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Onderwerp:   Strategisch plan 2015-2018 en meerjarenbegroting 2015-2018 

 

 

Voorgeschiedenis 

Het strategisch meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn in december als 
concept goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. In januari zijn de stukken besproken met de 
controllers en beleidsmedewerkers van de drie gemeenten. Dit heeft niet geleid tot 
noemenswaardige aanpassingen. Vervolgens zijn de stukken naar de gemeenteraden gestuurd met 
het verzoek om een zienswijze. De gemeenteraden hebben de concepten voor kennisgeving 
aangenomen. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft daaraan de volgende zienswijze 
toegevoegd: “De raad ziet dat Baanbrekers in staat is gebleken om in een moeilijk tijdgewricht te 
veranderen om een nieuw evenwicht te bereiken. Daarbij is veel geïnvesteerd om de bedrijfsvoering 
op orde te krijgen. De organisatie geeft blijk van een ondernemende en energieke aanpak die 
vertrouwen geeft naar de toekomst. De raad is zich ervan bewust dat Baanbrekers bij de realisatie 
van de begroting sterk afhankelijk is van externe factoren; de economische marktomstandigheden en 
de opstelling van derden zijn immers nauwelijks te beïnvloeden. De raad is van mening dat het de 
vraag is of het door Baanbrekers geschetste ambitieniveau in het huidige economisch klimaat 
haalbaar is. De raad gaat uit van de kunde van Baanbrekers en ziet de begroting als een 
aanvaardbaar scenario, waarbij plussen en minnen gedurende het jaar goed gemonitord en 
gerapporteerd moeten worden. Hiermee gaat gepaard dat de raad deze begroting dan ook als 
taakstellend ziet.’ 
 
Wat willen we gaan bereiken? 
De behandeling in de gemeenteraden leidt dus op basis van de behandeling door de raden niet tot 
aanpassingen. De gemeenteraden hebben positief geadviseerd. Dit betekent dat het Algemeen 
Bestuur tot vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting kan overgaan.  
 
Actuele ontwikkelingen 
Ondertussen is vanaf december 2014 gestart met de uitwerking en uitvoering van het strategisch 
plan. De verschillende programmalijnen zijn vertaald in smart resultaten en de trajecten om deze te 
realiseren zijn in gang gezet. Enkele mijlpalen zijn inmiddels al bereikt. Zo is de eerste PMC 
doorrekening inmiddels in het MT besproken, is er informeel overeenstemming met de bonden over 
een sociaal statuut en -plan SBW, werken de eerste consulenten in de wijken en zijn de eerste 
mensen op een Baanafspraak geplaatst.  
   
Half april heeft het MT een eerste pas op de plaatst gemaakt waarbij op basis van de 
uitvoeringsplannen is geëvalueerd en afspraken zijn gemaakt over bijstellingen. 
 
De belangrijkste  conclusies zijn: 

 De bestandsontwikkeling is conform prognose. 

 De acquisitie van werk voor de eigen activiteiten blijft achter.   

 Dit geldt ook voor het aantal plaatsingen extern. 

 De interne organisatiecultuur aanpassen aan de veranderde markt en de opdracht van 
Baanbrekers kost veel tijd. 

 Het percentage tegenhouden aan de poort blijft goed op niveau ten opzichte van tweede 
helft 2014. 

 De samenwerking op het niveau van Hart van Brabant is intensief maar verloopt inhoudelijk 
goed.  

 Er is onvoldoende zicht op de subsidiestromen op het niveau van Hart van Brabant. 

 SROI komt nog niet goed op gang en kost veel capaciteit van met name het 
accountmanagement. 

 Het inregelen van de loonwaardebepaling is qua planning enigszins achter geraakt aangezien  
aangehaakt is bij de regionale ontwikkeling. 
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 Het ziekteverzuim is bij verschillende afdelingen fors gestegen in de eerste maanden van 
2015. 

 De kwaliteitsborging bij met name de cleanroom blijft achter en vormt een risico voor de 
productiecontinuïteit.  

 De uitkomst van het traject WML Facilitair is een belangrijke factor voor de realisatie van het 
strategisch plan. 

 Kosten inhuur zijn te hoog. Een terugloop van deze kosten ontstaat in 2015 als gevolg van de 
vervanging van externe inhuur door medewerkers in dienst van Baanbrekers. Eenzelfde 
ontwikkeling geldt voor de vervanging van externe inkomensconsulenten door consulenten 
in eigen dienst, waaraan gewerkt wordt.  

 
Op basis van deze bevindingen worden enkele zaken nader onderzocht en/of worden 
verbetermaatregelen genomen. 
 
Het meeste zorg baart het achterblijven van de acquisitie van /verzilveren van werk en werkplekken. 
Om hier op de korte termijn verbetering te krijgen, heeft het MT inmiddels een plan van aanpak in 
gang gezet. 
 
De rapportage over de voortgang en resultaten van de programmalijnen (inclusief voorgestelde 
bijstellingen) wordt vanaf Q2 gekoppeld aan de Berap. In de werkgroep ‘Verbeteren samenwerking 
Baanbrekers-gemeenten’ (werkgroep Eric de Laat) wordt een format voor de toekomstige 
verantwoording ontwikkeld.  Zodra dit opgeleverd en geaccordeerd is, zal dit format de huidige 
uitvoering van de Berap vervangen. 
 
 
Voorstel: 

 Kennisnemen van de besluitvorming van de drie gemeenteraden op het strategisch plan en 
de begroting. 

 Het plan en de begroting conform de concepten vaststellen. 
 Kennisnemen van de stand van zaken van de voortgang van de uitvoering van het strategisch 

plan en de begroting.    
 
