen met kleine kinderen 
die door de verlaging van 100% in dusdanige problemen komen dat  de huisvesting in 
het geding komt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hebben van kinderen op zich 
niet de reden is voor deze spreiding, het moet gaan om de gehele situatie. 
 
In het geval een verlaging van 100% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de duur van de verlaging verdubbeld. 
In het geval een verlaging van 50% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de hoogte van de verlaging verdubbeld.  
 
§ 4.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling  
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ARTIKEL 34 - DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTING 
In lid 1 is bepaald dat bij het verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, de verlaging van de uitkering 100% gedurende een maand bedraagt. 
Dit is volgens de Participatiewet de minimale verlaging. 
In lid 2 is bepaald dat als sprake is van recidive (het niet of onvoldoende nakomen van 
een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf maanden nadat aan een 
belanghebbende een eerste verlaging is opgelegd wegens schending van een 
geüniformeerde arbeidsverplichting), de verlaging 100% gedurende 2 maanden 
bedraagt.  
 
Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige 
verlaging, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende drie maanden (artikel 18, 
zevende en achtste lid, van de Participatiewet). 
 
Wettelijk heeft de belanghebbende de mogelijkheid om zich te herstellen. Hij kan 
hiervoor een verzoek doen en moet aantonen nu wel te voldoen aan de verplichtingen. 
Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in de beleidsregels. 
 
§4.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 
 
 
ARTIKEL 35 - TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan uit allerlei gedragingen blijken 
zoals: 

- een onverantwoorde besteding van vermogen; 
- geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening; 
- het niet nakomen van de verplichting tot het instellen van een 

alimentatievordering. 
 
De sanctie wordt afgestemd op het benadelingsbedrag. Wanneer er geen 
benadelingsbedrag kan worden vastgesteld (maar er is wel benadeling), dan wordt een 
verlaging van 20% van de uitkering gedurende 1 maand opgelegd. 
 
Bij het onverantwoord interen van vermogen of het weggeven (schenken) van vermogen 
is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor de gemeente. 
Deze maatregel geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen vermogensbepaling kent. 
Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken van vermogen wordt de 
uitkering gedurende het eerder bijstandsafhankelijk zijn met 100% verlaagd. Als dit tot 
problemen leidt kan bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt conform 
artikel 48 van de wet.  
Versneld interen van vermogen wordt berekend naar de systematiek van 1,5 x de norm 
per maand.  
 
 
ARTIKEL 36 - VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING     

WEGENS RECIDIVEBOETE 
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Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet 
tot uitbetaling komt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De 
voorliggende voorziening is namelijk niet meer passend en toereikend. Er bestaat wel 
formeel recht, maar het komt niet meer tot uitbetaling. Als iemand een beroep doet op 
bijstand vanwege verrekening van de bestuurlijke boete, wordt een maatregel opgelegd 
van 100% gedurende de eerste maand gerekend vanaf de start van de verrekening van 
de voorliggende voorziening.  
 
Als dan de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordt gesteld, dan 
wordt een – bij ministeriële regeling bepaald – deel van de zorgkosten, woonkosten en 
de kosten van kinderen vrijgesteld. Het vrij te laten deel van de uitkering kan afhankelijk 
worden gesteld van de leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt 
iemand als gevolg daarvan bijstand, dan ontstaat de situatie dat iemand op papier twee 
(volledige) uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het 
jaarinkomen op papier hoog is. Er zal dus geen recht meer zijn op huur- en zorgtoeslag 
en kindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen 
worden uit de bijstandsuitkering. Om dit op te lossen is in de Participatiewet geregeld 
dat dit vrijgelaten bedrag voor de bijstand niet als middel wordt aangemerkt (artikel 31 
lid 2 sub x Participatiewet).  
 
 
ARTIKEL 37 - ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 
Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige 
misdragingen een zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van 
de Participatiewet.  
Onder de term ‘zeer ernstig misdragen’ dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm 
van ongewenst en agressief (fysiek) contact met een persoon of het ondernemen van 
pogingen daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) 
gooien van voorwerpen naar een persoon.  
Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het 
ondernemen van pogingen daartoe in enige vorm wordt als zeer ernstige misdraging 
gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact op de 
desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het opzetten van 
gerichte lastercampagnes, seksuele intimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens 
evenals (pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn eveneens als zeer ernstige 
misdraging te beschouwen.  
Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige misdraging'. 
 
Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de 
uitvoering van de Participatiewet belaste personen en instanties tijdens het verrichten 
van hun werkzaamheden. 
Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de werkzaamheden' wordt aangegeven dat 
de verlaging van de uitkering alleen opgelegd kan worden bij misdragingen in het kader 
van de uitvoering van de Participatiewet. 
Als er sprake is van misdragingen jegens de met de uitvoering van de Participatiewet 
belaste personen en instanties zonder dat deze bezig zijn met de uitvoering van de 
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Participatiewet (dus evt. in hun privésituatie) , wordt altijd aangifte gedaan en kan een 
gebouwverbod worden opgelegd.  
 
Bij zeer ernstige misdragingen treedt het agressieprotocol in werking. Dit protocol 
voorziet in onder meer een ordegesprek, het doen van justitiële aangifte (altijd bij fysiek 
geweld), een gebouwverbod en dergelijke.   
Daarnaast wordt een verlaging van de uitkering van 100% gedurende een maand 
opgelegd. 
Bij recidive wordt de uitkering gedurende 3 maanden met 100% verlaagd. Dit omdat de 
impact van zeer ernstig misdragen op de personen maar ook op de organisatie dermate 
groot zijn dat dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Deze hoogte heeft naast een 
repressief ook een preventief aspect. 
 
 
ARTIKEL 38 - NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling (geregeld in artikel 30 van 
deze verordening); 

 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 
vorm van bijstand; 

 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
De sanctie wordt afgestemd op het soort verplichting dat niet wordt nagekomen en de 
impact hiervan op de bijstandsverlening. 
 

§ 4.3 Bestuurlijke boete 

 
§4.3.1 Schending inlichtingenplicht 
In de Participatiewet (artikel 18a)  is bepaald, dat het dagelijks bestuur een bestuurlijke 
boete oplegt als de inlichtingenplicht wordt geschonden. Het dagelijks bestuur is 
verplicht de bestuurlijke boete met de lopende uitkering te verrekenen. In beginsel 
moet bij deze verrekening de bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen 
worden. Is echter sprake van een recidiveboete (binnen 5 jaar), dan kan het dagelijks 
bestuur besluiten gedurende maximaal drie maanden zonder beslagvrije voet te 
verrekenen. 
De Participatiewet verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de 
bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de 
recidiveboete. Gemeenten krijgen daarmee de ruimte een afweging te maken van 
situaties of omstandigheden waarin het buiten werking stellen van de beslagvrije voet 
niet proportioneel wordt geacht.  
Deze bevoegdheid van de gemeenteraad kan op veel verschillende manieren worden 
ingevuld, echter strekt deze zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de 
beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De wetgever geeft gemeenten 
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verder heel weinig beleidsruimte waar het gaat om terugvorderen (verplicht) en het 
opleggen van een boete (ook verplicht). 
 
 
ARTIKEL 39 - NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 
Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt, met opschorting van het recht op 
uitkering, een hersteltermijn geboden. Het gaat hier veelal om de plicht tot het 
verstrekken of aanvullen van informatie (aanvraagformulier, inkomstenverklaring en 
nader onderzoek rechtmatigheid). De inlichtingenverplichting heeft mede betrekking op 
het nakomen van de verplichting bedoeld in artikel 30c van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. 
 
Als een aanvraag of lopende uitkering formeel correct is af te doen via het buiten 
behandeling laten van de aanvraag of het tijdig stopzetten van een lopende uitkering en 
er géén sprake is van financiële benadeling wordt geen sanctie toegepast. Dus alleen bij 
verwijtbare nalatigheid van de inlichtingenverplichting met gevolgen voor de uitkering 
wordt een boete opgelegd. 
 
De hoogte van de boete wordt afgestemd op de hoogte van het benadelingbedrag. Dit 
bedrag is netto voor de Participatiewet, tenzij het kalenderjaar wordt overschreden en 
bruto voor de IOAW en IOAZ. Wanneer er sprake is van een benadelingbedrag van € 
50.000 of meer wordt er in beginsel aangifte gedaan bij het OM en blijft sanctionering 
achterwege (ne bis in idem) tenzij het OM besluit te seponeren om een andere reden 
dan dat er geen sprake is van fraude of benadeling van de gemeente. Dan zal er wel 
gesanctioneerd worden, vandaar dat er geen restrictie is in dit artikel tot € 50.000. 
 
Dit onderdeel van het sanctiebeleid steunt mede op het kosten-batenprincipe. Is ten 
onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering verleend, dan wordt het 
benadelingsbedrag in 
beginsel volledig teruggevorderd. Dit onder handhaving van het recht tot het opleggen 
van een boete. 
 
 
ARTIKEL 40 - MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 
Als alle verwijtbaarheid ontbreekt mag de gemeente volgens de wet geen boete 
opleggen. Let wel: het gaat hier om objectiveerbare niet-verwijtbaarheid. Of er sprake is 
van opzet is niet relevant, hoewel het woord fraude wel enige opzettelijkheid in zich 
heeft. Het dagelijks bestuur kan wel de boete matigen als er sprake is van verminderde 
verwijtbaarheid. Ook weer objectiveerbaar natuurlijk. 
 
Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de betrokkene kan worden 
verweten, leiden in ieder geval de volgende criteria tot verminderde verwijtbaarheid: 

a. de betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die 
niet tot het normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de 
feitelijke onmogelijkheid brachten om aan de inlichtingenverplichting te 
voldoen, maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt 
toe te rekenen dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt; 
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b. de betrokkene verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de 
overtreding niet volledig valt aan te rekenen, of 

c. de betrokkene heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig 
waren, of heeft anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld 
gemeld, maar uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat 
de overtreding is geconstateerd, tenzij de betrokkene deze inlichtingen heeft 
verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een 
inlichtingenverplichting. 

 
Het dagelijks bestuur kan in andere, zeer dringende situaties ook besluiten tot matiging 
van de boete. Dit is altijd maatwerk en zal individueel goed gemotiveerd worden. 
 
 
§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen 
Participatiewet) 
 
ARTIKEL41 - VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
Bij het begrip bezit zoals dat in deze verordening wordt gebruikt, gaat het nadrukkelijk 
niet om vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Eventueel aanwezige 
schulden spelen immers geen rol en worden dus ook niet op het bezit in mindering 
gebracht. Ook de vrijlatingen van artikel 34, tweede lid, van de Participatiewet zijn hier 
niet van toepassing. Een belanghebbende die vanwege de volledige verrekening met de 
beslagvrije voet zonder inkomsten komt te zitten, zal de bezittingen waarover hij 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, volledig moeten aanwenden om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Een uitzondering is gemaakt 
voor de door belanghebbende en zijn gezin bewoonde (eigen) woning. 
 
Uitgangspunt van deze verordening is dat volledige verrekening met de beslagvrije voet 
plaatsvindt voor de maximale termijn van drie maanden als een belanghebbende over 
voldoende bezittingen beschikt om dit op te kunnen vangen. Dat uitgangspunt is 
vastgelegd in artikel 41 van deze verordening. Van voldoende bezit is sprake als de 
waarde van de bezittingen waarover belanghebbende beschikt (of redelijkerwijs kan 
beschikken), ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt. Immers, bij 
aanwending of tegeldemaking van deze bezittingen, zou een periode van drie maanden 
overbrugd moeten kunnen worden. 
 
 
ARTIKEL 42 - VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 
Heeft een belanghebbende onvoldoende bezittingen om een periode van drie maanden 
volledige verrekening met de beslagvrije voet te kunnen overbruggen, dan verrekent het 
dagelijks bestuur slechts één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet (dus 
100% van de uitkering). Voor de overige twee maanden vindt weliswaar verrekening 
met in achtneming van de beslagvrije voet plaats, maar niet volledig. Belanghebbende 
blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 
Voor het percentage van 80% is aansluiting gezocht bij de invorderingsmogelijkheden 
die de Belastingdienst heeft bij notoire wanbetalers. Onder omstandigheden kan deze 
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de beslagvrije voet (90% van de toepasselijke bijstandsnorm) verlagen met 10% op 
grond van artikel 19, eerste lid, van de Invorderingswet 1990. 
Met de gekozen opzet wordt enerzijds uiting gegeven aan het principe dat fraude niet 
mag lonen. Het gaat hier immers om belanghebbenden die herhaaldelijk hun 
inlichtingenplicht hebben geschonden. Daar mag een duidelijk signaal tegenover staan. 
Anderzijds wordt rekening gehouden met de zorgplicht van gemeenten en de 
vangnetfunctie van de bijstand. Het volledig buiten werking stellen van de beslagvrije 
voet gedurende drie maanden kan kwalijke maatschappelijke consequenties hebben. 
Dat moet voorkomen worden, nu de regeling daarmee zijn doel voorbij zou schieten. 
Een belanghebbende kan inkomsten uit arbeid hebben die op grond van artikel 31, 
tweede lid, onderdelen n of r, van de Participatiewet worden vrijgelaten voor de 
algemene bijstand. Bij verrekening van een recidiveboete tot 80% van de bijstandsnorm, 
tellen deze inkomsten echter gewoon mee. Het dagelijks bestuur laat deze inkomsten 
dus niet buiten beschouwing bij de beoordeling van de vraag of een belanghebbende 
nog over voldoende inkomen beschikt. Dat is geregeld in lid 3. 
 
