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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB van 15 februari 2016 
b) Openbare besluitenlijst DB van 4 december 2015 
c) Informatiebeleid strategieposter Baanbrekers  
d) Verslag WWB-kamer van 2 december 2015 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 18 december 2015 
a) Concept verslag AB vergadering van 18 december 2015  
b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 18 december 2015 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Bestuursrapportage Q4-2015 
Presentatie Berap Q4 
a)    Voorlegger Berap Q4 
 

 
 

Ja 
 

 
 
Kennisnemen 
 

4.  Jaarstukken 2016  
Presentatie jaarstukken 
a)    Voorlegger jaarstukken 2016 
 

 
 

Ja 

 
 
Kennisnemen 
 

5.  Sociaal Statuut SBW 
a) Voorlegger Sociaal Plan SBW 
b)    Sociaal Plan SBW van 9 december 2015 

 

 
Ja 
Ja  

 
Vaststellen 
Vaststellen 

6. Baanbrekers beloningsbeleid o.b.v. hoofdstuk 3 CAR-UWO 
a)    Voorlegger beloningsbeleid 
b)    Baanbrekers beloningsbeleid o.b.v. hoofdstuk 3 CAR-UWO 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

7. Rondvraag en sluiting 
 

  

 

AGENDA 15 FEBRUARI 2016                                                                        ALGEMEEN BESTUUR 
 
 
Baanbrekers 17:30 – 19:30 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk 



Termijnagenda AB 2016 d.d. 15 februari 2016 

 

Termijnagenda AB 2016 

 Status  15 
feb 

 11 
april 

  11 
juli 

  03 
okt 

 19 
dec 

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

Onderwerp:              

Concept jaarplan 2016 en jaarverslag 2015              

Concept jaarrekening 2015              

Concept begroting 2016              

Berap              
Directiestatuut/ Mandaat- volmachtregeling Baanbrekers              

Treasurystatuut              

Normenkader rechtmatigheid 2016              

Actualisatie Suwinet beveiligingsplan              

Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004              

Aanbesteding accountantsdiensten              

Vennootschapsbelasting              

Sociaal Statuut SBW              

Beloningsbeleid ambtenaren H3 CAR-UWO              

              

              

 
 

             

Legenda              

Nog op te starten              

Loopt              

Aandacht              

Afgerond              

Behandeling in vergadering              

 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 4 december 2015  

 

  

Openbare besluitenlijst van 4 december 2015 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
1. Ingekomen stukken / mededelingen    

a. Kennis is genomen van de termijnkalender.   
b. Kennis is genomen van het resumé verzamelbrief 2015-2 
c. Kennis is genomen van de verzamelbrief 2015-2 
d. Kennis is genomen van het verslag WWB-kamer d.d. 10 september 2015 

 
2. Openbaarmaking besluitenlijst DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten het concept van de openbare besluitenlijst van 25 
september 2015 en 6 november 2015 vast te stellen.    

 
3. Actuele prognose financiële realisatie 2015 

Kennis is genomen van de afwijking in de realisatie 2015. Het dagelijks bestuur heeft besloten 
om: 
a. In principe de werkwijze van het toerekenen van baten aan het jaar waarin ze ontstaan 

te gaan hanteren; 
b. de financiële gevolgen aan de hand van een aanscherping in het strategisch 

meerjarenbeleidsplan in beeld te brengen, waarbij de kerntaken adequaat uitgevoerd  
blijven worden; 

c. het algemeen bestuur te informeren onder aankondiging van vervolgacties. 
 

4. Gemeenschappelijke regeling  
Het dagelijks bestuur stemt in met de 12de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Baanbrekers en leidt dit ter vaststelling door naar het AB van 18 december a.s.       

 
5. Tussenevaluatie wijkgericht werken 

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de tussentijdse evaluatie en ingestemd met 
de daaruit voortvloeiende conclusies, aandachtspunten en vraagpunten. 

 
6. PMC analyse 

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de bevindingen m.b.t. de doorlichting van de 
pmc’s. 

 
7. Informatiebeleid 
 Het dagelijks bestuur agendeert dit onderwerp voor de vergadering van 15 januari 2016. 
 
8. Participatieraad 

Het dagelijks bestuur stemt in met de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2016 
Baanbrekers en leidt dit ter vaststelling door naar het AB van 18 december a.s.     

 
9 Vergaderschema 2015-2016 
 Het dagelijks bestuur stemt in met het vergaderschema 2016.   
 
10.  Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten overeenkomstig de adviezen van de commissie 
bezwaarschriften van 6 november, 16 november en 27 november 2015.     

 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 4 december 2015  

 

11. Afwikkeling klachten cliënten 
Het dagelijks bestuur heeft besloten overeenkomstig de adviezen in de voorlegger d.d. 4 
december 2015 inzake “adviezen klaagschriften”.     
 

 
 
Voor akkoord,  
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  



Visie: Extern & eigen ambities Strategisch/Richten Operationeel/Verrichten

Ambities dienstverlening

Wat komt op Baanbrekers af?

Baanbrekers is met haar medewerkers  een organisatie gericht op de klant. 
Baanbrekers is in staat om zichzelf voortdurend te beoordelen en te verbeteren. 
Vanuit de kaders van de wet en regelgeving, zet Baanbrekers de wensen van de klant om in een kwalitatief 
goed product of dienst. 

Landelijke Informatie Projecten

Ontwikkelingen m.b.t. delen van informatie

Informatie trends

Missie, 

Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de inwoners van de gemeenten 
Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. 

Visie,

Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan een reguliere baan 
helpen.

Iedereen doet mee, werk staat voorop . Baanbrekers is een aantrekkelijke werk organisatie.

 Decentralisaties : Participatiewet, Jeugdzorg, AWBZ
 Nieuwe Europese privacy regels 2015
 Intergemeentelijke samenwerking: regie-gemeente

 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)
 Operatie BRP (Basis Registratie Personen) – vernieuwing Gemeentelijke basis 

Administratie
 Digitale overheid : Visie Minister Plasterk, burgers kunnen in 2017 digitaal 

zaken doen met gemeenten

 Digitaal werken
 Informatiebeveiliging & privacy aspecten
 Ketensamenwerking (één plan, één regisseur)
 Gebruik Social Media

Tactisch/Inrichten informatieveiligheid

Resolutie Informatiebeveiliging

Op 13 november 2013 is de resolutie ‘Informatiebeveiliging is een 
randvoorwaarde voor een professionele gemeenten en organisaties’ aangenomen 
in de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG. Drie kernprincipes 
staan hierin centraal:

1. Bestuurlijke borging: één portefeuillehouder, opnemen in de bestuursambitie.

2. Organisatorische inbedding: directeur hoogste verantwoordelijke, 
implementatie BIG, aansluiten bij de informatie beveiligingsdienst, onderdeel 
P&C-cyclus.

3. Verantwoording: verantwoording door paragraaf in jaarverslag.

Vanwege deze resolutie ligt de focus rond informatiebeleid de komende jaren op 
informatiebeveiliging ergo informatieveiligheid.

Informatievisie  Baanbrekers 

Doelen Informatieveiligheid

1. De betrouwbaarheid borgen van de 
informatievoorziening

2. In control zijn en hierover professionele 
verantwoording afleggen

3. Minimalisatie van de eventuele gevolgen voor 
de organisatie als gevolg van beveiligings-
incidenten

4. in overeenstemming met wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Het DB: is integraal eindverantwoordelijk voor de informatieveiligheid

• De directie: is kaderstellend, geeft sturing aan informatiebeveiliging en controleert de naleving ervan

• Informatieveilgheidsfunctionaris  : verantwoordwoordelijk voor het baanbrekersbrede veiligeheidsbeleid inclusief 
de bijbehordende procedures en registraties 

• Afdelingen en teams: zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid

• Medewerkers: zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en voor de naleving van procedures

Waarom informatiebeleid

De aspecten van informatiebeleid

Het gaat om de informatie in de vormen: digitaal, analoog en kennis.

Het gaat om het waarborgen van de betrouwbaarheid van de 
informatievoorziening. Hierbij gaat het om 3 aspecten nl. beschikbaar, integer en 
vertrouwelijk.