 
 
Dagtekening,28 april 2015 
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VOORWOORD 

 
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. Vanaf 1 
januari 2015 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 op termijn 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 
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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 
de voortgang van het plan dan ook goed monitoren op basis van een risicobeheersplan en waar 
nodig bijsturen. Dit gebeurt in overleg met onze gemeenten. 
 
Al met al hebben we in de komende periode een forse maar zeker ook mooie klus te klaren. We 
hopen en verwachten met dit strategisch plan een duidelijke koers met een scherpe ambitie 
uitgelijnd te hebben. Uiteindelijk gaat het u 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 / Participatiewet. 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 vast te leggen in een toekomstbestendige opdracht (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 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. 

 



 
 

 
 
 

 
   Pagina 8 van 30 

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 is ingevoerd. 
Verder zijn de andere transities in het sociaal domein, het 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 waar mogelijk 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. 
 
 
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 met circa 
5% per jaar. 
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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 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 personen met een uitkering daadwerkelijk 

financieel. 
2. We creëren beschutte werkplekken nieuwe stijl in de Langstraat, voor zover een regulier 

dienstverband niet haalbaar is. 
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 en beperken het financiële risico van onze 

opdrachtgevers zoveel als mogelijk.  
 

 

 
 

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 ‘beschutte werkplekken nieuwe 
stijl’, waarvan we het inzetten en het bepalen van de omvang in samenspraak met de gemeenten 
nader bepalen.  
 

 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 
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gericht op interne kwaliteit. Het vereist ook focus op een efficiënte uitvoering van de 
productieprocessen.  

 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. 
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 Wij denken in groei en in kansen. 

 Wij ondernemen sociaal. 
 
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. 

 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.  
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 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. 

 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 middelen 
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). Wij streven er naar om met deze 
middelen uit te komen. Hiervoor geldt wel dat de apparaatskosten afgestemd zijn op de omvang van 
het klantenbestand en het productenpalet.  
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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 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. 
 
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.  
 
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 
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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. 
 
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. 
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  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.  
 
 
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. 
Benchmarkgegevens van vergelijkbare organisaties zijn niet beschikbaar. De nadere analyse laat 
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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. De Participatiewet gaat er van uit dat gemeenten deze ontwikkeling 
ondersteunen en hun mogelijkheden daarvoor inzetten.  
 
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. 
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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 hiermee 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; 

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.  

 
 
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. 
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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 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 en het optimaal benutten van de 
mogelijkheden van quasi-inbesteding. Wat betreft werkzaamheden komen hiervoor onder 
meer in aanmerking: groenonderhoud, ophalen van huisvuil, archiefwerkzaamheden, 
catering, beheer wijkgebouwen en het gunnen van textielinzameling.   

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

 Opkopen van vastgoed van Baanbrekers om Baanbrekers financieel armslag te geven, althans 
voor zover gemeenten daarvoor mogelijkheden hebben. 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 hebben we een nieuwe meerjarenbegroting 
uitgewerkt. 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 de 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 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. Relevant is ook wat we onder 5. Opmerken.   
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 ingericht 
productieproces. 
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 
vergoeding van de apparaatskosten 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. Zie ook het 
onder 8. gestelde.  
Per saldo is een daling van de kosten ingeboekt van jaarlijks 5% over 2016, 2017 en 2018, 
uitgaande van 2015. 
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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 personen met een uitkering  
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 en quasi-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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1. INLEIDING 

 
Op basis van de 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 nieuwe stijl. 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.   



 
 
 
 
 

5 
 

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 baanafspraken- 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. Bij een 

groot tekort kan mogelijk een beroep gedaan worden op een vangnetregeling die van 

rijkswege geboden gaat worden.                                                                                                        

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 Niet 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. 



 
 
 
 
 

6 
 

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 baanafspraak of beschut werken nieuwe stijl.  

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 baanafspraken 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.     

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 waar mogelijk Baanbrekers een 

voorkeurspositie geven  bij het verstrekken van werkopdrachten en social return 

opnemen in openbare en onder-handse aanbestedingsbestekken, zodat mensen uit 

de doelgroep van Baanbrekers ingezet worden bij de uitvoering hiervan. Via  

Baanbrekers of via reguliere ondernemers.  Dit is ook een van de uitgangspunten van 

de fusiebegroting van Baanbrekers.  
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Risico Beïnvloedbaar. 

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

gecreëerd kunnen worden, dit ook gebeurt. De realisaties kunnen in dat geval worden 

verbeterd.   

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 participatienota  
‘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 notities hebben de raden mede 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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Behandeling in DB 24 april 2015                          AB van 11 mei 2015 
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 Kennisnemen van en instemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de 
meerjarenraming 2017-2019 

 De ontwerpbegroting in uw vergadering van 13 juli definitief vaststellen 
na ontvangst van de zienswijze van de gemeenteraden.   
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Onderwerp:   Ontwerpbegroting 2016 – meerjarenraming 2017-2019 

 

Voorgeschiedenis:  

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt het AB jaarlijks een 
begroting vast. Deze wordt vastgesteld nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn 
gesteld om hun zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Synchroon hieraan loopt 
de besluitvorming over het jaarverslag/jaarrekening.  
 

Ontwerpbegroting 2016   

De behandeling van het strategisch meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2015-2018 is 
onlangs bij de gemeenteraden afgesloten. Deze behandeling geeft geen aanleiding tot een 
inhoudelijke aanpassing van de meerjarenbegroting 2015-2018.   
 