 
ARTIKEL 43 - VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
Hoewel het hier gaat om een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht, zijn 
situaties denkbaar waarin volledige verrekening met de beslagvrije voet niet 
aanvaardbaar wordt geacht. Het gaat daarbij altijd om individuele omstandigheden 
waaraan het dagelijks bestuur zal moeten toetsen. 
 
In onderdeel a is geregeld dat het dagelijks bestuur kan besluiten in afwijking van de 
artikelen 41 en 42 toch de beslagvrije voet te respecteren wanneer volledige 
verrekening waarschijnlijk leidt tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin. 
Voorkomen moet worden dat een belanghebbende door de volledige verrekening op 
straat komt te staan, nu dit de problematiek alleen maar verergert, met alle 
maatschappelijke kosten van dien. 
 
Een dreigende huisuitzetting wordt in deze verordening gezien als een dringende reden 
om van verrekening met de beslagvrije voet af te zien. Dat volgt uit het woord 
'anderszins' in onderdeel b. Ook bij aanwezigheid van andere dringende redenen dan 
een dreigende huisuitzetting, kan het dagelijks bestuur rekening houden met de 
bescherming van de beslagvrije voet. 
Van dringende redenen is niet snel sprake. Het gaat slechts om incidentele gevallen, 
waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en diens gezinsleden 
verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn. Het enkele feit dat het 
belanghebbende door de verrekening aan middelen ontbreekt om in het bestaan te 
voorzien, is op zich geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van dringende 
redenen. 
 
In het kader van pseudoverrekening kunnen gemeenten te maken krijgen met 
verzoeken van andere gemeenten om een door hen opgelegde recidiveboete te 
verrekenen. Het dagelijks bestuur dat de boete heeft opgelegd zal in dat geval aangeven 
in hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen (volgens de regels van zijn 
gemeentelijke verordening). De gemeente die de uitkering verstrekt, moet in beginsel 
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gehoor geven aan dit verzoek. Mocht de beslagvrije voet niet gerespecteerd worden, 
dan kan de belanghebbende het dagelijks bestuur waarvan hij uitkering ontvangt, 
verzoeken de beslagvrije voet toch in acht te nemen. In artikel 60b, tweede lid, van de 
Participatiewet is geregeld dat het dagelijks bestuur die de uitkering verstrekt, de 
bevoegdheid heeft aan dit verzoek van belanghebbende tegemoet te komen. Het ligt 
voor de hand dat het dagelijks bestuur bij de beslissing op dat verzoek handelt analoog 
aan de regels die in de eigen gemeentelijke verordening zijn vastgelegd. 
 
 
ARTIKEL 44 - EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
In artikel 60b, derde lid, van de Participatiewet is bepaald dat de bevoegdheid om te 
verrekenen met de beslagvrije voet ook van toepassing is op eerder opgelegde 
bestuurlijke boetes voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete, 
die eerdere boetes nog niet zijn betaald. Mocht het dagelijks bestuur die eerdere, nog 
openstaande boetes gaan verrekenen, dan regelt dit artikel dat de bepalingen in deze 
verordening van overeenkomstige toepassing zijn. 
 
 
§ 5  BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 
 
In deze paragraaf is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8b van de 
Participatiewet: in het kader van goed financieel beheer regels opstellen voor de 
bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet. Deze regels moeten waarborgen dat aan de eisen van 
rechtmatigheid wordt voldaan. Gelet op de financiële verantwoordelijk van de 
gemeente is naast controle van de rechtmatigheid van de bijstand ook het beheersen 
van het volume in de bijstand belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt zich immers 
in een besparing op het inkomensdeel. 
Het beleid voor handhaving is reeds lang ingericht naar het model van hoogwaardig 
handhaven. 
 
Dit model voor integraal en hoogwaardig handhaven is opgebouwd uit vier pijlers, 
waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 
2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving Participatiewet); 
3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 
4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 

 
Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 
beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 
 
Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, het voorkomen en het bestrijden van 
oneigenlijk gebruik en misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is 
gewaarborgd door te werken naar de uitgangspunten van het landelijke model voor 
programmatisch en hoogwaardig handhaven. De vier visievelden van dat model worden 
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in samenhang uitgevoerd. De nadruk ligt op preventie en gedragsverandering (spontaan 
naleven verplichtingen). Voorkomen is beter dan genezen. 
 
 
ARTIKEL 47 - AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Er wordt geen bestuurlijke boete opgelegd als er aangifte wordt gedaan bij het OM, 
vanwege het beginsel “ne bis in idem” (niet 2x straffen voor hetzelfde feit). Als het OM 
echter besluit niet tot vervolging over te gaan, dan kan er wel worden gesanctioneerd. 
Dit kan wel enige tijd later zijn, omdat het OM de aangifte zal moeten beoordelen en dat 
kost tijd. 
 
 
ARTIKEL 48 - TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto uitkering door oneigenlijk 
gebruik of misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 wordt in beginsel 
volledig teruggevorderd volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde nadere 
regels in het beleidskader terug- en invordering van kosten van bijstand. Deze regels 
voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) kosten van bijstand, 
de termijn waarover naar draagkracht moet worden terugbetaald en het matigen dan 
wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen kosten van bijstand. 
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Onderwerp:  Berap Q3 

 

 

Voorgeschiedenis: 

 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de conversie naar het nieuwe integraal boekhoud-/ERP-systeem, 

Microsoft Navision, vlak voor de jaarwisseling. Vanaf 2015 zal Navision daarmee operationeel zijn.  

Dat wil zeggen dat op dit moment 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 helder en realistisch inzicht in de ontvangsten en 

uitgaven van Baanbrekers is. Ook de overgang dit jaar naar het nieuwe salaris systeem van ADP, is momenteel 

goed ingeregeld.  

Bovenstaande betekent dat –ondanks dat alle financiële cijfers nu nog uit verschillende systemen komen-  er 

nog maar een zeer geringe kans op fouten aanwezig is.  

 

 

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 Q3: 

 

 Het resultaat tot en met het derde kwartaal bedraagt € 2.453.000,- negatief. 

Dit is lijn met de bij Q2 gegeven prognose van € 3.550.000,- negatief voor geheel 2014.  

 Het tekort op de BUIG is ten tijde van deze berap zo’n € 600.000,- negatief en wordt voor geheel 2014  

voorzien op circa € 900.000,- negatief. Dit is een kleiner tekort dan oorspronkelijk begroot (ondanks de 

grotere stijging van klanten), als gevolg van: 

- een lagere eindstand ultimo 2013 aan uitkeringen; 

- een lager gemiddelde uitkeringsbedrag, dan eind vorig jaar was voorzien.  

Hierdoor is de prognose van kosten BUIG voor geheel 2014, ten opzichte van de begroting,  bijgesteld van 

€ 24,1 mln. naar 22,1 mln. 

 De deelneming in WML-F zal, 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. 

 De omzet valt hoger uit als gevolg van met name de Alfacheques en door de inzet van ‘Fidant-ers’ (tevens 

schadelastbeperking). Maar ook de kosten stijgen daardoor. Vanaf volgend jaar zal meer transparantie in 

deze verzamelpost worden aangebracht. 

 Op gesubsidieerd personeel wordt voor 2014 een tekort voorzien van een kleine € 300.000,-.  

 De liquiditeitspositie van Baanbrekers is vanaf december niet meer voldoende.   

Er is een actuele liquiditeitsplanning voor eind 2014 en geheel 2015 opgesteld. 

Aan de gemeenten is een voorstel gedaan hoe hier mee om te gaan.  

 

 

U wordt voorgesteld: 

de bestuursrapportage Q3-2014 overeenkomstig het bijgevoegde concept vast te stellen.  

 

Dagtekening, 5 december 2014 
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1. Inleiding  
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het 3e kwartaal van 2014. De format van de 

rapportage is nog in ontwikkeling.  

Momenteel wordt het nieuwe ERP systeem ingericht om de administraties van voormalig WML en ISD te 

integreren. De planing is om dit systeem vanaf 2015 ‘live’ te hebben. 

In overleg met de deelnemende gemeenten worden de komende periode de mogelijke financiële indica-

toren en kengetallen in kaart gebracht om de bestuurbaarheid van Baanbrekers verdergaand transparant 

te maken. 

 

Inmiddels zijn de wel en niet (of beperkt) beinvloedbare kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt.  

Op basis van de uitkomsten hiervan wordt op dit moment de strategie en de meerjarenbegroting van 

Baanbrekers uitgewerkt met bijbehorende acties en  doelstellingen.  

 

In het afgelopen kwartaal zijn verschillende stappen gezet voor het verder funderen en actueel houden 

van de dienstverlening van Baanbrekers: 

 Het Transferium is per 1 september open. Hiertoe is de productiehal ingericht, is het werk 

geaquireerd en zijn de werkprocessen zijn ingericht. Inmiddels (eind oktober) zijn er 45 mensen 

aan het werk.  

 De inkoopprocedure voor de inrichting van een nieuw netwerk (ICT-platform) en de vervanging 

van bestaande kantoorautomatisering is afgerond. De operationele werkzaamheden zijn gestart. 

De planning is dat het nieuwe netwerk rond de jaarwisseling klaar is en dat de medewerkers er 

dan ook op kunnen werken. Hiertoe wordt scholing georganiseerd. 

 Het proces voor de ‘poort’ is aangepast en de nieuwe werkwijze is per 1 augustus gestart. 

Ondanks dat een zuivere feitelijke onderbouwing nog niet te geven is over zo’n korte periode kan 

wel al gezegd worden dat de eerste ervaringen hoopgevend zijn. 

 Op basis van de geaccordeerde organisatiewijziging is gestart met de aanpassingen bij het 

werkbedrijf. Per 1 oktober zijn de WOL-activiteiten overgegaan naar Re-integratie & Participatie. 

Parallel hieraan is het implementatietraject voor de bedrijsfbureau-activiteiten opgestart.  

 De werkgroepen Beleid, Kwaliteit, Bedrijfsvoering en Communicatie ten behoeve van de invoering 

van de Participatiewet zijn in het afgelopen kwartaal gestart. Hierbij worden ook ambtenaren van 

onze gemeenten betrokken.  

 De drie gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van het wijkgericht werken. Baanbrekers is 

hier op verschillende manieren bij betrokken. De eerste medewerkers (van Re-integratie & 

Participatie) werken in dit kader inmiddels decentraal in de wijken. 

 Verder wordt gewerkt aan de harmonisering en actualisatie van de werkprocessen van voormalig 

WML en ISD door onder andere: onderhandelingen over het harmoniseren van de 

arbeidsvoorwaarden; implementatie van de IC-scan per afdeling;  onderzoek naar 

digitaliseringsmogelijkheden. 

 

Daarnaast zijn met de going concern goede resultaten gehaald: 

 Het aantal plaatsingen op werk (van WWB, WW en Nuggers) groeit gestaag. Eind september 

stonde de teller op circa 320 matches met regulier werk (WWB-ers, WW-ers en Nuggers). Zoals 

het er nu uitziet gaan we het aantal van 2013 overstijgen. 

 De omzet van de PMC’s zit ruim op begroting en de prognoses voor werk voor de resterende 

maanden van 2014 zijn goed.  

 Zoals deze berap aangeeft is dit jaar een verdergaande dalende trend te zien in het ziekteverzuim. 
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 De plaatsingen van de WSW-wachtlijst zijn vrijwel conform taakstelling. 

 

Activiteiten die veel aandacht blijven vragen en waarover bij de werkorganisatie zorg is: 

 Het verwerken van de grote stroom uitkeringsaanvragen met een nog onvoldoende daarop 

afgestemde personele bezetting. De werkdruk bij, met name de afdeling inkomensondersteuning, 

is en blijft groot. 

 De samenwerking in WML Facilitair vraagt veel aandacht vanwege afstemmingsproblemen en 

steeds terugkerende onduidelijkheden. Ook is er zorg over de oplevering van de jaarrekeningen 

2011 en 2012 van WML Facilitair. 

 Het gunnen van werk door de gemeenten blijft een punt van aandacht.  