Informatiebeleid bestaat uit de pijlers:

1. Informatieveiligheid. Gaat over gebruik en toepassen van Suwinet, 
privacywetgeving, ARbo & Milieu regels en Baseline Informatie beveiliging, 
meldplicht datalekken

2. Informatiebeveiliging : Beveiligen met techniek, maar ook het opvoeden van 
mens en organisatie.

3. Automatiseringsbeleid

4. Document Managementsysteem

5. Business intelligence

6. Samenwerken met (keten)partners . Het delen van gegevens met bv 
gemeenten.

Resultaat informatieveiligheid

1. Baanbrekers is een aantoonbare betrouwbare 
partner

2. Betrouwbare, beschikbare informatievoorziening

3. Geen ongeoorloofd gebruik en of –toegang tot de 
informatievoorziening

4. In control zijn, verminderde auditlast Kaders voor informatieveiligheid

Niet limitatief / belangrijkste kaders:

• Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten (BIG)

• NEN ISO 27001 (ISMS)

• Wet Bescherming Persoons gegevens 

• Meldplicht Datalekken

• Basis Registatie Personen BRP

• DigiD

• Suwinet (informatie uitwisseling 
persoonsgegevens)

• Archiefwet

• Arbo & Milieu

• Europese Privacy verordening (wettelijke 
verplichting rondom gegevens bescherming)

Taken

• Het DB: stelt het informatieveiligheidsbeleid (incl. uitgangspunten) vast en zorgt voor de noodzakelijke resources 
om hier uitvoering aan te geven

• Het management: stelt beleidsdocumenten vast, draagt het informatie(veiligheids)beleid uit, en richt de 
organisatie hierop in. 

• De informatieveilgheidsfunctionaris :  geeft namens de directie invulling aan informatieveiligheid. Treedt 
adviserend en coördinerend op het gebied van informatiebeveiliging, en heeft een beslissende rol. De functionaris 
heeft de bevoegdheid om te escaleren. (zie punt1 aspecten van informatiebeleid) 

• Afdelingen en teams: opstellen risicoanalyse, voor het implementeren beveiligingsmaatregelen en sturen op 
bewustwording bij medewerkers

• Medewerkers: betrouwbaarheid is een gewoonte , elkaar aanspreken op gedrag en werken aan bewustwording

Het proces informatiebeveiliging verloopt via de informatieveilgheidsfunctionaris

Het systeem voor informatiebeveiliging  noemen we :  Information Security Management System (ISMS)

Onderdelen informatieveiligheid

• Organisatie van de informatiebeveiliging

• Invulling van de privacy wetgeving

• Beheer van bedrijfsmiddelen

• Personele beveiliging

• Fysieke beveiliging en beveiliging van de 
omgeving

• Beheer van communicatie- en 
bedieningsprocessen

• Toegangsbeveiliging

• Beheer van beveiligingsincidenten

• Bedrijfscontinuiteitsbeheer

• Meldplicht Datalekken

• Arbo & Milieu

Focus

• Opstellen en vaststellen Informatie beleid 2015-2017

• projectplan Informatieveiligheid opstellen

• Risicoanalyse maken op basis van BIG - GAP-analyse

• Finaciele presentatie implementatie kosten 

• Gefaseerd invoeren informatieveiligheid

• Aandacht voor “Informatieveiligheid” bewustzijn

• Nieuwe Topdesk inrichten met ISMS functionaliteit

• Controle op naleving en beoordeling op effectivieit  informatieveiligheidsbeleid 

• Inrichten overige aspecten informatie beleid

• Digitaliserings proces verder ontwikkelen en doorvoeren (oa DMS)

• Business Inteligence 

• Herzien informatiebeleid voor 2017

Informatiebeleid  Strategie 2015 - 2017

Baanbrekers is een aantoonbare betrouwbare uitvoeringspartner.

Het uitwisselen van informatie is de belangrijkste grondstof van Baanbrekers.

Visie  informatieveiligheid
De komende jaren zet Baanbrekers de focus op het verhogen van informatieveiligheiden verdere 
professionalisering van de informatie-veiligheids/beveiligingsfunctie. (punt 1 van de aspecten van informatie 
beleid) . Informatie is immers een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van Baanbrekers en tevens 
noodzakelijk om de processen te laten functioneren.

Taken - Werkzaamheden

Functies - Personeel

ICT-infrastructuur

Iedere verandering raakt ook 

andere niveau’s

Informatiehuis

Bestuur

Strategische doelen Baanbrekers

Missie & Visie Baanbrekers

Vaststellen

Implementeren 
& Uitvoeren

Bijhouden & 
Verbeteren

Bewaken & 
Beoordelen

10-11-2015 

Planning

Hoofdlijnen Plan van aanpak 2015-2017

1
informatie-
veiligheid

2
informatie 
beveiliging

3
Automatisering

5
Business

Inelligence

4
Document

Management
System 

6
Samenwerken

(keten)partners

Informatiebeleid

Communicatie
Beheer
Toezicht

Handhaving
Autorisatie

Wet, regels,
protocollen en

instructies

Houding,gedrag

Kennis en 
competentie

Projectplan
informatie veiligheid

project 2 project 3 project 4



 

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

 

 

 

 

 
Verslag:  Dinsdag 2 december 2015  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 

Afwezig: 
  
 

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

    
 

  

1   Opening 

De vergadering wordt geopend met een extra welkom aan de secretaris die voor het laatst aanwezig is in 
de WWB-kamer.   
 

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Werkonderbreking en staking bij Baanbrekers 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Limpt, die vervolgens schetst dat de 
onderhandelingen over een nieuwe cao Wsw aanleiding is voor onrust onder het personeel. 
Acties in de vorm van werkonderbrekingen / stakingen zijn daarvan het gevolg. Hoewel er alle 
begrip is voor protestacties zijn bestuur en directie van Baanbrekers niet te spreken over de 
manier waarop de werkonderbreking verlopen is. Daarover is niet volledig gecommuniceerd 
met de directie. De acties hebben ook geleid tot schade aan voertuigen en hinder aan 
omliggende bedrijven. Vanuit het bestuur is een stuk geplaatst n het Brabants Dagblad om een 
vollediger  beeld te kunnen geven wat de kern is van het probleem.  

 Gemeenschappelijke regeling  
Ambtelijke voorbereiding is afgerond. Begin volgend jaar is besluitvorming bij de raden te 
verwachten. Onderdeel van de wijziging is de overdracht van de verordenende bevoegdheid 
m.b.t. de Wsw-cliëntenparticipatie.  
 

 
 

3   Verslag vergadering 2 november 2015 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 
 
 
 
 



 
  

4  Ontwikkelingen cliëntenparticipatie 

De voorzitter geeft aan dat er in de regio Midden-Brabant gesprekken lopen om te komen tot 
cliëntenparticipatie rondom het regionaal werkbedrijf. Onlangs is een tweede opiniërende bijeenkomst 
geweest. Opvallend was dat er weinig kennis was bij de aanwezigen over de thema’s die onderdeel zouden 
moeten uitmaken van de regionale cliëntenparticipatie.  
Op 4 december a.s. is er een vervolgbijeenkomst, waarbij ook de heer A. van Gils, projectleider bij het 
regionaal werkbedrijf, aanwezig is.  
De voorzitter zal de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  
T.a.v. de cliëntenparticipatie in de Langstraat deelt de heer Van Dijk mede dat de verordening  t.b.v. de 
vorming van de beoogde Participatieraad deze maand zal worden behandeld in het AB en dat vervolgens 
gestart kan worden met het werven een voorzitter en leden van de Participatieraad.  
 

 

5  Informatiebeveiliging   

De heer Van Dijk geeft aan dat er steeds meer wettelijke regelingen komen die betrekking hebben op 
informatiebeveiliging, waaronder de bescherming van persoonsgegevens. Dit heeft de aandacht van de 
organisatie die vanuit een projectmatige aanpak stuurt op het volledig voldoen aan de wettelijke vereisten.  
Hij geeft daarbij een aantal voorbeelden die rondom de cliëntinformatie spelen. Om te voorkomen dat 
cliënten onnodig belast worden met het herhaaldelijk moeten verstrekken van gegevens, wordt met 
gemeenten afspraken gemaakt hoe pragmatisch gewerkt kan worden, waarbij wel voldaan wordt aan de 
wettelijke vereisten.  