Diezelfde meerjarenbegroting vormt het uitgangspunt voor de begroting 2016. Op een enkel 
onderdeel is de begroting aangepast.  
Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is  aangesloten bij de ramingen in het Centraal 
Economisch Plan van het CPB van maart 2015. Dit geeft een bijstelling van de verwachte groei van 
het beroep op bijstand van 1,9% (raming september 2014) naar 2,5%. Omdat Baanbrekers koerst op 
een reductie van  2,5%  van het bijstandsvolume is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden voor 
2016 daardoor gelijk gehouden aan de inschatting voor het gemiddelde van 2015: 1635. 
Conform de gemeentelijke richtlijnen zijn de kosten alleen voor het eerstvolgende jaar (2016) 
geïndexeerd. Voor de daaropvolgende jaren 2017 tot en met 2019 zijn de kosten niet meer 
geïndexeerd, met uitzondering van de gemiddelde uitkeringshoogte. Dit geeft tevens  een iets 
positiever beeld voor die jaren. 
De doelstellingen vanuit het Strategische plan ten aanzien van het aantal uitkeringen, de omzet en de 
overhead,  zijn niet doorgezet naar 2019. Dat betekent dat in de Meerjarenbegroting 2019 
vergelijkbaar is met 2018.  
    

Adviezen in- en extern 

In het kader van de uitwisseling van wederzijdse informatie-uitwisseling tussen gemeenten en 
Baanbrekers wordt gewerkt aan voorstellen die moeten leiden tot een gedragen afstemming van 
informatie in het kader van de P & C-cyclus. Dit zal mogelijk ook veranderingen brengen in de 
presentatie van toekomstige begrotingen.  
 
 
Voorstel: 

 Kennisnemen van en instemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 
2017-2019 

 De ontwerpbegroting in uw vergadering van 13 juli definitief vaststellen na ontvangst van de 
zienswijze van de gemeenteraden.   

 
 
 
Dagtekening,  28 april 2015 
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1. INLEIDING 

 
Op basis van de 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 begroting 2016 alsmede de meerjarenbegroting van Baanbrekers tot en met 2019. 
Baanbrekers is verplicht om op grond van de huidige GR een meerjarenbegroting voor 15 juli 2015 bij 
de Provincie in te leveren. 
Deze Begroting voldoet aan alle hiervoor gestelde eisen. 
 
Gezien de recente behandeling van de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018 door de gemeenteraden 
in april 2015 geldt voor de meerjarenbegroting van 2016 t/m 2019 dat er nagenoeg geen nieuwe 
gegevens, ontwikkelingen bekend zijn geworden die op dit moment tot andere inzichten leiden. 
De enige wijziging hierop zijn de laatste gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB), afgegeven eind 
maart 2015 voor 2016, deze zijn in deze begroting verwerkt. Dit betreft een bijstelling van de           
verwachte groei van de het beroep op de Bijstand van 1,9% (vorig jaar) naar 2,5% afgelopen maart.  
Omdat Baanbrekers een interne doelstelling heeft om deze groei met 2,5% terug te dringen, is het 
gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden voor 2016 nu gelijk gehouden aan de inschatting voor het 
gemiddelde van 2015: 1635. 
 
Conform de gemeentelijke richtlijnen zijn de kosten alleen voor het eerstvolgend jaar (2016) 
geïndexeerd. De daaropvolgende jaren 2017 tot en met 2019 zijn de kosten niet meer geïndexeerd, 
met uitzondering van de gemiddelde uitkeringshoogte. 
Dit geheel geeft naar verwachting een iets positiever beeld voor betreffende jaren. 
Daarnaast zijn de doelstellingen voor het offensieve scenario vanuit het Strategische plan ten aanzien 
van het aantal uitkeringen, de omzet en de overhead,  vooralsnog niet doorgezet naar 2019. Dat     
betekent dat in deze Meerjarenbegroting, 2019 vergelijkbaar is met 2018. Immers, gezien het feit dat 
de Meerjarenbegroting 2015 t/m 2018 zeer recent (eind 2014) is vastgesteld geldt voor deze Meerja-
renbegroting van 2016 t/m 2019 dat er nog geen nieuwe gegevens bekend zijn die tot andere 
inzichten leiden. 
 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor de begroting, waarbij de mogelijke 
risico’s in beeld worden gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de begroting op hoofdlijnen en het meerja-
renperspectief. In hoofdstuk 4 worden de voorgeschreven paragrafen toegelicht. Ten slotte zijn in de 
bijlage de meest actuele ontwikkelingen opgenomen. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS BEGROTING 2016 EN 
MEERJARENBEGROTING 2017 - 2019  
 
Bij het opmaken van deze begroting is uitgegaan van het strategisch plan en de daarop afgestemde 
meerjarenbegroting 2015-2018, dat inmiddels de instemming heeft van de raden. Deze begroting is 
een afgeleide daarvan. 
 

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 2019.  

Het Ministerie gaat uit van een toename in 2016 met 2,5%, 2017 een plus van 2,6% en 

in 2018 een plus van 2,8%. Voor 2019 is nog niets bekend, daarom is in deze begroting 

2019 nog gelijk gehouden aan 2018. Baanbrekers heeft de ambitie om vanaf 2016 tot 

en met 2018 de uitkeringsaantallen jaarlijks met 2,5% terug te brengen. Voor 2019 

wordt vooralsnog geen teruggang voorzien.   

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

basis van de gerealiseerde aantallen over 2015. 

Gemiddeld volume 2016                                 1.635 

Gemiddeld volume 2017                                 1.636  

Gemiddeld volume 2018                                 1.640  

Gemiddeld volume 2019                                 1.640 

Risico Niet beïnvloedbaar.  

Externe factoren zoals ontwikkeling economie en realisatie extra baanafspraken door 

werkgevers zijn van invloed.  

Beïnvloedbaar. 

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

Baanbrekers. Door middel van  inbesteding, social return, het realiseren van baanaf-

spraken en het bieden van beschut werk. 

Daarnaast is een effectieve werkgeversdienstverlening lokaal, subregionaal en regio-

naal van groot belang met inbegrip van de daarvoor benodigde samenwerkingsaf-

spraken met individuele gemeenten en de gemeenten in Midden-Brabant.   