 

Baanbrekers opereert in een dynamische context. Met forse besparingen op het sociale domein vanuit 

Rijkswege, zijn de cijfers tot en met het derde kwartaal 2014 voor Baanbrekers als volgt.  
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2. Realisatie 3e kwartaal 2014 
Exploitatie Realisatie in                               

1e kwartaal 
Realisatie in                               
2e kwartaal 

Realisatie in                               
3e kwartaal 

  Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m   Prognose   Begroot     

    3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal   2014 2014 

OPBRENGSTEN                           

BUIG    5.502   5.517    5.167    16.186  17.341  -1.155    21.297  23.121  
BBZ    60   42    58    160  33  127    217  44  
Omzet PMC's        863   961    954    2.778  2.625  153    3.700  3.500  
Omzet overig    94   114    150    358  130  228    470  173  
Omzet detacheringen    171   146    114    431  409  22    575  545  
SW en overige subsidies   3.837   3.814    3.795   11.446  11.527  -81    15.369  15.369  
Re-integratie middelen    379   221    488    1.088  1.136  -48    1.450  1.515  
Dienstovereenkomst WML-Fac.   50   50    50    150  150  0    200  200  
Social return   0   0    0    0  150  -150    0  200  
Bijdragen gem. apparaatskosten   1.100   1.099    1.100    3.299  3.299  0    4.398  4.398  
Deelneming facilitair   0   0    0    0  203  -203    0  270  
Incidentele opbrengsten   0   87    0    87  0  87    87  0  

Totaal opbrengsten   12.056    12.051    11.876    35.983  37.003  -1.020    47.763  49.335  

                            
KOSTEN                           

BUIG   5.138   6.325    5.307    16.770  18.073  1.303    22.147    24.097  
BBZ   76   80    70    226  33  -193    290           44  
Kosten omzet PMC's   35   89    177    301  124  -177    401         165  
Kosten omzet overig   56   202    196    454  92  -362    605         122  
Kosten gesubsidieerd personeel 4.255    4.144    4.175                 
- wv doorbel kst WML facilitair -290    -266    -279                  

    3.965    3.878    3.896    11.739  11.150  -589    15.620    14.867  
Kosten niet gesubs. personeel 1.944    2.003    2.033                  
- wv doorbel kst WML facilitair -210    -205    -192                  

    1.734    1.798    1.841    5.373  5.381  8    7.296      7.175 
Inhuur personeel   260   179    115    554  490  -64    739         653  
Afschr+onderh+rente   275   316    379    970  970  0    1.293      1.293  
Overige algemene kosten   565   542    596    1.703  1.745  42    2.271      2.327  
Kosten fusie en reorganisatie   30   45    69    144  370  226    359         493  
Incidentele opbrengsten/kosten   19   7    68    94  0  -94    204               -  

Totaal kosten          12.153    13.461    12.714    38.328  38.428  100    51.225  51.236  

                            
Resultaat           -97    -1.410    -838    -2.345  -1.425  -920    -3.462  -1.901  

                            
RESULTAAT CUMULATIEF            -97    -1.507    -2.345                

 
              
              

                            
Niet vrij besteedbare middelen Realisatie in                               

1e kwartaal 
Realisatie in                               
2e kwartaal 

Realisatie in                               
3e kwartaal 

  Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m   Prognose   Begroot     

    3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal   2014 2014 

Opbrengsten Werkbudget   444    444    444    1.332  1.530  -198    1.786  2.040  
Overheveling budget 2013 -> 2014   0   -652    0    -652  374  -1.026    -655  498  
BTW 2008-2012   0   0    0    0  0  0    1.200  0  
Kosten Werkbudget   -575   -554    -690    -1.819  -1.904  85    -2.331  -2.538  
Overheveling budget 2014 --> 2015   0    0    0    0  0  0    0  0  

Resultaat werkbudget          -131    -762    -246    -1.139  0  -1.139    0  0  

                            
 
 
              

Uitsplitsing omzet PMC's Realisatie in                               
1e kwartaal 

Realisatie in                               
2e kwartaal 

Realisatie in                               
3e kwartaal 

  Realisatie t/m Begroot t/m Verschil t/m       

    3e kwartaal 3e kwartaal 3e kwartaal       

OPBRENGSTEN                           

Omzet verpakken        166         210         289    665 450                 215        
Omzet vervoer          23           35           32    90 98                  - 8        
Omzet wasserij          67           49           77    193 173                   20        
Omzet Twiddus        160         160         167    487 450                   37        
Omzet cleanroom        204         251         179    634 637                  - 3        
Omzet WOL        203         214         168    585 712               - 127       
Omzet Broikes          40           42           41    123 105                   18        
Omzet Transferium               1  1 0                    1    

Totaal opbrengsten        863    961     954    2.778  2.625  153        
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met september 2014 

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

Het gerealiseerde resultaat t/m het derde kwartaal bedraagt €  2.345.000 negatief. De prognose voor 

totaal 2014 is nu een negatief resultaat van € 3.462.000. 

 

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

Door het Ministerie is het macrobudget BUIG inmiddels definitief lager vastgesteld op € 21.297.371 wat 

betekent dat dit ruim € 1,8 miljoen lager uitvalt dan het eind 2013 afgegeven voorlopige budget 

Daarnaast is de groei van het aantal klanten in het eerste halfjaar (met name in het eerste kwartaal)  

groter geweest dan verwacht. Namelijk van 1514  naar 1620 (+ 106). Dit terwijl er voor heel 2014 een 

toename was begroot van + 169 (conform prognoses CPB).  

Voor Baanbrekers geldt dat de groei van het uitkeringsbestand licht is afgenomen in het 3e kwartaal, de 

teller staat nu op 1592 klanten. Rekening houdend met: 

- de lagere vaststelling van het BUIG budget  

- de toegenomen klantenaantallen 

- een lagere gemiddelde uitkeringslasten per klant lager en   

- een lagere beginstand 2014 

realiseren we t/m september een tekort op de BUIG van € 584.633.  

Op basis van de laatste prognoses betekent dit dat een tekort op de BUIG wordt verwacht van circa  

€ 850.000.  

De geschatte overschrijding van het toegekende budget komt alleen voor Loon op Zand boven de 10% uit, 

zodat er naar alle waarschijnlijkheid alleen voor Loon op Zand een IAU aanvraag ingediend kan worden.  
 
BBZ 

De BBZ opbrengsten vallen hoger uit dan begroot evenals de uitgaven. 

Door het onvoorspelbare karakter van deze regeling kunnen er jaarlijks grote schommelingen plaats-

vinden in zowel uitgaven als ontvangsten. 

Het betreft een bestand met relatief weinig klanten, per 30 september 11, maar wel met de kans van 

grote verstrekkingen of bedrijfsmatige leningen (openeinde declaratiesysteem). Vaak wordt ter zekerheid 

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

betekenen dat een groot bedrag terugkomt. Dit is niet te voorzien, waardoor iedere begroting achteraf 

veelal afwijkt van de realisatie. 

Per saldo levert dit t/m het 3e kwartaal  een negatief resultaat op van zo’n € 65.000. Voor de prognose 

gaan we uit van een negatief resultaat op de BBZ van € 73.000. 

 
Omzet en kosten PMC’s 

De omzet valt t/m het 3e kwartaal € 153.000 hoger uit dan verwacht, maar ook de kosten vallen hoger uit, 

te weten € 177.000. 

Dit wordt veroorzaakt door kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van de hogere omzet. 
Onder het kopje PMC’s  is dit kwartaal ook het Transferium toegevoegd dat per 1 september is gestart. 
Het Transferium heeft geen omzetoogmerk maar wordt zuiver als re-integratiemiddel ingezet. 

 

Omzet en kosten overig 

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

Bij deze post vallen de kosten zo’n € 362.000 hoger uit. Ook de omzet valt hoger uit, te weten € 228.000, 
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zodat per saldo een negatief resultaat gerealiseerd.   

Dit wordt veroorzaakt door de kosten voor de inzet van Fidanters. Dit zijn mensen die vanuit een uitke-

ringssituatie via St. Fidant een traject doorlopen. Dat kan bij een externe werkgever, maar er zijn ook een 

aantal mensen binnen het werkbedrijf geplaatst.  De uitkeringslasten BUIG nemen hierdoor af, immers de 

Fidanters ontvangen een salaris. Deze salariskosten worden betaald vanuit het re-integratiebudget. 

Voor de inzet van deze mensen (die dus ook bijdrage leveren in de productie) wordt een vergoeding 

betaald, wat de kosten verhoogt.  

Overigens zijn de kosten van deze Fidanters pas geboekt vanaf mei 2014 in verband met onduidelijkheid 

over hoe een en ander verwerkt/geboekt moest worden.  

  

Omzet detacheringen 

Dit betreft de vergoedingen die worden ontvangen van werkgevers voor gedetacheerde werknemers. 

Deze valt hoger uit dan begroot maar neemt dit jaar wel per kwartaal af. Daardoor is het een punt van 

aandacht geworden en wordt onderzocht of en hoe dit te keren.   

 

Social return en inbesteding 

Op deze post worden geen bedragen sec geboekt. Er wordt door gemeenten invulling gegeven aan Social 

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

Het is momenteel onderwerp van gesprek om Social Return en Inbesteding op een objectieve wijze in 

kaart te gaan brengen, zodat ook (financieel) vergeleken kan worden. 

 

Deelneming WML Facilitair 

op deze post is in 2014 nog niets ontvangen. Het opgenomen bedrag betreft het bedrag uit de begroting 

2014. Inmiddels is duidelijk dat mochten er ontvangsten komen deze in eerste instantie moeten worden 

aangewend als aflossing van de nog openstaande lening van € 388.000 van Rue Long aan WML-facilitair.  

Een eventuele uitkering kan niet als dividend worden opgenomen. Vandaar dat in de prognose is 

opgenomen dat er geen dividend meer wordt verwacht. 

Het resultaat van WML-Facilitair staat inmiddels fors onder druk. Het naar verwachting zeer bescheiden 

resultaat zal dus vooralsnog niet in het resultaat van Baanbrekers vallen, maar komt ten gunste van de 

vermogenspositie van RueLong. 

 

Kosten inhuur personeel 

Deze kosten vallen € 64.000,- hoger uit dan begroot omdat onder andere extra inhuur plaats heeft 

gevonden bij afdeling Inkomensondersteuning ten behoeve van onderzoek naar vermogen in het 

buitenland en naar mogelijkheden tot verhaal. Daarnaast zijn de kosten van inhuur bij afdeling 

Bedrijfsvoering en Control hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat geplande tijd van inhuur 

langer uitviel, met name op de salarisafdeling. Beide daar werkzame functionarissen hebben hun 

dienstverband bij Baanbrekers beëindigd waardoor extra inhuur noodzakelijk is geweest.  

Vanaf 1 juli is deze inhuur beëindigd.  

 

Kosten ten laste van fusie en reorganisatie 

Een aantal zaken, waaronder de migratie naar een gezamenlijk netwerk alsmede de aanschaf en 

invoering van een nieuw ERP/Boekhoudpakket is vanaf het 2e kwartaal 2014 daadwerkelijk gestart. De 

kosten daarvan zullen ook nog in het 4e kwartaal vallen maar een deel van de te maken en begrote kosten 

verschuiven naar 2015. 

 

Incidentele opbrengsten 

Dit betreft voornamelijk de teruggaaf van de belasting in verband met de gewijzigde sector indeling over 

de jaren 2009 t/m 2012 ten behoeve van FIG/SBW/Pijler van circa € 85.000. 
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Incidentele kosten 

Dit betreft een aantal afrekeningen over 2013 waarvan de grootste twee de accountantskosten van ca.  

€ 60.000 en de kosten van de arbodienst  van ca € 14.000. 

Bij de incidentele kosten wordt bij de prognose rekening gehouden met een naheffing WVA van de belas-

tingdienst over de jaren 2007 t/m 2013. Deze naheffing wordt opgelegd nadat bij controle is gebleken dat 

een aantal WVA claims te lang is doorgelopen.  

Kosten niet gesubsidieerd personeel 

Deze liggen fractioneel lager dan begroot. Over het hele jaar worden deze wel hoger geprognosticeerd. 

Dit als gevolg van de gesloten CAO voor ambtenaren/trendvolgers. Per 1 oktober gaan de salarissen voor 

deze groep met 1% omhoog en ontvangen deze een eenmalige uitkering van € 350 bruto. Dat betekent 

dat de salariskosten in het laatste kwartaal zullen toenemen. 

 

Kosten gesubsidieerd personeel 

De presentatie van deze kosten is in dit jaar aangepast. In de eerste Berap waren de bedragen die door 

WML facilitair worden betaald (doorbelaste subsidie WSW en WSW personeelskosten) niet afzonderlijk 

opgenomen maar verwerkt als ontvangst op de WSW subsidie voor Baanbrekers. 

De bedragen zoals begroot zijn  nu  uitgesplitst waarbij de totale kosten van gesubsidieerd personeel in 

beeld zijn gebracht alsmede het doorbelaste deel aan WML Facilitair. 

 

Niet vrij besteedbare middelen, het re-integratiebudget 

Op deze post is meer uitgegeven en minder ontvangen dan begroot.  

Er is minder ontvangen dan begroot omdat het totale participatiebudget van € 2.048.000 was begroot.  

Hierin zitten echter ook nog middelen welke geoormerkt zijn voor OCW, een taak van de gemeenten.  

Het bedrag ad € 1.786.000 betreft de SZW bijdrage, ofwel de middelen die Baanbrekers ontvangt. 

Inmiddels is ook duidelijk dat de Belastingdienst de gevraagde BTW over de jaren 2008-2012 (onder 

voorbehoud) gaat uitkeren in november, samen zo’n € 1,2 miljoen wat vervolgens door Baanbrekers zal 

worden  ingezet in het kader van de re-integratie. 