 

6  Stand van zaken wijkgericht werken   

De heer Van Dijk geeft aan welke ontwikkelingen in de regio spelen en hoe de samenwerking met 
individuele gemeenten wordt ingevuld door Baanbrekers, waarmee de integrale dienstverlening in het 
sociale domein wordt ondersteund. Het is geen proces dat zonder gevolgen is voor. Bij het maken van 
afspraken met gemeenten is hiervoor de nodige aandacht.    
De WWB-kamer neemt kennis van deze ontwikkelingen.  

 

7 Vergaderdata 2016   

Besloten wordt de vergaderdata 2016 te handhaven op de vierde donderdag van elke maand in ieder geval 
tot het moment waarop de Participatieraad van start gaat.  

 

8 Rondvraag en sluiting   

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Vervolgens richt de voorzitter zich tot de heer Van Dijk. Hij gaat daarbij in op de historie van de 
cliëntenparticipatie, de rol van de organisatie daarin en m.n. de rol die de heer Van Dijk als secretaris 
vervulde. Samenwerkingsgerichtheid en aandacht voor de belangen voor de doelgroep waren daarbij 
belangrijke elementen. Hij bedankt de heer Van Dijk hiervoor namens de WWB-kamer onder uitreiking van 
een presentje.  
De heer Van Dijk bedankt de WWB-kamer voor de prettige samenwerking en zegt toe dat de directie op 
korte termijn de voorzitter zal informeren over de nieuwe invulling van het secretarisschap. 
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Conceptverslag 18 december 2015    Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, secretaris 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 
Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden 
De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk 
De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  

  Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden  
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden 
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 
Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 
Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger) 
 
Mevrouw S. Tinnemans, gast, teamleider finance a.i. (Adlasz b.v.) 

  
Afwezig Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden, m.b.v.v. 
  Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand, m.b.v.v. 
 
1) Opening / mededelingen /ingekomen stukken  

De VOORZITTER deelt mede dat de heer Van Dijk gisteren afscheid heeft genomen bij 
Baanbrekers en zijn activiteiten deels worden overgenomen door mevrouw Kleijssen. Hij 
vraagt of mevrouw Kleijssen zich voorstelt en vervolgens ook de AB-leden aangeven wie zij 
zijn. Mevrouw Kleijssen geeft aan dat zij binnen Baanbrekers als juriste is belast met 
juridische aangelegenheden op diverse terreinen. Verder neemt ze de taken van de heer Van 
Dijk over ten aanzien van het bestuur en in dit kader is zij nu bij deze vergadering aanwezig. 
Mevrouw Tinnemans van Adlasz is deze vergadering van het AB aangeschoven als teamleider 
finance a.i. (ziektevervanging) bij Baanbrekers in verband met agendapunt 3. 
 
Na vaststelling van de agenda stelt de voorzitter aan de orde: 
 
a. Termijnagenda 
Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat na goedkeuring er een nieuwe termijnagenda aan het AB 
zal worden voorgelegd. 
 
Besloten wordt de termijnagenda AB  voor kennisgeving aan te nemen. 
 
b. Verslagen WWB-kamer van 10 september en 2 november 2015 
Naar aanleiding van het verslag van 10 september 2015: 
 
Mevrouw DE BRUIJN vraagt hoe wordt omgegaan met hetgeen wordt aangegeven in het 
verslag namelijk dat Balade wordt overstelpt met vragen van uitkeringsgerechtigden van 
Baanbrekers om vrijwilligerswerk te verrichten. 
Mevrouw VAN LIMPT antwoordt dat dit wordt opgelost middels maatwerk. 
 
Naar aanleiding van het verslag van 2 november 2015: 
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Mevrouw DE BRUIJN vraagt of Baanbrekers iets gaat doen aan de dienstverlening van 
jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen.  
Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat dit niet de specifieke doelgroep is van Baanbrekers, 
omdat in de Participatiewet de WAJONGERS terecht komen met arbeidsvermogen. 
 
Besloten wordt de verslagen van de WWB-kamer voor kennisgeving aan te nemen.  

 
c. Openbare besluitenlijsten DB van 25 september en 6 november 2015  

 
Besloten wordt de openbare besluitenlijsten voor kennisgeving aan te nemen. 
 
d. Vebego/ WML facilitair 
Dit punt wordt vertrouwelijk behandeld. 

 
2) Verslag en besluitenlijst vergadering van 12 oktober 2015  

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt: 
Pagina 1: 
Mevrouw DE BRUIJN vraagt of er al een voorzitter voor de cliëntenparticipatie is aangesteld. 
Mevrouw VAN LIMPT antwoordt dat dit traject in gang kan worden gezet na deze 
vergadering, als instemming aan de verordening is verleend. 
Pagina 2 en 4 
De heer VAN GROOS vraagt hoe “social return” verloopt. 
Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat hiervoor inmiddels  een commissie is samengesteld en 
dat deze commissie een bezoek gaat brengen aan Ergon Bedrijven te Eindhoven om te 
bekijken hoe e.e.a. in dit kader daar verloopt. 
De heer VAN HAMOND vraagt of gemeenten in 2016 al achter lopen met dit onderwerp 
i.v.m. de termijnen aanbesteding. 
Mevrouw VAN LIMPT antwoordt dat contracten veelal al lopen , waarbij “social return” nu 
aardig aan het inburgeren is. 
De heer VAN GROOS vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de vennootschapsbelasting. 
De heer HENDRICH antwoordt dat hierover contact is geweest met Deloitte en dat Deloitte 
van mening is dat wij niet voor de vrijstelling in aanmerking komen. Ook is e.e.a. vanuit het  
provinciale controllersoverleg van de Sw-bedrijven voorgelegd aan de belastingdienst. De 
belastingdienst weet op dit moment nog niet hoe dit te gaan doen. Een overweging kan zijn 
om Ruelong B.V. en Baanbrekers apart in beeld te gaan brengen.  
De heer GROOTSWAGERS vraagt aandacht voor het feit dat goed op dit dossier geacteerd 
moet worden om in ieder geval geen verkeerde keuzes te maken die grote consequenties 
kunnen hebben. 
De heer HENDRICH geeft aan dat voordat een definitief standpunt wordt ingenomen hierover 
e.e.a. wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur.  
Mevrouw COUWENBERG wil hierover een datum afspreken. 
De heer HENDRICH zegt toe e.e.a. in de laatste vergadering voor zomervakantie te laten 
terugkomen en dat dit punt wordt meegenomen op de termijnagenda. 
 
Besloten wordt de verslag en de besluitenlijst vast te stellen.   

 
3) Bestuursrapportage Q3-2015 

Mevrouw VAN LIMPT geeft aan de bestuursrapportage van de agenda te willen halen en wel 
omdat er in november een niet eerder geconstateerd verschil naar boven kwam tussen de 
realisatiecijfers 2015 en de vastgestelde begroting 2015 van Baanbrekers. Het verschil kwam 
naar voren bij het opstellen van de eerste tussentijdse analyse, die mogelijk was geworden 
door het onlangs geïmplementeerde ERP-systeem Navision. E.e.a. leidt tot een afwijking ten 
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opzichte van begroting van circa 800.000 euro. Op het moment dat het inzicht in de nieuwe 
situatie ontstond, is direct de communicatie gestart met de voorzitter van het bestuur en 
met de contactambtenaar van de gemeenten. Tevens is op dat moment een financieel 
adviesbureau (Adlasz b.v.) aan de slag gegaan om te ondersteunen bij de analyse van de 
situatie en bij de te ondernemen stappen. 
Aan het AB worden sheets uitgereikt om e.e.a. toe te lichten. 
 
Bevindingen: 

Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat omissie de Wsw-subsidie en de opbrengst PMC’s betreft. 

Voor de subsidiebedragen van de Wsw en Begeleid Werken zijn in de rapportage 

brutobedragen opgenomen. Dat wil zeggen dat er, in tegenstelling tot de gangbare 

rapportagemethodiek, geen rekening is gehouden met de betalingen aan de zogenoemde 

‘buitengemeenten’ en aan werkgevers van Begeleid Werken. Dit vertaalt zich ook door naar 

de jaren 2016-2019, zoals opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting van 

Baanbrekers. Over de omissie PMC’s is al eerder gerapporteerd, deze omissie heeft t.o.v. de 

begroting een positief effect.  
 