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

men in het uitvoeringsplan Participatiewet 2015 worden gerealiseerd. 

Gemiddelde 

uitkeringshoogte 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2016             € 13.195 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2017             € 13.393 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2018             € 13.594 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2019             € 13.798 

Het gemiddelde uitkeringsbedrag is gebaseerd op de gerealiseerde 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%. 
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 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.   

  

Buigontvangsten Voor 2016 en verder is voor wat betreft het budget rekening gehouden met dezelfde  

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

uitgangspunt voor de cijfers opgenomen in deze begroting. Voor volgende jaren 

wordt rekening gehouden met een stijging van 2,5% voor 2016, 2,6% voor 2017, 2,8% 

voor 2018. Het budget 2019 laten we met 1,5% toenemen als gevolg van de aange-

houden indexering  van het gemiddeld uitkeringsbedrag-. Daarnaast  wordt ook 

rekening gehouden met de overgang naar het  nieuwe financiële verdeelmodel van 

het Rijk. 

Voor de BBZ is aangehouden dat kosten en uitgaven neutraal zijn. 

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).  

Er is een realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Daarbij is uit-

gegaan van de verwachtingen voor 2015 die leiden tot een tekort op het budget. Van 

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

ringen 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.          

Door middel van garantie- en werkervaringsplaatsen 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. Er  kan geen 

beroep meer worden gedaan op een incidenteel aanvullende uitkering (IAU).  

Het Ministerie van SZW ontwikkelt voor 2016 en volgende jaren een Vangnet uitke-

ring voor die gevallen waarin de gemeente te maken krijgt met een te groot tekort op 

het Buig budget. . Op basis van onze huidige inzichten zal een beroep op deze Vang-

netuitkeringen voor de gemeenten in de Langstraat voor het jaar 2016 niet aan de 

orde komen.                                                                                                       
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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 (t/m 2020) op het jaarlijkse subsidiebedrag is voor de volgende jaren uitgegaan 

van :  

Gemiddeld aantal sociale equivalenten (SE):               Subsidie: 

2016                                    567,52                                    € 14.344.768 

2017                                    539,14                                    € 13.357.858 

2018                                    512,18                                    € 12.433.801 

2019                                    486,57                                    € 11.568.826 

Risico Niet beïnvloedbaar 

SW-lonen De loonkosten voor 2016 tot en met 2019 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 jaarlijks met ongeveer 1 miljoen euro terug. Hiervan 

is ca. € 300.000 het gevolg van de  subsidiekorting van € 500 per SE. 

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% over 2016 en 

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

de jaren 2017 t/m 2019 zijn de loonkosten niet geïndexeerd. 

Voor 2019 wordt uitgegaan van de begroting voor 2018. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Van invloed op de ontwikkeling van deze kosten is de 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 Partici-

patiewet is toegepast, zie ook het uitvoeringsplan Participatiewet 2015.  

Het budget wordt voor een groot deel  ingezet voor de loonkosten die verbonden zijn 

aan de re-integratieactiviteiten. Activiteiten in het kader van re-integratie zijn zoge-

naamde niet-wettelijke taken die uit het Participatiewet worden gefinancieerd. 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. De participa-

tiemiddelen en de middelen voor de WSW worden voortaan via een integratie-uitke-

ring Sociaal Domein van het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend.    
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Re-integratie-uitgaven Op de re-integratiemiddelen mogen loonkosten voor zover besteed aan re-integratie 

ten laste worden gebracht. Op basis van historische gegevens is uitgegaan 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 baanafspraak 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 baanafspraken en beschut werken.  

Omzet en kosten 

omzet werkbedrijf 

Voor de omzet c.q. de kosten t.l.v. de omzet  van het werkbedrijf is aangesloten bij de 

verwachte omzet voor 2015 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 zo’n 

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 strategisch plan 2015-

2018. Voor 2019 wordt het begrootte resultaat gelijk gesteld aan 2018. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Centraal staat het optimaliseren van de loonwaarde van de medewerkers en dit 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 

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. De beslissingen en uitkomsten 

over het vervolg van de Joint Venture zullen van grote invloed zijn op deze post.    

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

2015. De bijdrage is echter al meerdere jaren op hetzelfde niveau, terwijl de uitke-

rings-aantallen juist sterk zijn opgelopen en vooralsnog hoog blijven.  

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 worden bepaald.  
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Afschrijvingskosten, 

rente, onderhoud, 

productie en overige 

algemene kosten 

 

Voor 2016, 2017 en 2018 wordt uitgegaan van een vermindering van deze algemene 

en huisvestingskosten met 5% per jaar. Voor 2019 wordt uitgegaan van gelijkblijvende 

cijfers. 

Risico Dit zal met name op huisvestingskosten (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 gecom-

penseerd 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 social 

return 

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

liseren is het van belang dat zoveel mogelijk social return wordt opgenomen in 

openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken, zodat mensen uit de doelgroep 

van Baanbrekers ingezet worden bij de uitvoering hiervan. Via  Baanbrekers of via 

reguliere ondernemers.  Dit is ook een van de uitgangspunten van de fusiebegroting 

van Baanbrekers.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Er liggen nog kansen voor het verbeteren van de realisaties. Voor de doelgroep van 

Baanbrekers en de financiële positie van  Baanbrekers 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.      