De opgenomen post van - € 652.000 betreft de doorschuiffaciliteit van het jaar 2013. 
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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 € 3.462.000. In de begroting is opgenomen een 
tekort van € 1.901.000. Het verschil is € 1.561.000. 

Samengevat de afwijkingen prognose ten opzicht van de begroting 2014: 

Opbrengsten:                                            x € 1.000  Kosten:                                      x   € 1.000 

 

Opbrengst BUIG                                     €   1.824  -/- Kosten BUIG              €  1.950  -/- 
Opbrengst BBZ                                       €       173    Kosten BBZ   €     246   
Doorbelasting re-integratie budget   €         65  -/- Kosten gesubs. personeel        €     753 
Opbrengst deelneming WML Fac       €      270   -/- Kosten niet gesubs. personeel €     121   
Opbrengst omzet                                  €       527  Kosten omzet   €     719 
   Kosten inhuur personeel           €       86 
Incidentele baten                                   €       87  Incidentele kosten               €     204 
Social return                                            €     200   -/- Overige algemene kosten €       56  -/- 
   Kosten fusie en reorganisatie €     134  -/- 
Totaal minder opbrengsten               €   1.572  -/- Totaal minder kosten               €       11  -/-    

Rood:    Niet beïnvloedbaar 
Geel:     Beperkt/nauwelijks beïnvloedbaar 
Groen:  Beïnvloedbaar 
 
Per saldo (- € 1.572 + € 11) is de prognose € 1.561.000 meer nadelig resultaat ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroot. 
De verschillen zijn met een kleur gelabeld conform het Strategisch Plan, om een indicatie te geven in 
hoeverre ze binnen de invloedssfeer van Baanbrekers liggen.  
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4. Personeel Baanbrekers  

 

Bezetting 

Personeelsbezetting Baanbrekers in FTE op 30 september 2014 

  WSW Ambt. SBW WIW Fidant Totaal 

Directie Markt & Strategie      4,70    6,30        11,00  

Bedrijfsvoering & Control     9,63  10,05  11,06    0,89      32,06  

Inkomensondersteuning     3,72  24,99    9,94        38,65  

Re-integratie & Participatie   61,49  11,64    9,91    2,00  42,17  127,20  

Werkbedrijf  301,55    6,90  24,48    2,00    334,93  

Gedetacheerd bij WML 
Facilitair 170,97    6,40    6,89    3,28    187,54  

TOTAAL   547,36  64,68  69,01    8,17  42,17 731,39  

 

 

Het totaal aantal FTE’s aan het eind van het 1e kwartaal bedroeg 734,60, eind 2e kwartaal was dit 728,78.  

Ten opzichte van  de begroting zijn er 9,15 fte’s meer. Een verschil van 2,17 betreft Fidanters, dit zijn uitkeringsklanten met een tijdelijk contract in het 

kader van re-integratie. De kosten hiervan komen volledig ten laste van het Re-integratiebudget en leveren schadelastbeperking (besparing op de kosten 

BUIG) op omdat deze mensen geen uitkering meer ontvangen. 

Er is een toename van 6,82 fte WSW-ers ten opzichte van de begroting, met name gerealiseerd in het 3e kwartaal (6,25 fte).  

De aantallen niet gesubsidieerd personeel (Ambt,SBW en WIW) komen ten opzichte van de begroting  0,16 fte hoger uit. 

Op de volgende bladzijde volgt een specificatie van de personeelsaantallen naar de diverse teams. 

 

 

 

 

 

Personeelsbezetting Baanbrekers begroot 2014 

  WSW Ambt. SBW WIW Fidant Totaal 

Directie Markt & Strategie     1,00     5,60    5,60        12,20  

Bedrijfsvoering & Control     8,63  10,05  10,43   1,06      30,16  

Inkomensondersteuning     3,72  25,94    9,17        38,82  

Re-integratie & Participatie   52,90  11,78    5,24   2,00  40,00  111,92  

Werkbedrijf  299,45    6,10  25,28   2,89    333,71  

Gedetacheerd bij WML 
Facilitair 174,85    6,40  10,89    3,28    195,42  

TOTAAL   540,54  65,87  66,60   9,23  40,00  722,24  
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Ziekteverzuim  

 
Deze verzuimpercentage’s zijn inclusief de WSW medewerkers. 

 

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

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer is ten opzichte van het vorige kwartaal afgenomen naar 8,7%.  

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

Het cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m september 2014 bedraagt 9,3%. 

 
Landelijk ziekteverzuim 2013 bij SW bedrijven bedroeg 13,3% voor de SW dienstverbanden en 6,2% voor 
de niet SW dienstverbanden (bron: Rapportage benchmark ziekteverwuim SW sector 2013 van SBCM).  
Als je dit omrekent naar het bedrijfsgemiddelde van Baanbrekers (op basis van begrote fte 2014) zou de 
norm van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage uitkomen op 11,5%. 
Daar zit Baanbrekers dus zo’n 20% (- 2,2%) onder. 

      Ziekteverzuim 2014 per kwartaal       
                  

  Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens Gedetacheerd   Totaal  

  
Markt&Strategie & Control   en participatie ondersteuning bij WML 

facilitair 
  Baanbrekers 

                  

1e kwartaal 1,90% 5,70% 10,80% 8,70% 4,20% 10,30%   9,70% 

2e kwartaal 6,00% 5,90% 10,10% 5,90% 3,00% 12,40%   9,40% 

3e kwartaal 0,50% 2,40% 8,80% 6,80% 3,40% 12,50%   8,70% 

4e kwartaal                 

                  

TOTAAL 2014                 
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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)                 
                                  

    jan feb mrt  apr mei juni juli aug sept okt nov dec Realisatie Taakstelling Verschil 

Heusden                                 

geplaatsten 
           

164,89  
              

167,96  
              

167,84  
       

168,11  
       

168,86  
       

169,17  
       

169,35  
       

170,05  
       

169,91              

buitengeplaatsten 
             

36,09  
                

36,09  
                

36,09  
         

36,09  
         

34,98  
         

34,98  
         

34,98  
         

34,98  
         

34,98            

    
           

200,97  
              

204,05  
              

203,93  
       

204,20  
       

203,84  
       

204,14  
       

204,33  
       

205,03  
       

204,89  
               
-    

               
-    

               
-    204,17 205,17 1,00- 

Loon op Zand                              

geplaatsten 
           

126,23  
              

126,60  
              

126,60  
       

125,91  
       

124,91  
       

123,77  
       

124,39  
       

126,54  
       

126,54           

buitengeplaatsten 
             

12,83  
                

12,83  
                

12,83  
         

12,83  
         

12,83  
         

12,83  
         

12,83  
         

11,94  
         

11,94           

    
           

139,07  
              

139,44  
              

139,44  
       

138,74  
       

137,74  
       

136,60  
       

137,23  
       

138,49  
       

138,49  
               
-    

               
-    

               
-    138,39 138,78 0,39- 

Waalwijk                              

geplaatsten 
           

279,00  
              

275,99  
              

274,92  
       

274,67  
       

274,17  
       

272,17  
       

270,29  
       

271,09  
       

270,99           

buitengeplaatsten 
               

2,75  
                  

2,75  
                  

2,75  
           

2,75  
           

2,75  
           

2,75  
           

2,75  
           

2,75  
           

2,75           

    
           

281,75  
              

278,74  
              

277,67  
       

277,42  
       

276,92  
       

274,92  
       

273,04  
       

273,84  
       

273,74  
               
-    

               
-    

               
-    275,53 275,50 0,03 

                               
Totaal gemeenten                            

geplaatsten 
           

570,12  
              

570,55  
              

569,36  
       

568,69  
       

567,94  
       

565,10  
       

564,04  
       

567,69  
       

567,45  
               
-    

               
-    

               
-       

buitengeplaatsten 
             

51,67  
                

51,67  
                

51,67  
         

51,67  
         

50,56  
         

50,56  
         

50,56  
         

49,67  
         

49,67  
               
-    

               
-    

               
-       

  
Totaal alle geplaatsten 

           
621,79  

              
622,23  

              
621,03  

       
620,36  

       
618,50  

       
615,67  

       
614,60  

       
617,36  

       
617,12  

               
-    

               
-    

               
-    618,10 619,45 1,35- 

 

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. De verwach-

ting is dat we hier ook op uit zullen komen. 

 

Wachtlijst WSW  

BW staat voor indicatie Begeleid Werken. 

Ofwel er staan 107 personen op de wachtlijst, waarvan 67 in aanmerking komen voor begeleid werken. 

 

Gemeente Matig Ernstig Totaal  AJ BW 

Heusden     27       4      31       32,00        18  

Loon op Zand     18       0      18       18,00        16 

Waalwijk     49       9      58       60,25        33 

Totaal     94     13    107     110,25        67 

 

Degenen die per 1 januari 2015 nog op de wachtlijst staan vallen terug op de Participatiewet. 
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Doelgroep Inkomensondersteuning 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aantal begin 2014 1.514 530 242 742 
     

Instroom 1
e
 kwartaal    178   68   32   78 

Instroom 2
e
 kwartaal    118   51   20   47 

Instroom 3
e
 kwartaal    111   40   26   45 

Instroom t/m 3
e
 kwartaal    407 159   78 170 

     
Uitstroom 1

e
 kwartaal      88   34   13   41 

Uitstroom 2
e
 kwartaal    102   46   18   38 

Uitstroom 3
e
 kwartaal    139   32   24   83 

Uitstroom t/m 3
e
 kwartaal    329 112   55 162 

     

     

Aantal cliënten 30-09-2014  1.592 577 265 750 
NB de vermelde aantallen zijn inclusief de BBZ regeling (8 personen) 

De aantallen uitkeringsklanten zijn het afgelopen kwartaal alleen bij de gemeente Waalwijk 
afgenomen. Niet duidelijk is waarom dit alleen voor Waalwijk het geval is, dit wordt nog nader 
onderzocht. 

Belangrijkste conclusie is dat de afgelopen kwartalen de instroom afneemt, waarbij we er in 
slagen de uitstroom juist te laten toenemen.  
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6.  Gemeentelijke Regelingen 

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz) 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Uitgaven 1
e
 kwartaal €    5.137.854 €  1.849.144 €      849.790 € 2.438.920 

Uitgaven 2
e
 kwartaal €    6.325.009 €  2.301.582 €  1.050.012 € 2.973.415 

Uitgaven 3
e
 kwartaal €    5.307.771 €  1.985.279 €      884.123 € 2.438.369 

Totaal uitgaven t/m 3
e
 kwartaal €  16.770.634 €  6.136.005 €   2.783.925 € 7.850.704 

Budget lopend jaar (B) €  16.186.001 €  5.751.245 €   2.403.869 € 8.030.887 

Resultaat lopend jaar (A-B) €     - 584.633 €   - 384.760 €    - 380.056 €    180.183 

 
De uitgaven BUIG over het 3e kwartaal zijn uitgekomen op € 5,3 miljoen . 
Het ontvangen budget levert na de definitieve vaststelling hiervan een tekort op van € 584.633.  
Rekening houdend met de nog steeds toenemende uitkeringsaantallen dreigt het tekort over 2014 uit te 
komen op ca. € 850.000. 
 
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 €  264.356 Є     67.379 €  22.579 €   174.398 

Gerealiseerde ontvangsten BBZ €    87.079 €     54.978 €  12.164 €     19.337 

TOTAAL ONTVANGSTEN DEBITEUREN €  351.435 €   122.357 €  34.743 €   194.335 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ komen over dit kwartaal uit op € 124.777. Over het 2e kwartaal 

bedroegen deze €  111.807 en in het eerste kwartaal werd  € 114.851 ontvangen. 

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

Gebaseerd op het resultaat t/m september 2014 zouden we ca € 26.000 (6%) hoger uit kunnen komen 

dan het totaal terugontvangen bedrag 2013.  

Het openstaand debiteurensaldo bedraagt per 1 oktober € 5.023.269, wat een toename betekent vanaf 1 

januari 2014 met € 319.450 (6,8%). 

Inmiddels is een proces vastgesteld om het debiteurenproces te optimaliseren. Verdere uitwerking en 

implementatie hiervan loopt nog en zal kunnen leiden tot een  hogere opbrengst.  

 
Bijzondere bijstand 

Uitgaven 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Uitgaven 1
e
 kwartaal €    324.149 €     121.697 €    50.995 € 151.457 

Uitgaven 2
e
 kwartaal €    234.565 €       96.642 €    41.841 €   96.082 

Uitgaven 3
e
 kwartaal €    195.611 €       69.993 €    37.076 €   88.542 

Totaal uitgaven t/m 3
e
 kwartaal €    754.325 €    288.332 €  129.912 € 336.081 

Geraamd bedrag uitgaven t/m 3
e
 kwartaal €    803.050 €    299.838 €  147.387 € 355.825 
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Aantallen aanvragen  

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aanvragen 1
e
 kwartaal 791         289 148 354 

Aanvragen 2
e
 kwartaal  587 264    105 218 

Aanvragen 3
e
 kwartaal 463 160    103 200 

Aanvragen t/m 3
e
 kwartaal      1.841 713   356 772 

     

Geraamd aantal aanvragen jaar       1.650 580   320 750 

 
De aantallen aanvragen lijken 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.  
Opvallend is met name de afname van het aantal aanvragen in Heusden. Wat hiervan de oorzaak is zal  
nader onderzocht worden. 
Gelet op de groei van het uitkeringsbestand is het, ten opzichte van 2013,  gestegen aantal aanvragen ook 
een logisch gevolg.  
Het bedrag aan uitgaven ligt daarentegen lager dan vorig jaar. Toen bedroegen deze tot en met septem-
ber totaal € 803.189. Het gemiddelde bedrag per aanvraag aan bijzondere bijstand is daarmee afgeno-
men van € 585,41 (t/m 30 september 2013) tot € 409,74 (t/m 30 september 2014.)  