Wat betreft de BUIG is een tegenvaller geconstateerd. Deze tegenvaller vindt zijn oorsprong 
in de daling van de gemiddelde prijs van een uitkering dan voorzien. De daling is trager 
ingezet dan voorzien en de prijs daalt minder dan voorzien. Dit lijkt in belangrijke mate te 
worden veroorzaakt doordat de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden tot op heden 
grotendeels het gevolg is van een toename van het IOAW-bestand (ouderen > 50 jaar). De 
prijs van een IOAW-uitkering is hoger dan de prijs van een uitkering in het kader van de 
Participatiewet. Verder heeft deze doelgroep minder neveninkomsten.  
 
Conform de planning van het ERP-implementatietraject worden de begroting en rapportage 
momenteel één op één en volledig ingeregeld binnen Navision. Verder worden inmiddels 
extra kwaliteitschecks ingebouwd bij de begroting, de maandrapportages en de jaarrekening. 
De kans op herhaling is hiermee geminimaliseerd. 

 
Naast de financiële analyse is onderzocht in welke mate en hoe het financiële tekort ten 
opzichte van de begroting eventueel kan worden opgelost. Hierbij zijn diverse scenario’s in 
beeld gebracht. Er is gekeken naar de mogelijkheid om de financiële compensaties zoveel 
mogelijk in het betreffende begrotingsjaar te verwerken. Dit was ook conform voorgenomen 
beleid. Daarnaast waren er voor 2015 ook enkele meevallers en een voorgenomen vrijval van 
een reserve. 
De BTW-teruggave over 2013 en 2014 wordt, zoals het er nu uitziet verrekend in 2015. De 
teruggave over 2015 kan zoals het er nu uitziet niet meer meegenomen worden voor 2015. 
De heer VAN HAMOND vraagt of Baanbrekers in 2016 niet in de problemen komt als je deze 
BTW teruggave nu opvoert.  
De heer HENDRICH antwoordt dat deze niet is opgenomen in 2016. 
Mevrouw VAN LIMPT vervolgt dat een “reserve arbeidsmarktbeleid” nu is opgenomen vanuit 
de Wsw. Deze reserve is ooit door WML gevormd. Het gaat hier om een bedrag van 
€237.000. De Wsw zit nu op slot waardoor deze reserve vanaf 2015 niet meer nodig is. Dit is 
bij de opmaak van de jaarrekening 2014 ambtelijk besproken en de vrijval van deze reserve is 
toen doorgeschoven. Dit betekent dat een vrijval van deze reserve gebruikt kan worden voor 
de dekking van het tekort in 2015. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig.  
Adlasz adviseert verder om de vangnetregeling (voorheen IAU) over 2015 ook in 2015 te 
laten vallen. M.b.t. de  gemeente Heusden wordt in dit kader een uitkering van tussen de € 
500.000,- en € 700.000,- geraamd.  Omdat e.e.a. nog niet zeker is wordt geadviseerd dit nog 
niet op te nemen. Het brengt teveel risico met zich mee. 
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De heer MUSTERS merkt op dat al zou je deze gebruiken er dan sprake is van een 
stelselwijziging en dat dit met de accountant moet worden afgestemd. 
De heer BAKKER geeft aan dat het geen verkeerd idee is om de baten in het jaar in te boeken 
waarin deze ook ontstaan, omdat dit voor meer stabiliteit zorgt. 
De heer HENDRICH  zegt dat dit klopt, maar dat dit inderdaad een stelselwijziging is. 
Mevrouw TINNEMANS merkt op dat inderdaad is geadviseerd om de kosten en baten op te 
voeren in het jaar dat de organisatie deze ontvangt. Zo ontstaat telkens inzicht over een jaar.  
Mevrouw MULDER geeft aan dat het iets waard zou zijn dan dit telkens te moeten uitleggen 
aan de Raden. 
De VOORZITTER merkt op dat het bestuur dit zou kunnen overwegen, waarbij eerst 
inzichtelijk moet worden gemaakt welke voor- en nadelen dit heeft. 
De heer VAN GROOS vraagt waarom een begrotingsfout nu pas wordt geconstateerd. 
Mevrouw TINNEMANS geeft aan dat e.e.a.  in de realisatie wel goed loopt. 
De heer VAN GROOS merkt op dat je dit in de boeken dan ook eerder zou moeten zien. 
Mevrouw TINNEMANS geeft aan dat in september jl. iets werd geconstateerd, waarna 9000 
regels zijn gelabeld in het ERP-systeem en alles op factuurniveau is bekeken. Ze merkt op dat 
het ERP-systeem pas in november voldoende was gevuld. 
Mevrouw COUWENBERG merkt op dat herhaaldelijk is aangegeven door het bestuur dat zij 
meer feitelijke uitleg bij de afwijkingen in de bestuursrapportages wenst te zien en verzoekt 
om aandacht hiervoor. 
Mevrouw MULDER geeft ook dat de “awareness” vergroot moet worden. 
Mevrouw TINNEMANS zegt dat het systeem nu de cijfers goed kan genereren. 
De heer FLOHR vraagt om het totaal van het tekort. 
Mevrouw VAN LIMPT vertelt dat Baanbrekers eerst moet weten waarop ze dit jaar landen.  
Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat hierbij wordt voorgesteld om een begrotingswijziging in 
dit kader niet uit te voeren. Dit omdat het een omissie aan de baten kant betreft en de 
besturen hierover zijn geïnformeerd en ook de accountant hierover continu is ingelicht. 
De VOORZITTER merkt op dat een technisch begrotingswijziging niet noodzakelijk is, maar 
hierover wel gecommuniceerd gaat worden met de Raden.  
 
Mevrouw VAN LIMPT vertelt dat er een planning komt van hoe te communiceren met de 
Raden hierover. Wel moet het AB een besluit nemen om de reserve arbeidsmarktbeleid nog 
betrekking te laten hebben op 2015. Hiertoe zal een voorgenomen besluit alsnog naar de AB-
leden worden gemaild. Ten slotte heeft de gemeente Heusden een vangnetverzoek 
voorbereid voor de Raden.  
 
De heer MUSTERS geeft aan dat de communicatie naar de Raden een kristal helder verhaal 
moet worden dat ook toegelicht kan worden in de commissievergadering.  
De heer BAKKER merkt op dat de begrotingsfout van € 800.000,- geen € 800.000,- schade 
oplevert. 
De VOORZITTER zegt dat de beleving van de Raden inderdaad is dat Baanbrekers slechter 
uitkomt en dat dit inderdaad goed beargumenteerd moet worden richting de Raden. 
De heer GROOTSWAGERS maakt duidelijk dat nu ook de vervolgvraag moet worden gesteld 
omdat nu het tekort met incidentele middelen wordt opgelost, maar dit ook structureel 
moet worden opgelost.  
De heer BAKKER  zegt dat er anders maatregelen genomen moeten worden in de kostensfeer 
om zo op een rigoureuzere manier tot het resultaat te komen. 
De heer GROOTSWAGERS merkt op dat deze rigoureuze manier eigenlijk voorkomen moet 
worden. 
De heer VAN HAMOND vraagt indien de begroting 2015 is goedgekeurd hoe het er dan in 
2016 uitziet. 
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Mevrouw VAN LIMPT zegt dat hierbij moet worden aangesloten, er wordt een aangepaste 
meerjarenbegroting gemaakt. 
De heer VAN HAMOND vraagt hoe Baanbrekers denkt in de toekomst in de zwarte cijfers 
terecht te komen. 
De heer VAN GROOS zegt dat Baanbrekers vaak wordt vergeleken met andere Sw-bedrijven, 
bijvoorbeeld de Diamantgroep. 
Mevrouw MULDER geeft aan dat er andere belangen kunnen spelen. 
De heer VAN GROOS merkt op dat het auditcomité 12 januari a.s. in Waalwijk plaatsvindt en 
dat de BERAP daar op de agenda staat terwijl Q3 er niet is. 
Mevrouw MULDER geeft aan dat 12 januari a.s. helder moet zijn wat alle drie de gemeenten 
moeten gaan communiceren in dit kader.  
 