 
  



 
 
 
 
 

9 
 

3. BEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING 2017 – 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019

Opbrengsten

Omzet - kosten PMC's 3.198                   3.836                  4.604             4.604                 

Omzet - kosten  overig 57                         68                        82                  82                       

Omzet detacheringen 1.508                   1.810                  2.171             2.171                 

4.762                   5.714                  6.857             6.857                 

Kosten

Uitkeringen BUIG 21.574                 21.911                22.294          22.628               

Uitkeringen BBZ 45                         46                        47                  47                       

Uitgaven re-integratiedeel Participatiebudget 1.839                   2.225                  1.953             1.953                 

Kosten gesubsidieerd personeel 14.839                 14.097                13.392          12.722               

kosten niet gesubsidieerd personeel 7.424                   7.051                  6.698             6.698                 

inhuur personeel 310                       295                      280                280                     

afschrijving, onderhoud, rente en produktiekosten 1.596                   1.516                  1.441             1.441                 

algemene kosten 2.224                   2.113                  2.007             2.007                 

49.850                 49.254                48.113          47.778               

Bedrijfsresultaat -45.088                -43.540               -41.257         -40.921              

SW subsidie 14.345                 13.358                12.434          11.569               

doorbelasten uren personeel re-integratiemiddelen 1.200                   1.200                  1.200             1.200                 

budget BUIG 20.616                 21.675                22.376          22.712               

Budget BBZ 45                         46                        47                  47                       

Re-integratie budget 1.839                   2.225                  1.953             1.953                 

Bijdrage apparaatskosten gemeenten 4.398                   4.398                  4.398             4.398                 

Dienstverleningsovereenkomst WML Facilitair 200                       200                      200                200                     

Deelneming WML Facilitair 12                         200                      200                200                     

42.655                 43.302                42.808          42.078               

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -2.434                  -238                    1.552             1.157                 
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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 2016 2017 2018 2019

beginstand reserves

Algemene reserve -                -                -                

BUIG -                -                -                

egalisatiereserve deb.Buig 861           861           861           861

arbeidsmarktbeleid -                -                -                

apparaatskosten -                -                -                

vakantiegeld 762           762           762           762

1.653       1.653       1.653       1623

resultaat boekjaar 2.434-       238-           1.552       1157

onttrekking reserves na verwerking resultaat boekjaar

Algemene reserve -                -                -                -            

BUIG -                -                -                -            

egalisatiereserve deb.Buig -                -                -                -            

arbeidsmarktbeleid -                -                -                -            

apparaatskosten -                -                -                -            

vakantiegeld -                -                -                -            

totaal onttrekking -                -                -                -            

benodigde bijdrage

gemeenten ivm resultaat 2.434       238           -                -            

totaal onttrekking reserves

en bijdrage gemeenten 2.434       238           -                -            
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4. PARAGRAFEN 
 
 
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN 
Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen te beschikken om incidentele tegenslagen op te 
vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt voor een maximum aan de vrije, 
algemene reserve van € 1,2 miljoen. Vooralsnog is besloten om het weerstandsvermogen tot € 0 te-
rug te brengen.  
 
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 gemeenschap-
pelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoe-
ringsregeling 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 
door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen 
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eigen vermogen. 
Het voornemen is, om de Stichting Pijler dit jaar op te heffen. 
 
>  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, het UWV en derden van re-integratie 
trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stich-
ting 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 hebben het voortouw en de regie gekregen op een breed sociaal terrein, waaronder een 
deel van de sociale voorzieningen. Per 1 januari 2015 is 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 zijn de volgende wettelijke bepalingen gewijzigd of als nieuw beleid toegevoegd aan de 
Participatiewet: 

 Er is een kostendelersnorm ingevoerd voor personen die samenwonen en kosten kunnen 
delen. Deze is op ongeveer 10% van het huidige uitkeringsbestand van toepassing. Dit 
beïnvloedt de gemiddelde uitkeringshoogte. De effecten hiervan komen voor het eerst in 
2016 volledig tot uitdrukking in de uitkeringshoogte.  

 Het systeem van toeslagen en verlagingen is als gevolg daarvan vervallen. Waar nodig vindt 
compensatie plaats via het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Met betrekking tot 
de gemiddelde uitkeringshoogte geldt hier hetzelfde als hiervoor over de kostendelersnorm 
is gemeld.  

 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 is 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 
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minimumloon kunnen verdienen. Het re-integratiedeel maakt deel uit van het nieuwe Participatie-
budget dat verder bestaat uit de middelen voor het zittend bestand Wsw.  
 
 
 
Het Participatiebudget stijgt vanaf 2016 beperkt door de maatregelen uit de Participatiewet als 
gevolg van uitbreiding van de doelgroep.   
Voor 2019 zijn nog geen cijfers bekend, hier zijn de bedragen van 2018 aangehouden. 
 

Bedragen  
* € 1mln.  

2016 2017 2018 2019 

Macrobudget Wsw oud  2.084 1.915 1.759 1.759 

Macro Participatiebudget    693    707    741     741 

Macro re-integratiedeel     640    654    688     688 

 
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (Wsw) 
De instroom in de Wsw is met ingang van 1 januari 2015 bevroren. Personen met een dienstbetrek-
king 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 sociaal equivalent (SE) tot en met 2020 afgebouwd 
met € 500 per jaar.  
 
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 1¼% in 
2015.  Ondanks dit voorzichtig economisch herstel blijft de werkloosheid 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 is met ingang van 1 januari 2015 enorm gewijzigd. Het kabinet Rutte 
hevelde de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten 
zijn ook  verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Dit betekent voor Baanbrekers in samen-
hang 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.  
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Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 

 
Aanleiding:   
Voor het beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader 
rechtmatigheid van belang. Dit normenkader bevat een overzicht van landelijke en lokale 
regelgeving, die betrekking heeft op financiële beheershandelingen.  Dit alles in aanvulling op de 
controleverordening die in 2014 is vastgesteld.  
 
Wat willen we bereiken? 
1.. Een geactualiseerd normenkader rechtmatigheid dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het normenkader 
Het normenkader biedt de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving 
van hogere overheden en Baanbrekers zelf. Hiermee wordt de accountant een volledig overzicht 
geboden van de relevante wet- en regelgeving. Het normenkader is geactualiseerd vanwege 
gewijzigde regelgeving (aanbestedingsregels en Wet Normering Topinkomens), waardoor 
hernieuwde vaststelling nodig is.  
 