 

Re-integratiebudget 

Omschrijving         Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Saldo uitgaven en inkomsten 1
e
 kw.  €      574.635 €      208.378 €    130.474 €     235.783 

Saldo uitgaven en inkomsten 2
e
 kw. €      554.684 €      197.880 €    126.188 €     230.616 

Saldo uitgaven en inkomsten 3
e
 kw. €      689.586 €      263.488 €    146.892 €     279.205 

Totaal saldo uitgaven en inkomsten €   1.818.905 €      669.746 €    403.554 €     745.604 

Budget t/m september €   1.332.370 €      463.177 €    184.606 €     684.587 

Resultaat lopend jaar  €    - 486.535  €   -  206.569 €  - 218.948 €     - 61.017 

     

Doorschuifregeling tekort 2013 €   -  652.000    €   - 241.240 €  - 117.360 €  - 293.400 

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

Er is tot een bedrag van € 1.087.500 aan kosten personeel (uren) ten laste van het re-integratiebudget  
gebracht.  Verder is aan trajecten, premies, reiskosten werk etc. een bedrag van € 1.036.734 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 detacherings vergoeding ontvangen, 
deze ontvangsten bedragen t/m september € 305.329 
De totale kosten t/m september bedragen gesaldeerd € 1.818.905. Er is dus meer uitgegeven dan aan 
budget is ontvangen. Daar gaat ook nog af het negatief resultaat van 2013 (doorschuifregeling) van  
€ 652.000 af. Per saldo zou het tekort t/m september dan 1.138.535 bedragen. 
Daar tegenover staat dat op korte termijn een BTW teruggave verwacht  over de jaren 2008 t/m 2012. 
Deze zijn geraamd op € 1,2 miljoen.  
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7. Liquiditeitsoverzicht 
 

 Liquiditeitsoverzicht Baanbrekers                (afgerond op € 1.000)       

omschrijving  jan feb mrt apr  mei jun jul aug Sep okt nov dec 
                
ONTVANGSTEN                           
                
uitkering BUIG budget  1.834 1.834 1.834 1.896 2.775 1.834 1.834 1.834 1.834 873 873 873 

BBZ budget  19 19 22 16 17 17 17 17 17 17 17 17 

bijzondere bijstand  0 129 0 256 0 0 256 0 0 256 0 256 

participatiebudget  148 148 148 148 148 148 148 162 148 148 1.348 148 

debiteuren  680 669 946 580 580 448 524 915 909 670 670 670 

omzet Twiddus  61 51 48 65 48 50 54 54 54 54 54 54 

subsidie   1.258 1.239 1.340 1.277 1.277 2.064 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 1.277 

bijdrage gemeenten/facilitair  225 383 404 1.147 538 0 1.100 68 1.083 344 0 0 

lening BNG  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totaal ontvangsten  4.225 4.472 4.742 5.385 5.383 4.561 5.210 4.327 5.322 3.639 4.239 3.295 
                            
UITGAVEN                           
                         
Uitkeringen  1.810 1.585 1.873 1.846 1.856 2.384 2.138 1.825 1.749 1.850 1.875 1.900 

Bijzondere bijstand  171 135 84 79 68 106 50 66 66 70 70 70 

Salarissen  912 910 963 919 1.620 911 918 918 918 918 918 1.500 

Pensioenpremie WSW/WIW  203 202 205 204 204 204 203 204 191 191 190 204 

ABP/IZA  41 48 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Belastingen (OB/LB)  607 421 466 418 410 1.032 691 875 615 615 615 615 

Re-integratiebudget  227 147 101 192 150 250 150 89 125 150 150 150 

Crediteuren  289 102 870 438 567 470 465 433 460 460 460 460 

Te betalen subsidie  101 101 81 101 101 101 101 101 116 94 78 101 

Aflossing/rente leningen  0 25 0 226 0 0 465 686 0 0 0 0 

Apparaatskosten  196 183 510 276 221 146 119 143 152 237 148 152 

totaal uitgaven  4.557 3.859 5.194 4.740 5.238 5.645 5.341 5.381 4.433 4.626 4.545 5.193 
                            

SALDO ONTVANGSTEN _ UITGAVEN  -332 613 -452 645 145 -1.084 -131 -1.054 889 -987 -306 -1.898 

SALDO MUTATIES BANK/GIRO   -332 613 -452 645 145 -1.084 -131 -1.054 889 571 0 0 

Saldo op laatste dag van de maand:                       

BNG  -737 -40 -494 339 -318 -925 -1.431 -1.972 -1.562 0 0 0 

Postbank en Rabobankrekeningen 597 512 514 326 1.127 650 1.025 512 991 0 0 0 

saldo einde maand   -140 472 20 665 809 -275 -406 -1.460 -571 -1.558 -1.864 -3.762 
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In het liquiditeitsoverzicht zijn t/m het 3e kwartaal de gerealiseerde cijfers vermeld. De rest van het jaar is 
geprognostiseerd. 

 In de maand november is vooralsnog rekening gehouden met de terug te ontvangen BTW  
over de re-integratiemiddelen van € 1,2 miljoen. 

 Er wordt geen rekening meer gehouden met een mogelijke IAU uitkering 2011 voor de 
gemeenten   

 Waalwijk en  Heusden tekenen geen hoger beroep aan tegen de afwijzing van de IAU-aanvraag. 

 Er wordt ook geen rekening gehouden met nog te ontvangen bijdrage gemeenten ten behoeve 
van het vormen van een reserve re-integratiemiddelen. Dit AB-besluit is op 29 september j.l. 
herzien. 

 
Conclusie 
De prognose geeft aan dat vanaf de tweede helft 2014 de liquide middelen van Baanbrekers krapper zijn 
geworden waarbij in elk geval in december een tekort wordt voorzien. Daarbij signaleren wij tevens dat 
vanwege het feit dat er bijna geen reserves bij Baanbrekers aanwezig zijn, het risico van overschrijding 
toegestane kasgeldlimiet reëel aanwezig is in de maand december. Maandelijks doet zich deze 
overschrijding al voor rondom de betaaldatum van de salarissen. We zijn dan afhankelijk van 
doorbetaling door de gemeenten van de door hen van het ministerie ontvangen budgetten BUIG, BBZ en 
re-integratie, die meestal rond de betaaldata van de salarissen wordt overgemaakt.  
Wij zullen met een voorstel komen richting het DB hoe dit operationeel in te regelen met de deelnemen-
de gemeenten zodat er geen verstoring van de reguliere bedrijfsvoering optreedt. 
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Onderwerp: Rapportage toetsingsbezoek Cedris d.d.2 september 2014 

 

Samenvatting: 

Cedris is in 2011 gestart met het toetsen van Sw-bedrijven op basis van de branchecode. De toetsing wordt 

uitgevoerd door collegiale toetsingsteams. De branchecode en het toetsen moet bijdragen aan verhoging van 

de kwaliteit van geleverde diensten en een sterker imago van de branche in de buitenwereld. De toetsing vindt 

plaats aan de hand van acht thema’s en per thema wordt een oordeel gegeven. 

 

Inmiddels zijn bijna alle 90 Sw-bedrijven getoetst. Baanbrekers was een van de laatste. Baanbrekers is ook 

betrokken bij de toetsing van andere Sw-bedrijven. 

 

Cedris onderzoekt op dit moment de wenselijkheid van het continueren van de toetsing en naar mogelijkheden 

om het instrument aan te laten sluiten bij de veranderende context. Baanbrekers is een van de bedrijven die in 

het kader van dit onderzoek betrokken is.   
 
Bijgaand rapport is gemaakt naar aanleiding van de toetsing. De toetsing bestond uit de bestudering van 
diverse rapporten van Baanbrekers over beleid en bedrijfsvoering. Daarnaast hebben de leden van de 
toetsingscommissie gedurende een dag diverse gesprekken gevoerd met leidinggevenden, (staf)medewerkers, 
OR-leden en directie, zijn zij rondgeleid en hebben ze een bedrijfsbezoek aan een van onze opdrachtgevers 
gebracht. Aan het eind van de dag heeft een eerste mondelinge terugkoppeling plaatsgevonden met de 
directeur. 
 
Het toetsingsteam bestond uit de volgende leden:  
- Jan-Karel Jobse (Algemeen directeur, Risse Groep, Weert)  

- Ivo Korte (Algemeen directeur, Ferm Werk, Woerden)  

- Arend Pieterse (Senior medewerker Cedris)  

- Joram de Does (Secretaris branchecode Cedris)  

 

De rapportage van het toetsingsbezoek wordt bij Baanbrekers besproken met het MT, DB en de OR. Adviezen 

of verbeterpunten worden betrokken bij het te ontwikkelen beleid. 

 

Voorstel:  

Kennis te nemen van de rapportage.  

 

Dagtekening, 17 oktober 2014 

 



 

Baanbrekers • 2 september 2014 
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Rapportage branchecode toetsingsbezoek Baanbrekers van dinsdag 2 

september 2014 
 

Inleiding 

De bedoeling van de branchecode is de geleverde kwaliteit van de sector inzichtelijk te maken en zo de 

transparantie binnen en buiten de sector verder te verbeteren. Via collegiale toetsing bekijkt Cedris per SW-bedrijf 

in hoeverre (reeds) wordt voldaan aan de uitgangspunten van de code, zoals die door de ledenvergadering op 24 

november 2009 werd vastgesteld. De rapportage naar aanleiding van deze toetsing heeft als doel de 

aandachtspunten, die volgens het toetsingsteam tijdens de gesprekken zijn geconstateerd, te benoemen om zo 

inzichtelijk te maken voor het bezochte SW-bedrijf voor welk thema extra aandacht wenselijk is en bij welk thema 

zij reeds voldoet aan de branchecode. 

In deze rapportage gaat Cedris na in hoeverre Baanbrekers voldoet aan de branchecode van de sector. De 

beoordeling vindt per thema van de branchecode plaats en gebeurt op een schaal van 1 tot en met 3, waarbij 1 

staat voor het niet voldoen aan de branchecode, een 2 voor het gedeeltelijk voldoen aan de branchecode en een 

3 voor het geheel voldoen aan de branchecode. De beoordeling per thema is gebaseerd op de scores per 

afzonderlijk deelthema. De beoordeling vindt zo veel mogelijk plaats op basis van argumenten en objectieve 

maatstaven en verder op basis van de gesprekken die gevoerd zijn binnen het bedrijf. 

Op dinsdag 2 september 2014 heeft de collegiale toetsing bij Baanbrekers plaatsgevonden. Het toetsingsteam 

bestond uit de volgende leden: 

- Jan-Karel Jobse (Algemeen directeur, Risse Groep, Weert) 

- Ivo Korte (Algemeen directeur, Ferm Werk, Woerden)  

- Arend Pieterse (Senior medewerker Cedris) 

- Joram de Does (Secretaris branchecode Cedris) 

Per (deel)thema van de branchecode vindt u onderstaand het oordeel van het toetsingsteam met daarbij een 

onderbouwing. Per deelvraag wordt een –, een 0, of een + als waardering gegeven. Bij een minteken voldoet het 

bedrijf nu nog niet aan de branchecode. Bij een nulteken voldoet het bedrijf gedeeltelijk aan de branchecode, 

maar zijn er verbeteringen mogelijk. Bij een plusteken voldoet het bedrijf geheel aan de branchecode. Het 

eindoordeel per thema staat steeds aangeduid in de kop en kan een 1, 2 of 3 zijn op een driepuntsschaal, waarbij 

het cijfer staat voor: 

-1: voldoet nog niet aan de branchecode 

-2: voldoet gedeeltelijk aan de branchecode 

-3: voldoet helemaal aan de branchecode 
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Thema maatschappelijke taak en positie    Waardering : 2 

  
Bij het eerste thema maatschappelijke taak en positie kijkt het toetsingsteam hoe de missie en de visie van het 

sw-bedrijf geborgd is in het bedrijf en hoe dit leeft binnen het bedrijf. Bij het thema maatschappelijke taak en 

positie is het belangrijk om te achterhalen of de sociale en publieke functie van het sw-bedrijf de boventoon voert 

in het beleid, maar belangrijker is dat deze ook leeft in de praktische uitvoering van dat beleid; op de dagelijkse 

werkvloer. De zogenoemde spanning tussen de financiële doelstelling van een uitvoeringsorganisatie richting 

haar gemeente en de sociale doelstelling opgelegd vanuit de gemeente en het rijk, kan zorgen voor een spagaat 

die in de uitvoering zichtbaar kan worden. 