Besloten wordt: 
 
a. Dat de bestuursrapportage Q3-2015 van de agenda wordt gehaald. 

 
b. Dat over het voorgenomen besluit inzake de vrijval reserve arbeidsmarktbeleid nog 

separaat zal worden gemaild naar de afzonderlijke AB-leden ter instemming. 
 
c. Dat communicatie-afspraak m.b.t. de financiën Baanbrekers voor de Raden voor 12 

januari a.s. bij de AB-leden bekend dient te zijn. 
 
4) Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  

De heer MUSTERS wil graag de gang van zaken inzake de zeggenschap van het bestuur over 
Ruelong behandelen en vraagt hoe deze zeggenschap is geregeld. 
Mevrouw KLEIJSSEN licht toe dat Baanbrekers de enig aandeelhouder van Ruelong is, waarbij 
deze rechtspersoon in en buiten rechte op grond van de statuten wordt vertegenwoordigd 
door de voorzitter. De zeggenschap van het bestuur van Baanbrekers in Ruelong verloopt 
hierdoor via de voorzitter van het bestuur van Baanbrekers. Spreekster vervolgt dat dit 
anders is geregeld bij de diverse Stichtingen waarbij het bestuur van deze Stichtingen wordt 
gevormd door het AB van Baanbrekers. Omdat Ruelong als rechtspersoon WML-facilitair gaat 
voortzetten zal er ook kritisch gekeken gaan worden naar het statuut Ruelong. In ieder geval 
zal daarbij worden meegenomen hoe de zeggenschap van het bestuur van Baanbrekers beter 
te kunnen gaan verankeren binnen Ruelong. In dit kader zal getracht worden om een 
voorstel van wijzigingen van het statuut Ruelong voor een volgende bestuursvergadering te 
agenderen, waarbij wordt opgemerkt dat dergelijke wijzigingen conform het huidige statuut 
geformaliseerd dienen te worden door de AVA Ruelong. 
De heer MUSTERS merkt op dat in het nieuwe artikel 10 lid 3 van de gemeenschappelijke 
regeling ook de bestaande deelnemingen en stichtingen zouden moeten worden 
meegenomen dat nu niet het geval is.  
Mevrouw KLEIJSSEN zegt toe dit aan te passen. 
De heer HENDRICH merkt op dat door het ontbreken van de jaarrekeningen van Ruelong 
(door het ontbreken van de jaarrekeningen van WML-facilitair) Ruelong ook minder 
bestuurlijke aandacht heeft gekregen. 
De heer MUSTERS heeft daarnaast nog een aantal opmerkingen m.b.t. diverse artikelen in de 
GR Baanbrekers waar mevrouw Kleijssen separaat op zal terugkomen richting de AB-leden in 
de bijlage van dit verslag. 
  
Besloten wordt: 

 Dat in de bijlage van dit verslag wordt teruggekomen op een aantal technische 
vragen gesteld door de heer Musters m.b.t. de GR Baanbrekers; 
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 Dat  de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers de instemming heeft van het AB en 
kan worden doorgeleid naar de Raden.  

 
De voorzitter en de heer Flohr verlaten de vergadering en mevrouw Mulder vervolgt de 
vergadering als voorzitter. 

 
5. Cliëntenparticipatie 

De heer MUSTERS vraagt of m.b.t. de verordening cliëntenparticipatie artikel 5 lid 1 nu 
sprake is van adviesrecht van het AB of DB of enkel van het DB zoals de voorlegger 
suggereert. 
 
Besloten wordt: 

 De verordening cliëntenparticipatie vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 
de Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk; 

 Dat in de bijlage van dit verslag antwoord wordt gegeven op de vraag van de heer 
Musters. 

 
6.  Vergaderschema 2016 DB en AB 

Mevrouw VAN LIMPT zegt dat het gezien de geconstateerde omissie niet lukt om de 
begroting te agenderen voor de voorgestelde bestuursvergadering van 25 januari a.s. 
Vandaar dat wordt voorgesteld om deze vergadering door te schuiven naar medio februari.  
Hiertoe zal een separate uitnodiging worden verstuurd aan de AB-leden met een nieuw 
voorgestelde datum. 
 
Besloten wordt: 

 In te stemmen met het vergaderschema 2016 DB en AB en de vergadering van 25 
januari a.s. te annuleren en deze vergadering door te schuiven naar medio februari. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw VAN LIMPT geeft aan dat omdat er vragen werden gesteld over de Wet Taaleis zij 
een stappenplan uitreikt aan de AB-leden dat e.e.a. goed inzichtelijk maakt.  
De heer VAN HAMOND vraagt dit digitaal te kunnen ontvangen. 
 
De heer MUSTERS vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. het vergaderen middels het iBABS-
systeem. 
Geantwoord wordt dat er een mail zou zijn rondgestuurd waarmee AB-leden zich zouden 
moeten autoriseren.  
De heer HENDRICH zal dit checken bij de betreffende afdeling of deze mail naar ieder AB-lid 
is verstuurd.  
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.  
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BIJLAGE BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN N.A.V. DE VERGADERING  

D.D. 18 DECEMBER 2015 

Vraag n.a.v. verordening cliëntenparticipatie (agendapunt 5 ) 
 
Antwoord: De cliëntenraad adviseert over verordeningen en beleidsvoorstellen, in principe 
aan het AB en DB. Procedureel zal de advisering plaatsvinden voordat het DB vergadert. Het 
DB bereidt de besluitvorming van het AB voor met inbegrip van de advisering 
cliëntenparticipatie.  
 
Vragen n.a.v. de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (agendapunt 6) 

 Het doen van voorstellen tot wijziging, toe-, uittreding en opheffing  van deze GR is 
een bevoegdheid van de Raad en niet van het AB. 

Antwoord: Artikel 15 lid 2 sub f van de GR gaat nadrukkelijk over het doen van voorstellen 
(door het DB) en niet het nemen van beslissingen. In samenhang met artikel 40 van de GR ligt 
de beslissingsbevoegdheid bij de gemeentebesturen. De GR tekst hoeft in dit kader niet te 
worden aangepast. 

 Artikel 33 lid 1 procedure begroting: voor 15 april stelt DB een ontwerpbegroting op 
en zendt deze aan de gemeenteraden. Dit moet eerst nog naar het AB. Deze 
procedurele stap is weggelaten. 

Antwoord: Procedureel is hierin voorzien, zie de termijnkalender. Het DB zorgt voor de 
voorbereiding en stelt daarom de ontwerpbegroting op.  
Het AB kan uiteraard muteren.  

 Artikel 34 leden 3 en 4 qua volgorde omwisselen. 
Antwoord: Wordt als zodanig opgenomen in de GR.  

 Artikel 36 lid 3 gaat het over de liquiditeitspositie van 1,2 miljoen. 
Antwoord: Was al reeds opgenomen in de GR en is een punt ter bespreking in de volgende 
evaluatie van de GR. 

 Artikel 37 lid 1 onder het kopje  “jaarrekening”, het eerste deel van lid 1 hoort bij de 
begrotingsprocedure nl. de algemene financiële en beleidsmatige kaders. 

Antwoord: Correct, en kan weggelaten worden aangezien het als een doublure kan worden 
beschouwd. 



 

Besluitenlijst algemeen bestuur 18 december 2015 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 
18 december 2015 

 
 

Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen 
stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 
a. de termijnagenda 
b. het verslag van de WWB-kamer van 10 september en 2 november 2015 
c. de openbare besluitenlijsten DB van 25 september en 6 november 2015  

d. de actuele ontwikkelingen met betrekking tot Vebego/WML facilitair. 
 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van 12 oktober 
2015 

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst overeenkomstig het concept vast te stellen.  

3. 
 
a. 

Bestuursrapportage Q3-2015 
 
Vrijval reserve arbeidsmarktbeleid 

Bestuursrapportage Q3-2015 is onder toelichting hiervan niet geagendeerd voor deze vergadering 
 
Besloten wordt in te stemmen met de vrijval reserve arbeidsmarktbeleid. 

4. Gemeenschappelijke Regeling 
Baanbrekers 

Besloten wordt dat wordt ingestemd met de 12de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers en deze kan worden doorgeleid naar de Colleges en Raden van de gemeenten. 
 