Adviezen 
N.v.t. 
 
Wat gaat het kosten? 
N.v.t.  
 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt:  

 Kennis te nemen en in te stemmen met het normenkader rechtmatigheid. 
 Het document overeenkomstig het concept vast te stellen.  

 
 
Bijlagen: 

 Normenkader rechtmatigheid  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normenkader Rechtmatigheid 
Baanbrekers vanaf 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Interne Controle 
Definitieve versie: 25  februari 2015 
Vastgesteld AB: 11 mei2015 
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Aanleiding 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling  verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid vormt  voor Baanbrekers  een expliciet onderdeel van de 
accountantscontrole (en uiteindelijk de jaarrekening). Kaders hiervoor zijn terug te vinden in 
het normenkader rechtmatigheid.   
 
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en 
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door  lokale beleidsvoorkeuren in regels vast 
te leggen en door die regels algemener dan wel specifieker te maken.  
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet- en regelgeving, die financiële gevolgen 
heeft,  zich voordoen dan wel als er een organisatorische wijziging optreedt.  
 
Kaders stellen 
Het normenkader wordt bepaald door externe wet- en regelgeving, verordeningen en 
eventueel daaruit voortvloeiend relevant beleid. Uitbreiding van de kaders kunnen 
betrekking hebben op allerlei onderwerpen, zoals debiteurenbeheer en fraude. Hoe 
specifieker en scherper de kaders, hoe groter de controledruk. Immers, hoe specifieker hoe 
meer elementen van het beleid worden gecontroleerd en hoe meer afwijkingen er kunnen 
worden geconstateerd. Rechtmatigheid is dus een combinatie van het stellen van de juiste 
kaders en een goede vertaling naar de organisatie zodat controle mogelijk is.  
Het algemeen bestuur stelt lokaal beleid vast in de vorm van verordeningen, protocollen en 
andere besluiten. Zij heeft zo een bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en 
aan welke rechtmatige voorwaarden moet worden voldaan om het beleid uit te voeren.  
 
Opdracht voor de accountant 
Het is het algemeen bestuur die de opdracht voor de controle aan de accountant verleent en 
het bestuur ontvangt ook het rapport van de accountant als onderdeel van zijn 
controlerende taak. De opdracht aan de accountant vindt zijn grondslag in de controle 
verordening.  
 
Nuancering definitie rechtmatigheid als wettelijke toetsingsnorm 
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en 
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV 
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan gemeenten niet mogen afwijken 
tenzij er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn. 
In de kadernota rechtmatigheid 2013 brengt zij een onderscheid aan in de definitie 
rechtmatigheid. Enerzijds blijft overeind de juridische definitie, anderzijds wordt er aan 
toegevoegd de definitie rechtmatigheid ten behoeve van  de accountantscontrole.  
Hieronder wordt verstaan het toetsen van die handelingen waaruit financiële gevolgen 
voortkomen die als baten/lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden 
verantwoord; de financiële beheershandelingen. Daarbij worden de volgende nuances 
aangebracht: 
1) Handelingen en beslissingen van niet financiële aard moeten wel in algemene zin worden 
betrokken in het normenkader; inclusief inschatting van algemeen risicobeleid- en beheer. 
Immers niet-financiële handelingen kunnen wel leiden tot financiële risico's. 
2) De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van 
de jaarrekening. 
 
Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de 
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van Baanbrekers  zelf. 
De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, met onderscheid 
tussen verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten. Van Baanbrekers  wordt verwacht 
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dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt 
gegeven in een normenkader. 
 
De accountantscontrole beoordeelt niet alleen de directe financiële handelingen maar ook 
het handelen van Baanbrekers dat  financiële gevolgen kan hebben als wel de processen die 
hier aan ten grondslag liggen. Daarbij wordt bekeken of er fouten en/of onzekerheden 
aanwezig zijn.  Baanbrekers ontvangt geen goedkeurende verklaring als het financiële beslag 
van de fouten samen meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt  of als 
onzekerheden worden aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. Het bestuur kan 
deze toleranties in de opdrachtverlening aan de accountant wel verder aanscherpen, maar 
niet versoepelen. 
 
Een accountantscontrole vindt plaats aan de hand van verschillende  rechtmatige  criteria. 
Vragen die daarbij ondermeer worden gesteld zijn:  is er recht op een uitkering/ 
voorziening/betaling, zijn de basisgegevens, leidende tot  verstrekking of ontvangst van een 
betaling  juist, zijn de  bedragen juist vastgesteld en zijn er (onrechtmatig) mogelijkheden om 
zichzelf financieel te bevoordelen ? Tevens wordt getoetst of in risico’s in voldoende mate 
zijn benoemd en er afdoende maatregelen zijn genomen om het te beheersen.  
 
Voor tekortkomingen in de uitvoering geldt in sommige gevallen een verantwoordingsplicht 
naar het ministerie van SZW; in  sommige gevallen naar het Algemeen bestuur. ( Ook als 
binnen de norm van 1% onrechtmatigheid wordt gebleven).  
 
Overzicht 
Hierbij het normenkader rechtmatigheid  aangaande  de accountantscontrole en geldend 
voor geheel Baanbrekers. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom 
wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene 
aanduiding van programma’s en/ of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader 
uitgewerkt naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/ product kunnen vallen. 
In de vierde kolom wordt  aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving  direct 
een relatie heeft met de (financiële) organisatie.  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Opmerking 

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

 Wetten   

 Regelgeving 
extern 

Grondwet Ja Hierin staat onder andere hoe de provincies en 
gemeenten moeten functioneren. 

 Regelgeving 
extern 
 

Burgerlijk Wetboek 
 

Ja In verband met de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Ja Tevens van toepassing de Verordening GR.   
Financieel risico aanwezig vanwege de 
verdeelsleutel gemeenten. 