1. De bedrijven aangesloten bij Cedris zijn uitvoeringsorganisaties met een belangrijke sociale en publieke 

functie voor grote groepen personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.   ( + ) 

Baanbrekers is een publieke ondernemer voor werk en inkomen. Baanbrekers richt zich in haar 

dienstverlening op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers in de regio. Baanbrekers 

voert voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet uit op het gebied van 

werk en inkomen. Baanbrekers is ontstaan uit de samenvoeging van voormalige sociale werkvoorziening 

WML en de intergemeentelijke sociale dienst Midden-Langstraat op 1 januari 2013. Hiermee is 

Baanbrekers een van de eerste fusieorganisaties waarin het gehele domein van Werk en Inkomen 

binnen een uitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd. Baanbrekers heeft een personeelsbestand van rond 

de 600 Fte’s Wsw daarnaast is Baanbrekers verantwoordelijk voor ongeveer 1600 personen die 

uitkeringsgerechtigd zijn.  

 

2. Zij werken ten behoeve van personen uit deze groep aan het vergroten van kansen op passend, betaald 

werk, bij voorkeur in een zo regulier mogelijke omgeving.     ( 0 ) 

Baanbrekers richt zich in haar missie en visie op het zo veel mogelijk plaatsen van personen op een zo 

regulier mogelijke plek, het liefst bij werkgevers in de regio. De focus van Baanbrekers ligt in de eerste 

periode na de fusie voornamelijk op de sociale dienst. Het sociaal werkbedrijf van Baanbrekers wordt 

gedeeltelijk in het onderdeel Transferium ingezet voor het opdoen van werknemersvaardigheden en 

uitplaatsen van mensen met een afstand van de arbeidsmarkt naar werk. De overige afdelingen van 

Baanbrekers zijn als klassiek SW-bedrijf ingericht en vooral gericht op het draaien van productie. Binnen 

Baanbrekers zijn er mogelijkheden tot doorstroom en uitstroom van de Wsw-populatie naar regulier 

werk. Op dit moment wordt hier door middel van selectie en begeleiding aandacht en energie 

ingestoken. Mooi voorbeeld is de toepassing van het mixed people concept waarbij WWB-ers samen 

met Wsw-ers geplaatst worden bij reguliere werkgevers in groepsdetacheringen. Bij het toetsingsteam 

bestaat het beeld dat binnen de productieafdelingen er veel Wsw ’ers werken op leidinggevende of 

sleutelposities met voldoende vaardigheden en kwaliteiten om begeleid te worden naar werk bij reguliere 

werkgevers. Via het Wsw-ontwikkeltraject en indeling op werkladder wordt de afstand tot de 

arbeidsmarkt in beeld gebracht. Door daarnaast ook een uitspraak te doen over de te verwachte trede, 

wordt de maximaal haalbare groei (ontwikkeling) in beeld gebracht. Vervolgens wordt door werkleiding 

een individueel ontwikkelplan opgesteld. Dit wordt periodiek geëvalueerd. Via maatschappelijke 

participatie, leer-werkplekken, detacheringen, werken op locatie en facilitering van de reguliere 

werkgever zet Baanbrekers in om mensen zo regulier mogelijk te plaatsen.  

3.  Binnen de kaders van de verleende opdracht begeleiden de bedrijven hun cliënten en werknemers 

zodanig, dat zij worden gestimuleerd hun arbeidsmogelijkheden te behouden en/of te verbeteren. Waar 

mogelijk wordt de doelgroep toegerust om de eigen talenten te ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid 

daarvoor te nemen.          ( 0 ) 

Werknemers in het kader van de WSW hebben een IOP. Het transferium wordt specifiek ingericht voor 

de doelgroep Wsw die potentie heeft tot uitstroming. Hierin wordt door middel van kortdurende 

scholingen, workshops, trainingen, e-learning en het opdoen van werkervaring de vaardigheden van de 

werknemer ontwikkeld. Baanbrekers kent geen methodische inrichting van het 
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arbeidsontwikkelingsproces. Als instrumentarium wordt er gebruik gemaakt van het IOP. Afspraken over 

opleidingen en ontwikkeling worden vastgelegd in het IOP en gemonitord door middel van het 

cliëntvolgsysteem Compas. Het ontwikkelingspotentieel voor de Wsw-doelgroep is niet in kaart gebracht 

door middel van een diagnose-instrument.  

 

Conclusie: 

In de missie en visie van Baanbrekers komt naar voren dat Baanbrekers zich zo veel mogelijk richt om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en zo veel mogelijk naar reguliere plekken te plaatsen. Door 

middel van het ontwikkelplan (IOP) worden werknemers uitgedaagd om zo regulier mogelijk te werken. De 

resultaten op het uitplaatsen van werknemers in individuele detacheringen en in begeleid werken (16%) liggen 

beneden het landelijke gemiddelde (21%). Ongeveer 50% van de doelgroep-Wsw werkt op een beschut binnen 

plek. Deze resultaten worden behaald door de praktijkervaring en de kennis  van het professionele kader van de 

doelgroep. De doelgroep-Wsw is niet volledig in kaart gebracht qua competenties door middel van een diagnose-

instrument. De kennis  van de mogelijkheden van de doelgroep zit in de hoofden van het professioneel kader. Het 

is aan te raden eerst de doelgroep Wsw goed in kaart te brengen qua ontwikkelingspotentieel om vervolgens 

verdere keuzes over de toekomst van de productieafdelingen te kunnen maken. Het beeld bestaat bij het 

toetsingsteam dat er binnen de Wsw-populatie een grote groep personen door kan stromen naar een 

detachering, groepsdetachering of een begeleid werken plek. Daarnaast is het beeld dat er veel personen met 

een Wsw-indicatie op sleutelposities of leidinggevende posities werken binnen Baanbrekers. Deze groep heeft 

potentie om buiten te werken. Het beeld ontstaat uit de toetsingsdag dat de economische activiteit in de regio 

voldoende opnamecapaciteit heeft om meer werknemers bij reguliere werkgevers te plaatsen. Het toetsingsteam 

raadt aan om vanuit de doelstelling  van de Wsw meer energie te steken in het naar buiten plaatsen van 

werknemers. Het is aan te raden om vanuit financieel oogpunt goed te bekijken in hoeverre de 

productieafdelingen rendabel zijn in vergelijking met het plaatsen naar reguliere werkgevers in de verschillende 

concepten. Uit ervaring bij meerdere andere SW-bedrijven blijkt dat het afbouwen van de productieafdelingen en 

plaatsen naar buiten financieel gunstiger is in economisch sterkere gebieden, dan het in stand houden van de 

productieafdelingen.  

Thema Bestuur en Toezicht: 
 

Een normering op het punt van bestuur en toezicht is slechts marginaal mogelijk. De bedrijven in de SW zijn 

hierbij dermate afhankelijk de gemeenten in hun werkgebied dat hier geen algemeen geldende beginselen over 

zijn vast te leggen. Het toetsingsteam concentreert zich in deze paragraaf daarom op de opvallende zaken. 

 

Baanbrekers voert voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet uit op het gebied 

van werk en inkomen. Baanbrekers is ontstaan uit de samenvoeging van voormalige sociale werkvoorziening 

WML en de intergemeentelijke sociale dienst Midden-Langstraat op 1 januari 2013. 

  

Thema dienstverlening      Waardering : 2 

  
Het bedrijf heeft een beleid gericht op handhaving en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan specifieke groepen: 

Werknemers en cliënten 

1. Dienstverlening is erop gericht werknemers en cliënten te ondersteunen in hun re-integratie in werk en 

hun ontwikkeling daarin, gericht op zo regulier mogelijke plaatsing. Dit varieert van waar nodig beschut 

werk tot waar mogelijk (begeleide) plaatsing bij een reguliere werkgever.   ( + ) 

 

Baanbrekers biedt de mogelijkheid aan cliënten en werknemers om binnen alle treden op de werkladder 

te werken; beschut werk, werken op locatie, individuele detacheringen, begeleid werken en 

groepsdetachering.  
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2. Bij het bieden van sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie vormen de behoeften en 

mogelijkheden van de werknemers en cliënten het uitgangspunt.    ( 0 )   

 

Baanbrekers gebruikt de werkladder en het IOP om de verwachte ontwikkeltrede in kaart te brengen van 

de werknemers en cliënten. In het ontwikkelingsgesprek kunnen werknemers hun behoeften aangeven. 

Vervolgens worden afspraken over de ontwikkeling van de medewerkers vastgelegd in en persoonlijk 

ontwikkelplan.  

3. Onder de doelgroep wordt periodiek de tevredenheid met de geboden dienstverlening gemeten. Waar 

nodig en mogelijk worden de resultaten benut om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.  ( 0 ) 

 

Baanbrekers kent geen overkoepelend medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het cultuurtraject heeft 

op dit moment voorrang gekregen. In de werkoverleggen, tijdens het functioneringsgesprek en het 

gesprek over het ontwikkelingsplan wordt naar de tevredenheid van werknemers gevraagd. Daarnaast 

wordt via input uit de WWB, Wsw-kamer en de OR zicht gehouden op de werkvloer. Het toetsingsteam 

raadt aan om juist in deze tijden waarin de sector onder druk staat van bezuinigingen en verandering in 

wetgeving een MTO uit te voeren. Het is belangrijk voor een organisatie om onafhankelijk te weten wat 

er speelt bij de werknemers en cliënten.  

4.  Keuzes en prestaties rond dienstverlening aan de doelgroep worden elk jaar voor derden openbaar 

gemaakt in het sociaal jaarverslag.        ( 0 ) 

 

Het toetsingsteam beschikt over het jaarverslag van 2013 en het beleidsverslag van 2013. Hierin wordt 

gerapporteerd over de sociale doelstellingen en prestaties. Beide documenten spitsen zich voornamelijk 

op prestaties en doelstellingen op het vlak van de bijstand. Sociale doelstellingen en prestaties op het 

gebeid van de Wsw zijn nauwelijks te vinden in het jaarverslag: de onderwerpen 

arbeidsomstandigheden, externe plaatsingen, in- door- en uitstroom, opleidingen en ziekteverzuim 

worden niet beschreven. Het toetsingsteam raadt aan om deze sociale prestaties weer te geven in het 

jaarverslag en de Wsw meer ruimte te bieden in het jaarverslag. 

Opdrachtgevers, gemeente, UWV, bedrijven en instellingen 

5. Het vervullen van re-integratieopdrachten gebeurt vanuit een professionele houding.  ( + ) 

 

Baanbrekers voert de volledige uitvoering van de WWB uit voor de deelnemende gemeenten. 

Baanbrekers behaalt goede resultaten op het uitplaatsen van mensen uit de bijstand en heeft door deze 

resultaten flinke besparingen gerealiseerd. Het proces rondom het verstrekken van uitkeringen tot het 

begeleiden en re-integreren naar werk is op papier professioneel opgezet.  

6. De bedrijven zijn zich daarbij bewust van hun plaats in de keten van werk en inkomen respectievelijk de 

bedrijfsketen. Met opdrachtgevers onderhouden zij een hechte relatie. Zij organiseren hun 

werkprocessen zodanig dat aan de hen toevertrouwde doelgroepen maatwerk wordt geboden. De 

bedrijven zetten hun infrastructuur (waaronder begeleiding en productietaken) in om hun opdracht te 

realiseren.          ( + ) 

 

Baanbrekers is opgericht met als doel om optimaal de aanwezige infrastructuur op het gebied van werk 

en inkomen te benutten binnen een organisatie. Baanbrekers brengt daarnaast via het project 

Talent2work  werkzoekenden direct in contact met werkgevers. Met het UWV, gemeente Tilburg en 

Diamantgroep loopt een aanpak voor gecoördineerde werkgeversdienstverlening.  

 

7. Bij opdrachtgevers wordt periodiek de tevredenheid met de geboden dienstverlening gemeten. De 

resultaten worden waar nodig en mogelijk benut om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. 

                                                                                                                                                            ( + ) 

Met werkgevers vindt regelmatig overleg en afstemming plaats. Baanbrekers kent geen structureel 
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terugkerend klanttevredenheidsonderzoek (KTO) bij al haar klanten. Met key-accounts wordt regelmatig 

door het management een apart gesprek ingepland om na te vragen hoe er wordt gedacht over de 

dienstverlening van Baanbrekers. Baanbrekers is bezig met het uitvragen van een verwachtingspatroon 

bij haar klanten. Het toetsingsteam krijgt het beeld dat in de praktijk Baanbrekers haar klanten in beeld 

heeft en dat hier voldoende aandacht aan wordt geschonken.  

 

8.  De bedrijven voeren periodiek actief en open overleg met de stakeholders en zorgen ervoor dat zij 

periodiek en systematisch worden ingelicht.       ( + ) 

 

Baanbrekers onderhoudt haar relatie met de gemeenten via de formele overlegstructuur. Daarnaast 

onderhoudt Baanbrekers contact met andere stakeholders. Medewerkers worden geïnformeerd via 

werkoverleggen, nieuwsbrieven, de website en speciale bijeenkomsten waar nodig. Tijdens de toetsing 

komt naar voren dat de kwaliteit en de frequentie van het werkoverleg verschilt binnen de organisatie. 