5. Cliëntenparticipatie Besloten wordt de verordening cliëntenparticipatie vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

6.  Vergaderschema 2016 DB en AB Besloten wordt in te stemmen met de vergaderschema’s en de vergadering van het AB van januari 
door te schuiven naar februari. 

7. Rondvraag en sluiting  Niet besluitvormend. 

 
 
Voor akkoord: 15 februari 2016 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:          AB van   15-02-2016      

 
Onderwerp:  Berap Q4 2015 

Steller:  Marion van Limpt 

 

 
Voorstel: 
 

 
Kennisnemen van de voorlegger. 

 

 
Inhoud besluit: 
 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

 AB 15-02-2016 
 
 
 A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT Febr 2016 

    

Extern:    

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  :  Berap Q4 2016  

 

De bestuursrapportage over het vierde kwartaal 2015 wordt op 12 februari aangeboden aan 
het dagelijks bestuur en tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 februari 
besproken.  
Direct daarna (uiterlijk 24 februari) wordt deze berap aan u ter beschikking gesteld.  
 
De berap Q4 2015 is het vertrekpunt voor de jaarstukken van 2016. Het dagelijks bestuur 
hecht er aan om het proces van de jaarstukken en de voortgang van de uitvoering zorgvuldig 
en gezamenlijk, met het gehele bestuur, te doorlopen. Om deze reden wordt tijdens de 
vergadering de berap, vooruitlopend op de behandeling in het dagelijks bestuur, aan u 
toegelicht.  
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Behandeling in:          AB van   15-02-2016      

 
Onderwerp:  Jaarstukken 2016 

Steller:  Marion van Limpt 

 

 
Voorstel: 
 

 
Kennisnemen van de voorlegger 

  

 
Inhoud besluit: 
 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

 AB 15-02-2016 
 
 
 A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT Nov 2015 / febr 2016 

    

Extern:    

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  :  Jaarstukken 2016  

 

Op 12 april worden de concept-jaarstukken met een verzoek om een zienswijzen naar de 
drie gemeenteraden gestuurd. Het gaat dan om het jaarverslag 2015 / jaarplan 2016, de 
jaarrekening 2015 en de begroting 2016 t/m 2020. Na ontvangst van de zienswijzen worden 
de stukken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli vastgesteld. 

De voorbereiding van de conceptstukken is als volgt: 

15-02: Tijdens deze vergadering worden de hoofdlijnen van het jaarplan 2016 en voor de 
begroting 2016 t/m 2020 gepresenteerd en enkele bestuurlijke thema’s ter discussie 
voorgelegd. Het algemeen bestuur geeft haar input voor de verder uitwerking en bespreking 
in het dagelijks bestuur. 

19-02: Het dagelijks bestuur bespreekt de eerste concepten van het jaarverslag 2015 / 
jaarplan 2016, de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 t/m 2020. Hierbij worden de 
uitkomsten van de vergadering van het algemeen bestuur van 15-02 betrokken. 

Tweede helft maart: oplevering Jaarrekening 2015 op basis van de controle door Deloitte. 

11-03: Het dagelijks bestuur bespreekt de tweede concept versies van het jaarverslag 2015 / 
jaarplan 2016 en de begroting 2016 t/m 2020 en neemt kennis van de jaarrekening 2015. 

01-04: Het jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 en de begroting 2016 t/m 2020 en de 
jaarrekening 2015 wordt aan u toegestuurd ter behandeling in de vergadering van 11-04. 

De vergadering van 11 april wordt dus gebruikt voor de volgende doelen: 

 Toelichting op de stand van zaken en de hoofdlijnen van het jaarplan 2016 en de 
begroting 2016 t/m 2020.  

 Input ophalen voor de verdere uitwerking van de conceptstukken. Hiertoe worden 
aan u ter vergadering enkele vragen voorgelegd.  

 
In overleg met de voorzitter is besloten om de leden van het managementteam van 
Baanbrekers ook voor deze vergadering uit te nodigen. 
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Behandeling in:             AB van 15 februari 2016 

 

Onderwerp:  

Steller: Liesbeth Kruijthoff, P&O 

 

 

Voorstel: 

 

 

 Vaststellen van bijgevoegd Sociaal Plan SBW.  

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

MT:                                              DB: 15 februari 2016 

 

 

A.E.W. van Limpt                       W. Ligtenberg 

 secretaris                                    voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  
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Onderwerp: Sociaal Plan SBW 

 

Samenvatting: 
Werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers hebben na twee jaar onderhandelen 
overeenstemming bereikt over een sociaal plan ten behoeve van het regulier personeel (Stichting 
Bevordering Werkgelegenheid/SBW). 
  
Voorgeschiedenis: 
In het kader van de fusie op 1 januari 2013 tussen de ISD-ML en WML was een sociaal plan SBW 
overeengekomen specifiek voor deze organisatiewijziging. Na de fusie was het noodzakelijk een 
nieuw sociaal plan overeen te komen. Begin 2014 zijn hierover de onderhandelingen gestart tussen 
werkgever en vakbonden. De vakbondsleden hebben gedurende de onderhandelingen regelmatig 
overleg gehad met zowel de OR SBW als met hun leden. 
  
Wat willen we bereiken? 
Vaststelling van een sociaal plan voor het regulier personeel (van de Stichting SBW) waarin afspraken 
vastgelegd worden die zorgen voor een zo goed mogelijk verloop van organisatiewijzigingen. Dit 
Sociaal Plan geldt gedurende een periode van 3 jaren. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
In het overleg met de vakbonden is op 9 december 2015 overeenstemming bereikt over dit Sociaal 
Plan. Na vaststelling in de vergadering van het bestuur SBW van 15 februari zal het sociaal plan met 
terugwerkende kracht op 9 december 2015 (datum ondertekening vakbonden) in werking treden. 
 
Wat gaat het kosten?  
N.v.t.  
  
Adviezen in- en extern: 
N.v.t. 
 
Voorstel: 
Vaststellen van bijgevoegd Sociaal Plan SBW. 
 
Bijlagen: Sociaal Plan SBW,  9 december 2015 
 
Dagtekening, 15 februari 2016 
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Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat voor gesubsidieerde arbeid, verder te 
noemen SBW, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer W.J.J. Ligtenberg, 
 
en  

 
FNV Overheid, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. van den Broek; 
 
CNV-Connectief, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. van Berkel; 
 
 
Overwegende, 
 

 dat op het terrein van de gesubsidieerde arbeid, alsmede op het terrein van de 
arbeidsparticipatie en re-integratie, vele veranderingen in voorbereiding zijn; 

 

 dat deze veranderingen indirect gevolgen kunnen hebben voor de werknemers van SBW, 
 

 dat partijen afspraken wensen te maken voor de personele gevolgen van de werknemers van 
SBW, 

 

 dat bij het opstellen van het Sociaal Plan is uitgegaan van de op dat tijdstip vigerende wet- en 
regelgeving. Maatregelen van de overheid die een materiële wijziging van rechten en plichten 
voortvloeiende uit dit Sociaal Plan tot gevolg hebben, leiden tot een overlegplicht, dan wel 
onderhandelingsplicht tussen contractpartijen van dit Sociaal Plan. 