 Regelgeving 
extern 

EU aanbestedingswet Ja Relevante wijzigingen plaatsgevonden in 2013.              
Relatie met het inkoopbeleid. 

 Regelgeving 
extern 
 

Gemeentewet Ja Voor wat betreft het algemeen financieel 
middelenbeheer. 

 Regelgeving 
extern 
 

Algemene wet bestuursrecht Ja In verband met de bezwaar- & 
beroepsprocedures. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet financiering decentrale 
overheden. 

Ja Treasurystatuut. 

 Regelgeving 
extern 
 

Fiscale wetgeving Ja Personele regelingen, BTW compensatiefonds. 

 Regelgeving 
extern 

Sociale Verzekeringswetten Ja Afdrachten premies ten aanzien van diverse 
werknemersverzekeringen. 
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 Regelgeving 
extern 
 

Geneesmiddelenwet Ja Over geneesmiddelen in het algemeen. 

 Regelgeving 
extern 
 

Arbo-wetgeving Ja 
 
 

Arbeidsmiddelen. 

 Regelgeving 
extern 
 

Warenwet richtlijn machines Ja Productie machines. 

Werk en Inkomen (RIJK) Regelgeving 
extern 
 

IOAW Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

IOAZ Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Sociale werkvoorziening Ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Participatiewet  Ja Met de daarbij behorende 
uitvoeringsbesluiten. Financieel risico voor 
zover budget wordt overschreden dan wel 
onjuist wordt ingezet. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Normering Topinkomens Ja Per 1 januari 2013 zijn er beperkingen 
opgelegd aan de bezoldiging van 
topfunctionarissen in de publieke- en 
semipublieke sector. 
 

 Regelgeving 
extern 

Wet dwangsom Ja Bij niet tijdige besluitvorming. 
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 Regelgeving 
extern 

Wet Werk en Zekerheid Ja  

  Algemene maatregel van bestuur   

Fiscale / sociale wet- en 
regelgeving 

Regelgeving 
extern 
 

Besluit begroting en verantwoording Ja Indien richtlijnen niet goed worden uitgevoerd 
heeft het tot gevolg dat de accountant een 
boeking zal afwijzen. Dit leidt veelal tot 
herstelboekingen met eventuele gevolgen voor 
de stand van reserves en de exploitatie winst 
en verlies. 

Werk en inkomen Regelgeving 
extern 
 

Besluit kinderopvangtoeslag en 
tegemoetkomingen in kosten 
kinderopvang 

Ja Inhoudelijk aangepast per 2013. 

 Regelgeving 
extern 
 

Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 

Ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Besluit buitengerechtelijke kosten Ja  

Werkbedrijf Regelgeving 
extern 
 

Bouwbesluit Ja Installaties moeten voldoen aan het 
bouwbesluit. 

 Regelgeving 
extern 
 

PGS 15 2012 Ja Opslag gevaarlijke stoffen. 

  
 

Ministeriële regelingen   

 Regelgeving 
extern 
 

Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 

Ja  

 Regelgeving Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude Ja Verhoging aangiftegrens naar € 50.000. 
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extern 
 

  Verordeningen   

 Regelgeving 
intern 

Controleverordening  Baanbrekers 
ex 213 gemeentewet 

Ja  

 Regelgeving 
intern 

Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 gemeentewet 

Ja  

 Regelgeving 
intern 

Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 
2004 

Ja Behoort, zoals overige verordeningen en 
regelgeving,  tot verbijzondering wetten 
algemeen. Vanwege specifieke karakter 
verordening separaat opgenomen in het 
normenkader.  Ook van toepassing: 
verzamelbesluit. 

 Regelgeving 
intern 

Verordening PGB-WSW Ja Jaarlijks vaststellen PGB. 

  Gemeentelijke besluiten   

 Regelgeving 
intern 

Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz 
2004. 

Ja Er zijn verder geen  gemeentelijke  besluiten 
met financiële  gevolgen welke niet  behoren 
tot  in dit normenkader opgenoemde wetten.  
 

  Beleidsregels   

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Directiestatuut Baanbrekers + 
bijbehorend Mandaat-, volmacht- 
en machtigingenregister 

Ja Handelingen uitgevoerd  door niet-
gemandateerde. 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 
Baanbrekers 

Ja  

  Beleidsnotities   

Werk en inkomen Regelgeving Inkoopbeleid Participatiewet Ja Voor wat betreft inkoop re-integratie 
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intern 
verbijzondering 

Baanbrekers (voornamelijk middels aanbesteding). 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Inkoopbeleid Baanbrekers Ja  

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern  
verbijzondering 

Nota Waardering en afschrijving 
activa (artikel 212 Gemeentewet) 

Ja  

  Standaardisatie Normen  Kwaliteitsdocumentatie: NEN-EN- ISO 9001 

  NEN-EN-ISO 13485: 2012 Ja Medische hulpmiddelen: bijzondere eisen 
reguleringsdoeleinden QMS. 

  NEN-EN-ISO 15001: 2004 Ja Anesthesie- en ademhalingsapparatuur: 
minimum kwaliteitsvereisten zuurstof. 

  NEN-EN-IEC 60601-1-8: 2007 (en) Ja Elektrische medische toestellen: basis 
veiligheid en essentiële prestatie eisen - 
alarmeringssystemen 

  ISO 14121 Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Riscoweging machines . 

  ISO 14971 Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Risicoweging MD. 

  ISO 14644 1 tm 5 Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Beheer Cleanrooms. 

  ISO 14698 1 en 2 Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Biomonitoring en evalueren biohazards 
cleanrooms. 

   Nee, geen Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
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EN 980:2008  certifice-
ring 

certificering.  
Symbolen voor gebruik bij het etiketteren van 
medische hulpmiddelen. 