Aandacht schenken als organisatie aan de vormgeving van het werkoverleg en het ondersteunen van 

werkleiders om werkoverleg in te richten is aan te raden. De bestuurder heeft maandelijks overleg met 

de OR. Het toetsingsteam valt het op dat Baanbrekers nog twee OR-en kent. Na een samenvoeging van 

twee organisaties raadt het toetsingsteam aan om ook de medezeggenschap samen te voegen. 

Opdrachtgevers en leveranciers worden door middel van netwerkbijeenkomsten, ondernemersclubs, 

bedrijfsbezoeken en reguliere klantcontacten op de hoogte gehouden.  

 

Conclusie:  

Het toetsingsteam concludeert dat Baanbrekers de dienstverlening voor cliënten en werknemers op orde heeft, 

maar dat er punten zijn die verbeterd kunnen worden. Verder mist bij Baanbrekers een recent 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het toetsingsteam raadt aan een organisatie breed MTO op te 

zetten en uit te voeren. In tijden van reorganisaties en veranderingen is het belangrijk om onafhankelijk te weten 

wat er speelt bij de doelgroep. Het in de organisatie bespreken van de inrichting en vormgeving van het 

werkoverleg en de is aan te raden. De dienstverlening richting opdrachtgevers en klanten is op orde. Voor zover 

het toetsingsteam heeft kunnen achterhalen zijn bestaande klanten tevreden met de dienstverlening.  

 

 

Thema goed werkgeverschap     Waardering : 3  

 
1.  In hun rol als werkgever in het algemeen, en bij het bieden van werkplekken en trajecten aan de 

doelgroep in het bijzonder, respecteren en bevorderen de bedrijven de uitgangspunten van veilig en 

gezond werken.          ( + )  

 

Het ziekteverzuimpercentage bij Baanbrekers ligt ongeveer 3 jaar lang op rij rond de 10%. In 2013 is het 

verzuim 9,3%. Dit ligt ver beneden het landelijke gemiddelde van 12,3%. Baanbrekers heeft een 

uitgebreide verzuimaanpak. Het beleid wordt vastgelegd in een jaarplan en na het jaar met de arbodienst 

geëvalueerd. De verzuimcommissie komt maandelijks bijeen om de stand van zaken te bespreken. Waar 

nodig schuift de verzuimconsulent met een functionaris van P&O aan bij het werkoverleg van de 

werkleider om het verzuim toe te lichten, bespreekbaar te maken en waar nodig te ondersteunen. Er is 

blijvende aandacht voor verzuim waarbij taken en processen helder zijn beschreven.  

 

Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft Baanbrekers op orde zo ver het 

toetsingsteam deze zaken kan beoordelen. Het toetsingsteam heeft hier minder op ingezoomd en heeft 

dit beoordeeld aan de hand van diverse stukken op het gebied van arbo. Er is een algemeen arbobeleid 

opgesteld, de RI&E’s zijn opgesteld en actueel. Regelmatig vinden er interne arborondes plaats. Het 

plan van aanpak is opgesteld, per afdeling zijn er actielijsten. De groenafdeling en schoonmaakafdeling 

is samengevoegd in een joint venture met Vebego; WML facilitair. De joint-venture hanteert een 

kwaliteitssysteem ISO 9001 en werkt met VCA-opleiding voor medewerkers in het groen. De cleanroom 

van Baanbrekers voldoet aan de normen van ISO 13485.  
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2.  De organisaties leven als werkgever de geldende CAO(‘s) na. Voor werknemers met een Wsw-indicatie 

worden de bepalingen van de CAO Wsw nageleefd, waaronder de instelling van een 

geschillencommissie.         ( + ) 

 

Baanbrekers leeft de cao-SW na. Bij een geschil over de toepassing van de CAO hebben medewerkers 

de mogelijkheid om de hulp in te schakelen van de geschillencommissie. Daarnaast kunnen werknemers 

de hulp inschakelen van een externe en interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen 

rapporteren elk jaar in algemene bewoordingen aan het MT en in het jaarverslag.  

Conclusie:  

Het toetsingsteam constateert dat binnen Baanbrekers er voldoende aandacht is voor het ziekteverzuim. Het 

ziekteverzuimpercentage ligt beneden het landelijk gemiddelde. Er is voldoende aandacht voor het ziekteverzuim 

binnen de organisatie op het gebied van facilitering en aandacht in de processen en procedures. De resultaten op 

het gebied van ziekteverzuim zijn goed.  

 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft Baanbrekers helder beleid opgesteld. Er zijn recente RI&E’s 

voor elke afdeling gedaan waaruit een plan van aanpak is opgesteld. Interne arborondes vinden plaats. Het 

toetsingsteam krijgt het beeld dat Baanbrekers voldoende aandacht schenkt aan de arbeidsomstandigheden. 

  

Thema inzet van middelen:      Waardering : 3 

 
1. De bedrijfsvoering is doelmatig. Besteding van middelen gebeurt op een efficiënte wijze en is 

ondersteunend aan de opdracht.        ( + ) 

Baanbrekers is een nieuwe organisatie die na een hevige reorganisatie bezig is de processen te 

stroomlijnen en op orde te krijgen. De resultaten op het gebied van besparingen in de bijstand zijn goed. 

Voor de Wsw is het lastig om zwarte cijfers te blijven draaien nu en in de toekomst, vanwege de 

efficiencykorting en langzamerhand de uitstroom uit de Wsw. De loonkosten van de Wsw-werknemers 

liggen op het landelijke gemiddelde. De organisatie heeft flinke kostenbesparingen gerealiseerd. Maar 

de omzet op het Wsw-gedeelte blijft achter. Een gedeelte van deze omzet zit in een afspraak met de drie 

gemeenten die bestuurlijk besloten hebben werk te gunnen aan Baanbrekers. In de praktijk blijkt uit de 

cijfers dat twee gemeenten deze afspraak onvoldoende nakomen.  

 

 

2. Besteding van middelen wordt op transparante wijze verantwoord.    ( + ) 

 

Baanbrekers verantwoordt haar financiële resultaten richting de gemeenten.  

 

Conclusie:  

 

Het toetsingsteam treft in Baanbrekers een organisatie aan die net uit een reorganisatie komt en de 

processen nog aan het stroomlijnen is. Het toetsingsteam vindt het lastiger om van deze organisatie een 

goede inschatting te maken op het gebied van financiën. De resultaten op de WWB zijn de afgelopen 

periode goed, daarnaast zijn er flinke kostenbesparingen gerealiseerd binnen de gehele organisatie. De 

loonkosten van de Wsw-werknemers zijn op het landelijke gemiddelde. Met de bezuinigen op de Wsw, 

geen nieuwe instroom zijn de vooruitzichten voor dit gedeelte minder goed. De omzet is beneden het 

landelijke gemiddelde. Om Baanbrekers succesvol te maken, is bij de oprichting bestuurlijk besloten dat 

de drie gemeenten werk gunnen aan Baanbrekers. Hoewel deze afspraken bestuurlijk worden gedragen 

is dit bij twee gemeenten minder terug te zien in de financiële cijfers. De afspraak lijkt onvoldoende in de 
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praktijk te worden nagekomen.  

 

 

Thema: transparant en integer handelen   Waardering : 2 

  
1. De bedrijven voldoen in hun rol als werkgever en als speler op de markt aan alle wettelijke vereisten, 

zoals bijvoorbeeld de bepalingen in de Mededingingswet. De bedrijven gedragen zich integer, oprecht 

en transparant. Belangenverstrengeling wordt niet geduld.     ( + ) 

 

Baanbrekers handelt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  

2. Afspraken over transparant en integer handelen worden op bedrijfsniveau vastgelegd in een 

integriteitsprotocol met heldere normen en sancties.      ( 0 ) 

Dit protocol bevat tenminste afspraken over:        

 omgaan met het vermoeden van misstanden (instelling vertrouwenspersoon en 

klokkenluidersregeling) 

geheimhouding, privacy, omgaan met informatie 

 onverenigbaarheid van functies (incompatibiliteiten) 

 nevenwerkzaamheden 

 financiële belangenverstrengeling 

 omgaan met geschenken, giften en dergelijke 

 openbaarmaking topinkomens  

 inkoopprocedures 

Dit protocol is aanwezig voor het ambtelijk personeel via de gemeente. De bedrijven borgen intern de 

naleving van deze afspraken. Het integriteitsprotocol is openbaar.  

 

Baanbrekers kent verschillende protocollen en regelingen op diverse onderwerpen. Er is 

integriteitsprotocol van de voormalig ISD aanwezig en er zijn huisregels van WML. Deze twee 

documenten worden nog samengevoegd. Binnen WML is voor de fusie een uitgebreide normen en 

waarden campagne geweest. Voor de nieuwe organisatie is er een cultuurcommissie ingesteld die in de 

eerste plaats activiteiten ontplooid om elkaar te leren kennen. Het toetsingsteam beseft dat het 

integriteitsprotocol en de normen en waarden binnen de nieuwe organisatie nog niet veel bekendheid 

genieten en dat andere onderwerpen prioriteit krijgen bij het vormen van een nieuwe organisatie. Als de 

operationele processen naar tevredenheid verlopen, adviseert het toetsingsteam dit onderwerp breed op 

te pakken. 

 
Conclusie:  

In zijn algemeenheid ervaart het toetsingsteam tijdens de gesprekken een open houding van de medewerkers, 

waarin veel bespreekbaar is. De gedragscode en de verschillende regelingen en protocollen op het gebied van 

integriteit hebben op dit moment weinig prioriteit binnen de Baanbrekers vanwege de reorganisatie en fusie, het 

stroomlijnen van operationele processen heeft voorrang. Herhaaldelijk aandacht geven en het bespreken van 

gedrag met elkaar blijft wel zoals in iedere organisatie belangrijk. Het toetsingsteam concludeert dat Baanbrekers 

nog niet geheel voldoet aan de branchecode op het gebied van transparant en integer handelen, maar verwacht 

dat hier in de toekomst zeker verdere aandacht aan het onderwerp wordt geschonken. 

 
Thema: veelzijdigheid       Waardering : 3 
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Baanbrekers staat achter de aspecten die in het thema veelzijdigheid worden beschreven. 

 

 

Thema: deelname brancheonderzoek    Waardering : 3
  

Baanbrekers neemt deel aan het brancheonderzoek van Cedris. 
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Behandeling in:                  AB van 15 december 2014 

 

Onderwerp: Archiefverordening Baanbrekers 
Steller:                            Conny Kleijssen, jurist 

 

 

Voorstel: 

 

 

 Hierbij wordt u verzocht de Archiefverordening Baanbrekers conform 
bijgevoegd concept in uw vergadering vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de bestaande Archiefverordening Baanbrekers d.d. 16 
december 2013 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB van 15 december 2014  

   

 

A.E.W. van Limpt                          W.J.J. Ligtenberg 

secretaris                                        voorzitter            

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

   Teamleider uitvoering, beleidsmedewerker 

uitvoering, jurist, archiefmedewerker 

 vaststelling van het DB Baanbrekers na 

behandeling in de vergadering 

Juli- augustus 2014 

 

 

d.d. 22 augustus 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 Na vaststelling AB 

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :     

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet  JA R. de Jong Na vaststelling AB 

O.R. / G.O              

Anders:  JA J. van Hoof/ C. Kleijssen; Toezending aan GS Na vaststelling AB 

Terinzagelegging: JA             

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M. Felida ntb 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Archiefverordening Baanbrekers  

 

 
Voorgeschiedenis: 
Op basis van de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling moet Baanbrekers beschikken over 
een Archiefverordening.  
 
N.a.v. het schrijven van de Provincie Noord-Brabant d.d. 18 februari 2014 is zowel de  
Archiefverordening Baanbrekers als het besluit informatiebeheer Baanbrekers aangepast aan de 
gemaakte opmerkingen door de Provincie.  Het besluit informatiebeheer Baanbrekers is behandeld 
en vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers d.d. 22 augustus 2014.  
Aan u wordt voorgesteld om de Archiefverordening d.d. 15 december 2014 conform bijgevoegd 
concept in uw vergadering vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de bestaande 
Archiefverordening Baanbrekers d.d. 16 december 2013. 
 
De voornaamste opmerking van de Provincie Noord-Brabant met betrekking tot de 
Archiefverordening Baanbrekers was dat het Streekarchief Langstraat Heusden Altena als 
“archiefbewaarplaats” moest worden aangewezen voor wat betreft het statische, zakelijke archief 
dat ouder is dan 20 jaar.  
Deze aanpassing is in de voorliggende Archiefverordening Baanbrekers geregeld. 
 
Concreet betekent het voorgaande dat artikel 2 van de Archiefverordening Baanbrekers is gewijzigd 
waardoor het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is aangewezen als archiefbewaarplaats van 
Baanbrekers.  
 
Wat willen we bereiken?  
De Archiefverordening Baanbrekers in overeenstemming brengen met de gemaakte opmerkingen 
hierover van de Provincie. 
 
Risico’s 
Hieraan zijn geen risico’s verbonden. 
 
Wat gaat het kosten?  