 
 
zijn het hierna volgende overeengekomen:  

 

 
HOOFDSTUK 1 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1:1 Definities 
In dit Sociaal plan  wordt verstaan onder:  
 
Werknemer: de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd in dienst is van Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Langstraat; 

Werkgever: Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW); 
Inlener: de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers of aan deze 

Gemeenschappelijke Regeling gelieerde rechtspersonen direct of indirect en 
ongeacht de rechtsvorm; 

Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van SBW op grond van de Wet op de 
Ondernemingsraden; 

Organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de 
organisatie (of een onderdeel daarvan) van inlener of een belangrijke 
wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de organisatie 
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(of een onderdeel daarvan) van inlener, die niet van tijdelijke aard is en die 
negatieve gevolgen voor een aantal inleenopdrachten met zich meebrengt en 
waarvoor een adviesaanvraag is ingediend bij de ondernemingsraad van 
inlener; 

Personele gevolgen: gevolgen voor de inleenopdracht of de arbeidsvoorwaardenregeling van de 
betrokken werknemer;  

Functie: het samenstel van taken en bevoegdheden door de werknemer te verrichten 
bij inlener. De functiebeschrijving van inlener is hierbij het uitgangspunt; 

Loon:  het bedrag van de schaal hetwelk de werknemer is toegekend;  
Loonperspectief: de opeenvolgende loonperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de 

schaal waarin de werknemer is geplaatst en eventueel schriftelijk vastgelegde 
extra individuele loonafspraken;  

Toelage: de toelage, niet zijnde persoonlijke of garantietoelagen, waarmee het loon 
wordt vermeerderd ingevolge de arbeidsvoorwaardenregeling; 

Ongewijzigde functie: een functie bij inlener welke in essentie gelijk is aan de functie die 
werknemer vóór de organisatiewijziging bij inlener vervulde;  

Gewijzigde/nieuwe een functie bij inlener waarvan de werkzaamheden voor minder dan 70%  
functie: gelijk zijn aan de functie die werknemer voor de organisatiewijziging bij 

inlener vervulde;  
Passende functie: een functie bij inlener van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de 

werknemer redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, 
omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden 
opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau 
als de oude functie die de werknemer bij inlener vervulde, maar kan ook van 
een hoger niveau of maximaal één niveau lager zijn dan de oude functie; 

Geschikte functie: een functie bij inlener die niet valt onder het begrip passende functie, maar 
die de werknemer bereid is bij inlener te vervullen;  

AVR: Arbeidsvoorwaardenregeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid 
Midden-Langstraat; 

Afspiegelingsbeginsel: het volgens de criteria van het Ontslagbesluit toepassen van het 
anciënniteitsbeginsel per leeftijdgroep; 

Plaatsmaker: de niet boventallig verklaarde werknemer van wie het vrijwillig vertrek leidt 
tot het opheffen van boventalligheid van een andere werknemer en die niet 
vervroegd met pensioen gaat. 

 
Artikel 1:2 Werkingssfeer  
Dit Sociaal Plan is van toepassing op de SBW werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, waarvan als gevolg van een organisatiewijziging bij inlener de detachering door 
inlener wordt beëindigd en waarvan werkgever vervolgens om die reden de arbeidsovereenkomst 
beëindigd. 
 
Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele werknemers 
Het bestuur van werkgever neemt besluiten over het aangaan en de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst alsook rechtspositionele besluiten tijdens de arbeidsovereenkomst. 
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HOOFDSTUK 2 
 
PROCEDURELE BEPALINGEN 
 
Artikel 2:1 Informatieverstrekking over organisatiewijziging van inlener 
Als inlener voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te 
onderzoeken, worden de werkgever en de ondernemingsraad SBW hierover geïnformeerd en wordt 
de schriftelijke eindrapportage ter informatie aan de werkgever en de ondernemingsraad SBW 
toegezonden.  
Het is enkel aan de medezeggenschapsorganen van inlener om hierover inlener te adviseren. 
 
Artikel 2:2 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen  
1. Indien de voorgenomen organisatiewijziging van inlener tevens personele gevolgen heeft voor de 

werknemers van werkgever, wordt door de ondernemingsraad SBW, overleg gevoerd met 
werkgever over deze personele gevolgen en de te nemen maatregelen. Dit overleg vindt plaats 

voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging bij inlener. 

Dit overleg kan er niet toe leiden dat een besluit tot organisatiewijziging van inlener geen 
doorgang kan vinden. 

2. De leden van de ondernemingsraad SBW kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel 
schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure 
vereisen. 

3. Een definitief genomen besluit door inlener tot wijziging van de organisatie van inlener, wordt ter 
informatie toegestuurd aan de werkgever en de ondernemingsraad SBW. Werkgever informeert 
de werknemers over dit besluit, waarbij wordt ingegaan op de personele gevolgen van het 
besluit voor de werknemers van werkgever. 

 
HOOFDSTUK 3:  
 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR SOCIAAL BELEID ALS GEVOLG VAN ORGANISATIEWIJZIGING 
BIJ INLENER 
 
Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk 3 
Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de personele gevolgen van een organisatiewijziging bij 
inlener en waarbij enkel werknemers van werkgever met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd aanspraken kunnen doen gelden.  
 
Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij organisatiewijziging van inlener 
De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging 
van inlener betrokken werknemers onvrijwillig werkloos raken. 
 
Artikel 3:3 Voorkeursvolgorde/proces bij plaatsing  
1. Nadat werknemers in dienst bij inlener zijn geplaatst, hanteert werkgever, na instemming van 

inlener, bij het nemen van besluiten ten aanzien van de werknemers die betrokken zijn bij de 
organisatiewijziging van inlener, de volgende mogelijkheden: 

a. de werknemer blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen bij inlener. Voor 
werknemers is sprake van voortzetting van de inleenopdracht volgens het principe 
“mens volgt werk”; 

       Werknemers waarvoor het principe “mens volgt werk” niet aan de orde is kunnen: 
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b. worden geplaatst in een passende functie bij inlener; 
c. worden geplaatst in een geschikte functie bij inlener; 

        en werknemers kunnen: 
d. worden geplaatst in een nieuwe of gewijzigde functie bij inlener. 

 
Artikel 3:4 Uitgangspunten bij plaatsing  
1. Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid onder b, c, en d wordt met de 

volgende gegevens rekening gehouden in volgorde van belangrijkheid: 
a. de geschiktheid van de werknemer voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en 

ervaringsgegevens, beoordelings- en functioneringsgesprekken en eventuele 
geschiktheidstesten; 

b. de voorkeur van de werknemer voor bepaalde functies;  
c. bij gelijke geschiktheid , de diensttijd van de werknemer bij werkgever, waarbij de 

werknemer met de meeste dienstjaren voorrang geniet. 
2. De werknemer is verplicht om mee te werken aan gesprekken en de onderzoeken die nodig zijn 

voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid onder a. De kosten die 
verbonden zijn aan de onderzoeken zijn voor rekening van de werkgever.  

 
Artikel 3:5   Belangstellingsregistratie en plaatsingsadviescommissie  

1. Voordat plaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3:3 eerste lid worden genomen, kan de 
betrokken werknemer in de gelegenheid worden gesteld zijn voorkeur voor maximaal 
drie functies kenbaar te maken.  

2. Voor de advisering aan de werkgever met betrekking tot de plaatsingen kan werkgever 
gebruik maken van de eventueel door inlener geformeerde plaatsingsadviescommissie. 

 
Artikel 3:6 Aanvullende scholing  

1. De werkgever onderzoekt of het nodig is de werknemer die is overgeplaatst naar een 
passende of geschikte functie bij inlener, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn 
passende of geschikte functie.  

2. Plaatsing in een gewijzigde of nieuwe functie kan alleen indien een boventallige 
werknemer geschikt is voor de functie of binnen een periode van 12 maanden geschikt is 
te maken. De periode van 12 maanden kan worden verlengd indien de benodigde 
opleiding/scholing binnen de periode van 12 maanden aantoonbaar niet kan worden 
afgerond. Of werknemer geschikt is te maken, is ter beoordeling aan de werkgever, die 
dit gemotiveerd aan werknemer kenbaar maakt. 

3. De kosten van de scholing genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel zijn voor rekening van de 
werkgever. 

 
Artikel 3:7 Verplichting werknemer 
1. De werknemer is verplicht, onverminderd het recht om een klacht in te dienen, een passende 

functie die hem is toegewezen, te aanvaarden. 
2. Wanneer de werknemer na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van 

aanvaarding van een passende functie, zal de werkgever direct overgaan tot ontslag, waarbij 
melding wordt gemaakt bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, dat de werknemer 
weigert een passende functie te aanvaarden.  

 
Artikel 3:8 Loongarantie  
De boventallige werknemer die wordt overgeplaatst naar een andere functie bij inlener, behoudt 
recht op het loon en het loonperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie bij inlener. 
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Artikel 3:9 Functiegebonden toelagen  
1. Voor de werknemer die wordt overgeplaatst naar een andere functie bij inlener vervallen de 

functiegebonden toelagen. 
2. Aan de werknemer wiens loon als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een 

blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende toelage toegekend. De aflopende toelage 
kent het volgende verloop: 
- in het eerste jaar na herplaatsing ontvangt de werknemer 75% van de daling van het loon die 

het gevolg is van het vervallen van de toelage; 
- in het tweede jaar na herplaatsing ontvangt de werknemer 50% van de daling van het loon 

die het gevolg is van het vervallen van de toelage; 
- in het derde jaar na herplaatsing ontvangt de werknemer 25% van de daling van het loon die 

het gevolg is van het vervallen van de toelage; 
- in het vierde jaar is de toelage beëindigd. 