  NEN EN 50110, NEN 3140 en NEN 
1010 

Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Laagspanningsinstallaties ontwerp en 
bedrijfsvoering. 

  EG 2004/22 Nee, geen 
certifice-
ring 

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter 
certificering.  
Meetinstrumenten. 

        
 

 Diversen    

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Controleprotocol Ja  

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Normenkader rechtmatigheid Ja  

 Regelgeving 
extern 

Subsidie ESF Ja  

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid 

Regelgeving 
extern 

CAR-UWO Ja Arbeidsvoorwaarden voor ambtelijk personeel 
+  aanverwante besluiten en regelgeving.  Denk 
ook aan loonregeling, bezoldigingsverordening, 
verordening studiefaciliteiten en reiskosten 
etc.  

 Regelgeving 
extern 

CAO-WSW Ja Arbeidsvoorwaarden WSW personeel + 
aanverwante besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Rechtspositieregelingen Ja Regelingen ten behoeve van stichting SBW, 
Fidant en Pijler. 
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Behandeling in:         AB van 11mei 2015 

Onderwerp: Maximale subsidiebedragen 2015 

Steller:                            Conny Kleijssen, jurist 

 

Voorstel: 
 

De maximale subsidiebedragen begeleid werken WSW voor 2015 vaststellen 
als volgt: 
A. De hoogte van de maximale loonkostensubsidie per werknemer voor 2015 

op € 13.500,- vaststellen (idem als het bedrag in 2014). 
B. De hoogte van de maximale kosten van jobcoaching per werknemer voor 

2015 vaststellen op € 7.620,- (idem als het bedrag in 2014). 
C. De onder A en B genoemde bedragen zijn van toepassing bij een fulltime 

dienstverband en worden naar evenredigheid verminderd bij een 
parttime dienstverband 

Het streven is daarbij om te gaan werken met één uniforme 
loonwaardesystematiek voor de loonwaardebepaling voor diegenen die 
buiten Baanbrekers te werk worden gesteld en dat bovendien 
subsidieplafonds daar waar mogelijk worden gesynchroniseerd. 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB  van 11 mei 2015 
   
 
A.E.W. van Limpt M.C.M.            W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                       voorzitter         
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Beleidsmedewerker/ Directeur/Manager 
bedrijfsvoering en control 

November 2014 
Februari 2015 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

    

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie:  Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Website    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:  X manager R&P en werkmakelaars die zich 
bezig houden met het Begeleid werken 

ntb 

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M. Felida ntb 
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Onderwerp:   Maximale subsidiebedragen 2015 

 
Voorgeschiedenis: 
Mensen met een indicatie voor de SW kunnen het beschikbare budget inzetten voor een baan in het 
reguliere bedrijfsleven, via een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is er voor personen met 
een Sw-indicatie die begeleid willen gaan werken. De geïndiceerde kan in dat kader zelf een 
werkgever aandragen, en een begeleidingsorganisatie voor het verzorgen van de begeleiding op de 
werkvloer. Ook kan hij de desbetreffende gemeente verzoeken om hiervoor een door hem 
aangewezen begeleidingsorganisatie in te schakelen. Middels een Verordening subsidie begeleid 
werken zijn er nadere regels rondom begeleid werken met een PGB vastgelegd. Deze verordening 
strekt ertoe om aan werkgevers, die een arbeidsovereenkomst sluiten met een betrokkene in het 
kader van artikel 7 lid 1 Wsw, subsidie te verlenen voor de loonkosten van die werknemer en voor 
eventuele werkplekaanpassingen. 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat meer mensen met een arbeidshandicap buiten de beschutte werkomgeving 
gaan werken. De Wsw maakt het mogelijk dat mensen die begeleid willen werken, dat ook 
daadwerkelijk kunnen doen in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Middels het ter beschikking 
stellen van het PGB is de Wsw-geïndiceerde in staat hierin meer zelf de regie te nemen en 
keuzevrijheid te hebben.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Ingevolge artikel 3 van de Verordening subsidie begeleid werken stelt, op voorstel van uw bestuur, 
het algemeen bestuur jaarlijks de hoogte van de maximale subsidiebedragen per werknemer met 
een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 lid 1 Wsw (begeleid werkende) vast. 
 
Wat gaat het kosten?  
Voor 2015 wordt voorgesteld om geen wijziging aan te brengen in de afgesproken maximale 
subsidiebedragen, zoals deze ook in 2014 in dit kader zijn gehanteerd. Wel wordt opgemerkt dat 
2015 in zoverre als een overgangsjaar moet worden beschouwd, waarbij het streven is om te gaan 
werken met één uniforme loonwaarde systematiek voor de loonwaardebepaling voor diegenen die 
buiten Baanbrekers te werk worden gesteld, en dat bovendien subsidieplafonds daar waar mogelijk 
worden gesynchroniseerd. 

  
Voorstel voor 2015: 
De maximale subsidiebedragen begeleid werken WSW voor 2015 vaststellen als volgt: 
A. De hoogte van de maximale loonkostensubsidie per werknemer voor 2015 op € 13.500,- 

vaststellen (idem als het bedrag in 2014). 
B. De hoogte van de maximale kosten van jobcoaching per werknemer voor 2015 vaststellen op € 

7.620,- (idem als het bedrag in 2014). 
C. De onder A en B genoemde bedragen zijn van toepassing bij een fulltime dienstverband en 

worden naar evenredigheid verminderd bij een parttime dienstverband 
Het streven is daarbij om te gaan werken met één uniforme loonwaardesystematiek voor de 
loonwaardebepaling voor diegenen die buiten Baanbrekers te werk worden gesteld en dat 
bovendien subsidieplafonds daar waar mogelijk worden gesynchroniseerd 
 
 
Dagtekening, 20 maart 2015 