 Er zal nog een overeenkomst gesloten moeten worden met het Streekarchief Langstraat  
Heusden Altena inzake het archiefbeheer, de functie van archiefbewaarplaats. Archiefbescheiden 
die niet vernietigd mogen worden moeten na 20 jaar overgebracht worden naar het 
Streekarchief. Begrote kosten 50 euro per strekkende meter per jaar. 

 
Voorstel: 
Het AB wordt voorgesteld om de Archiefverordening Baanbrekers d.d. 15 december 2014 conform 
bijgevoegd concept vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening 
Baanbrekers d.d. 16 december 2013. 
 

 
Dagtekening, 03 december 2014 
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Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Baanbrekers zonder benoemde archivaris 
 
 
Het Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 
 
gelet op artikel 40 lid 1 en lid 2 van de Archiefwet 1995 en artikel 39 lid 1 van de Gemeenschappelijke 
Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers;  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van Baanbrekers;  
 
overwegende dat de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers het noodzakelijk maakt 
om te komen tot vaststelling van een archiefverordening; 
 
 
b e s l u i t  v a s t  t e  s t e l l e n:  
 
 
de Archiefverordening Baanbrekers, zodat deze komt te luiden als volgt:  
 
    
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 
In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 
a. de wet    de Archiefwet 1995 
b. organen de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de 

wet, voor zover behorende tot Baanbrekers; 
c. de archiefbewaarplaats de aangewezen archiefbewaarplaats is de in artikel 2 van 

deze verordening aangewezen plaats; 
d. de archiefruimte(n) het semi-statisch en dynamisch archief van Baanbrekers;  
e. het dagelijks bestuur het orgaan dat conform artikel 39 lid 1 van de 

gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers belast is met de zorg, het toezicht op de 
bewaring en het beheer van de archiefbescheiden; 

f. de directeur diegene die ingevolge artikel 39 lid 2 van de 
gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers is belast met het beheer van de 
archiefbescheiden van Baanbrekers; 

g. informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, apparatuur en 
programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden 
kunnen worden ontvangen, vervaardigd, bewerkt, bewaard, 
geordend, verzonden en geraadpleegd; 

h. verantwoordelijk medewerker diegene(n) aan wie de directeur de uitvoering van de 
bepalingen van deze verordening heeft 
(onder)gemandateerd, een volmacht heeft verleend of 
(onder)machtiging heeft verleend; 

i. afdeling     organisatieonderdeel waarbinnen sprake is van het 
beheren van documenten. 
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HOOFDSTUK II DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS 
 
 
Artikel 2 

1. Als archiefbewaarplaats van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers wordt 
aangewezen het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.  

2. In de archiefruimte(n) van Baanbrekers bevindt zich het semi-statisch en dynamisch archief.  
 
HOOFDSTUK III DE ZORG VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN 
 
Artikel 3 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten, instandhouden en voldoen aan doelmatigheid  
van archiefruimte(n) als bedoeld in artikel 2 lid 2. 
 
ARTIKEL 4 
Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de bepalingen van deze verordening (onder)mandateren, 
of voor de uitvoering van de bepalingen (onder)volmacht verlenen, (onder)machtiging verlenen aan 
de verantwoordelijk medewerker(s) van een bepaalde afdeling van Baanbrekers. 
 
ARTIKEL 5 
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat er voldoende deskundige medewerkers, conform de 
vereisten die de wet hieraan stelt, binnen Baanbrekers werkzaam zijn die werkzaamheden 
verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzameling van Baanbrekers 
uitvoeren.  
 
ARTIKEL 6 
1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de 

archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende 
is gewaarborgd. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van 
bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke 
bescheiden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor deze als archiefbescheiden voor 
blijvende bewaring in aanmerking komen. 

 
ARTIKEL 7 
Het dagelijks bestuur zorgt er voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden 
geraamd voor de kosten die verband houden met de zorg voor de archiefbescheiden, archiefruimten 
en deskundigheid van personeel. 
 
ARTIKEL 8 
Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van Baanbrekers die niet naar 
de archiefbewaarplaats zijn overgebracht, voorschriften vast middels “het Besluit Informatiebeheer 
Baanbrekers”.  
 
Artikel 9 
Het dagelijks bestuur doet jaarlijks aan het algemeen bestuur verslag m.b.t. hetgeen het dagelijks 
bestuur heeft verricht ter uitvoering van artikel 40 van de wet. Het dagelijks bestuur verstrekt daarbij 
het verslag dat door de directeur aan het dagelijks bestuur is verstrekt met betrekking tot het beheer 
van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.  
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HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 10 
De Archiefverordening Baanbrekers, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur in de 
vergadering van 16 december 2013, wordt ingetrokken. 
 
 ARTIKEL 11 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
Deze verordening kan worden aangehaald als de Archiefverordening Baanbrekers.         
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur datum 29 september 2014 
 
 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mevrouw A.E.W. van Limpt   de heer W.J.J. Ligtenberg 
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TOELICHTING 
 
Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995, en dient door 
het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de 
Archiefwet 1995. 
 
Deze verordening is, evenals de wet en Archiefbesluit 1995, niet alleen van toepassing op klassieke, 
papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne digitale informatiedragers.  
Hoofdstuk III van deze verordening bevat een uitwerking van het begrip “zorg” dat in de Archiefwet 
1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn is geregeld in het 
Archiefbesluit 1995 en in de Archiefregeling. 
 
Dit model is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend door gemeenten 
wordt deelgenomen. Archiefverordeningen voor gemeenschappelijke regelingen waaraan ook 
andere overheidsorganisaties deelnemen dienen op maat te worden gemaakt. 
 
 
TOELICHTING OP DIVERSE ARTIKELEN 
 
Artikel 1 
Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer 
specifieke betekenis moet worden toegekend. 
 
Artikel 3 
De Archiefregeling stelt op grond van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en 
inrichtingseisen de archiefruimten moeten voldoen. 
 
ARTIKEL 4 
De aanwijzing van degenen aan wie de uitvoering van deze verordening is overgedragen, is 
opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Baanbrekers. 
 
Artikel 6  
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels 
omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in 
aanmerking komende archiefbescheiden.  
 
ARTIKEL 8 
De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Baanbrekers.  
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Behandeling in:           AB van 15 december 2014      

Onderwerp:           Nota van waardering en afschrijvingsbeleid activa  

Steller:                            Bert Hoep 

 

 
Voorstel: 
 

 
Overgaan tot vaststelling van de Nota van waardering en afschrijvingsbeleid 
activa.  

 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB  15 december 2014 
   
 
A.E.W. van Limpt  MCM           W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

    

    

WWB-kamer:    

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie 
verplicht  

   

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief 
klanten 

   

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie 
uit 

   

Anders    
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Onderwerp:   Nota van waardering en afschrijvingsbeleid activa         

 
 
Samenvatting: 
Conform het BBV dient te worden beschikt over een bestuurlijk vastgestelde nota van waardering en 
afschrijvingsbeleid activa. De bijgevoegde nota bevat de uitgangspunten van dit beleid. Daarbij is 
voor wat betreft de gehanteerde afschrijvingstermijnen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de dor 
de deelnemende gemeenten gehanteerde termijnen.   
 
 
Voorgeschiedenis: 
Per 1 januari 2013 is Baanbrekers van start gegaan. Tijdens de controle van de jaarrekening bleek de 
nieuwe organisatie nog niet te beschikken over een vastgestelde nota van waardering en 
afschrijvingsbeleid activa. Een notitie hierover vindt u bijgevoegd. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een vastgestelde nota t.b.v. waardering en afschrijving. 
 

 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Het BBV schrijft voor dat een stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. 
Op de exploitatie van een bepaald boekjaar mogen alleen de lasten drukken die op dat jaar 
betrekking hebben. Daarom moeten uitgaven voor zaken met meerjarig nut in beginsel worden 
geactiveerd en op de balans tot uitdrukking worden gebracht. Bij activering draait het om de vraag of 
uitgaven meerjarig nut hebben en in welke gevallen dergelijke uitgaven (moeten/mogen) worden 
geactiveerd en dus als vaste activa worden beschouwd. 
 
In de bijgevoegde nota waardering en afschrijvingsbeleid worden de diverse vormen van activa 
onderscheiden en zijn uitgangspunten geformuleerd voor waardering en afschrijving. Voor wat 
betreft de gehanteerde afschrijvingstermijnen geldt dat zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de 
door de deelnemende gemeenten gehanteerde termijnen.  
 
 
Wat gaat het kosten?  
N.v.t. 
 
 
Adviezen in- en extern 
Accountant, gemeenten 
 
 
Voorstel: 
Overgaan tot vaststelling van de Nota van waardering en afschrijvingsbeleid activa.  
 

Dagtekening, 7 november 2014 
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Algemene toelichting inzake Waardering en Afschrijving 
 
Het BBV schrijft voor dat een stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. 
Op de exploitatie van een bepaald boekjaar mogen alleen de lasten drukken die op dat jaar 
betrekking hebben. 
 
Daarom moeten uitgaven voor zaken met meerjarig nut in beginsel worden geactiveerd en op de 
balans tot uitdrukking worden gebracht. 
Bij activering draait het om de vraag of uitgaven meerjarig nut hebben en in welke gevallen dergelijke 
uitgaven (moeten/mogen) worden geactiveerd en dus als vaste activa worden beschouwd. 
 
Tekorten hebben geen meerjarig nut en mogen dus niet meer geactiveerd worden, maar moeten in 
één keer ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. 
 
Wanneer wordt geïnvesteerd in een bestaand actief wordt op de nieuwe investering afgeschreven 
conform de in deze nota opgenomen afschrijvingstermijnen met een maximum van de resterende 
afschrijvingstermijn van het hoofdactief. 
 
Om praktische redenen worden aanschaffingen van minder dan € 10.000, --  niet geactiveerd maar 
direct ten laste van de exploitatierekening gebracht. 
 
Er zijn 3 soorten activa: 
 
Immateriële vaste activa: 
1a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. 
1b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 
 
Materiële vaste activa: 
1a. Investeringen met een economisch nut 
1b.Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
 
Financiële vaste activa: 
1.Kapitaalverstrekkingen aan: 

 Deelnemingen; 

 Gemeenschappelijke regelingen; 

 Overige verbonden partijen. 
2. Leningen aan: 

- Deelnemingen; 
- Overige verbonden partijen. 

3. Overige langlopende geldleningen. 
4. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van langer dan 1 jaar.  
5. Bijdragen aan activa in eigendom van derden. 
 
Waardering: 
 
Voor de waardering van immateriële en materiële vaste  activa gelden eenduidige regels. 
In het BBV is bepaald dat activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. 
Volgnes het BBV is het niet toegestaan activa tegen vervangingswaarde te waarderen. 
De definities van verkrijgings- en vervaardigingsprijs zijn te vinden in het BBV. 
 
Financiële activa, met uitzondering van bijdragen aan activa in eigendom van derden, worden tegen 
de nominale waarde gewaardeerd en op de balans verantwoord. 
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Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Op het moment dat de boekwaarde hoger is dan 
de marktwaarde kan afwaardering plaatsvinden.  Dit zal dan ten laste van de exploitatie worden 
geboekt. 
 
Afschrijving 
 
Afschrijving is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van een 
goed, dat als investering is geactiveerd. De afschrijving komt ten laste van de jaarlijkse exploitatie;  
op deze manier wordt ook het meerjarig nut van de investering zichtbaar gemaakt. 
 
In het BBV staan een aantal methoden genoemd en voorschriften met betrekking tot afschrijven. 
Binnen Baanbrekers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

 Afschrijving lineair over de aanschafprijs van de activa. 

 Afschrijving vindt plaats vanaf de eerste dag van de maand als die datum tevens de dag van 
aanschaf is, anders vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van aanschaf. 

 Eventuele rentelasten komen ten laste van de exploitatie. 
 
Binnen Baanbrekers zullen de navolgende standaard afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
 
Immateriële activa: 
Ontwikkelings- en onderzoekskosten     5 jaar 
Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio    variabel 
 
Materiele activa: 
Gronden en terreinen        0 jaar 
Gebouwen        40 jaar  
Renovatie restauratie en verbouw     25 jaar 
Tijdelijke gebouwen       15 jaar 
 
Overige: 
Technische installaties;  lift, CV, airco    20 jaar 
Beveiligingsinstallatie, camera’s, automatische deuren en 
slagbomen       10 jaar 
(Kantoor) meubilair en overige vaste inrichting    15 jaar 
Pc’s, randapparatuur, servers en daarbij behorende software   5 jaar 
Mainframe automatisering en daarbij  behorende software   5 jaar 
Telefooncentrale         5 jaar 
Bekabeling       15 jaar 
 
Voor wat betreft de gehanteerde afschrijvingstermijnen geldt dat zoveel mogelijk aansluiting is 
gezocht bij de door de deelnemende gemeenten gehanteerde termijnen. 
 
Restwaarde 
Bij afschrijvingen op investeringen wordt geen rekening gehouden met restwaarde. De verkoopop-
brengst van een actief boven de boekwaarde wordt als incidentele bate verantwoord. 
 
Extra afschrijvingen 
Het plegen van extra afschrijvingen is alleen toegestaan in die gevallen waar sprake is van een 
duurzame waardevermindering van het actief. 
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