 
Artikel 3:10 Persoonsgebonden toelagen  
De werknemer die wordt overgeplaatst naar een andere functie bij inlener, behoudt recht op zijn 
persoonsgebonden toelagen.  
 
Artikel 3:11 Studiefaciliteiten  
1. De werknemer die wordt overgeplaatst naar een andere functie bij inlener, behoudt de rechten 

die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet. 
2. De werknemer die wordt overgeplaatst naar een andere functie bij inlener, en die in overleg met 

zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van 
terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling.  

 
Artikel 3:12 Boventalligheid  
1. Als gevolg van een organisatiewijziging bij inlener kunnen zich de volgende situaties 

voordoen: 
a. Er is sprake van het vervallen van een inleenopdracht bij inlener, indien de door 

werknemer uitgeoefende functie in zijn geheel wordt opgeheven en deze functie niet 
uitwisselbaar is met andere functies die niet worden opgeheven of die ontstaan; deze 
werknemer wordt aangemerkt als boventallig. 

b. Het aantal inleenopdrachten met uitwisselbare functies bij inlener wordt verminderd; 
de werknemer wordt volgens het afspiegelingsbeginsel aangemerkt als boventallig. 

2. Werkgever deelt in een persoonlijk gesprek aan werknemer mede dat deze als boventallig 
wordt aangemerkt, waarbij deze boventalligheid tevens schriftelijke aan werknemer wordt 
bevestigd. 

3. De boventallige werknemer wordt vrijgesteld van arbeid.  Hierdoor wordt de werknemer 
volledig in de gelegenheid gesteld om te zoeken naar ander werk. 

4. Boventallige werknemers kunnen reageren op eventueel nog openstaande vacatures bij 
inlener. Deze vacatures worden aan hen opengesteld, alvorens intern of extern zal worden 
geworven. Tevens kan bij boventalligheid, in samenspraak met werknemer, de mogelijkheid 
tot detacheren bij een ander bedrijf worden onderzocht. Daarin wordt een aantal 
randvoorwaarden meegenomen, zoals passendheid functie /bedrijf, duur detachering, 
financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer, etc.. 
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Artikel 3:13 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en beëindigingsvergoeding 
1. Indien de werknemer boventallig is dan zal de werkgever er naar streven met de werknemer 

tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te komen op 
grond van de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel. Daartoe zal de werkgever een 
vaststellingsovereenkomst ter ondertekening voorleggen aan de werknemer. 

2. Indien de werknemer de aangeboden vaststellingsovereenkomst niet ondertekent dan zal 
het UWV door werkgever worden verzocht om toestemming om de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer te mogen opzeggen.  

3. Zodra de werkgever een positief advies tot opzegging, als bedoeld in het tweede lid heeft 
verkregen, zal de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.  

4. Vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd door werkgever, of de 
werknemer de schriftelijke bevestiging van zijn boventalligheid heeft ontvangen, blijft de 
werknemer gedurende de voor hem geldende wettelijke opzegtermijn van 1 tot en met 4 
maanden, afhankelijk van de duur van zijn dienstverband, in dienst van de werkgever.  

5. Gedurende de periode dat de werknemer is vrijgesteld van arbeid (periode van 
boventalligheid) bouwt de werknemer geen vakantieverlof meer op. Tevens worden 
gedurende deze periode geen onkosten- en reiskostenvergoedingen meer aan de werknemer 
verstrekt. 

6. Gedurende de periode dat de boventallige werknemer nog in dienst is bij de werkgever 
(gedurende de periode van de fictieve opzegtermijn), kunnen werkgever en de werknemer 
zich inspannen om een dienstverband voor werknemer elders te verwerven. De werkgever 
kan daarvoor de volgende instrumenten inzetten: 
- scholing ter vergroting van de re-integratiekansen bij een externe werkgever; 
- tijdelijke detachering naar een organisatie buiten die van inlener, met uitzicht op in 

dienst name; 
 - outplacementbegeleiding; 
 - re-integratie gericht op het vinden van een functie buiten de organisatie van inlener; 
    -  overige flankerende maatregelen. 
7. Over de in te zetten instrumenten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel dient overleg te 

worden gevoerd tussen de werkgever en de werknemer en overeenstemming te bestaan. 
Eventuele kosten verbonden aan deze in het vorige lid genoemde instrumenten kunnen 
worden verrekend met de uit te keren transitievergoeding aan werknemer. 

8. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een boventallige werknemer door 
werkgever, ontvangt de werknemer een eenmalige beëindigingsvergoeding van zes bruto 
maandsalarissen, waarbij tevens vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over het lopende 
jaar naar rato zullen worden uitgekeerd. Deze beëindigingsvergoeding wordt ontvangen 
naast de wettelijk uit te keren transitievergoeding aan de werknemer. Beide vergoedingen 
tezamen bedragen nooit meer dan het maximale bedrag conform de Wet Normering 
Topkomens (in 2015 max € 75.000,-). Een eventueel gewijzigd bedrag is uitsluitend van 
toepassing indien de arbeidsovereenkomst op of na de datum van wijziging eindigt of niet 
wordt voortgezet. 

9. Indien de boventallige werknemer geen vaststellingsovereenkomst ondertekent, en de 
werkgever het UWV moet verzoeken tot toestemming om de arbeidsovereenkomst te 
mogen opzeggen, wordt de beëindigingsvergoeding van zes bruto maandsalarissen, zoals 
genoemd in het achtste lid van dit artikel, niet aan de werknemer uitgekeerd. 

10. De nog openstaande, doch niet genoten vakantiedagen, rooster-/ADV-dagen worden niet 
aan de boventallige werknemer uitgekeerd en worden geacht volledig door werknemer te 
zijn opgenomen gedurende de periode dat de werknemer is vrijgesteld van arbeid, tenzij: 
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a. er schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen werknemer en zijn leidinggevende 
waaruit blijkt dat werknemer reeds gedurende meerdere jaren vakantieverlof heeft 
mogen sparen om redenen; 

b. door werknemer kan worden aangetoond dat werkgever herhaaldelijk heeft 
geweigerd om door werknemer gevraagd vakantieverlof te kunnen opnemen 
vanwege het organisatie-/dienstbelang. 

 
Artikel 3:14 Plaatsmakersregeling  

1. Teneinde het aantal gedwongen ontslagen te beperken kan de niet boventallige werknemer, 
die bereid is vrijwillig te vertrekken, en die voldoet aan de in dit artikel bepaalde 
voorwaarden, een verzoek indienen tot gebruikmaking van de plaatsmakersregeling. Dit 
verzoek moet binnen twee weken, nadat de boventalligen bekend zijn gemaakt, zijn 
ingediend bij de desbetreffende P&O adviseur. 

2. Voorwaarden voor gebruik van de plaatsmakersregeling is: 
a.  dat het vrijwillig vertrek van de werknemer, die werkzaam is in een functie 

waarin sprake is van boventalligheid en die zelf niet boventallig is, leidt tot 
evenredige vermindering van de boventalligheid in die functie, dan wel dat een 
werknemer die werkzaam is in een functie waarin geen sprake is van 
boventalligheid een arbeidsplaats achter laat die door een boventallige 
werknemer zal worden ingevuld; 

b. dat de werknemer op het moment van beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst niet arbeidsongeschikt is, en de werknemer niet reeds is 
medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst, om redenen gelegen buiten de 
organisatie, zou moeten eindigen; 

c. dat uitbetaling van de plaatsmakerspremie (en transitievergoeding) door 
werkgever niet mag leiden tot een heffing op grond van de Regeling voor 
Vervroegde Uittreding (RVU), waarover vooraf overleg zal plaatsvinden met de 
belastingdienst. 

3. De plaatsmaker komt in aanmerking voor een plaatsmakerspremie van twee bruto 
maandsalarissen (en de voor deze plaatsmaker geldende transitievergoeding).   
Indien de plaatsmakerspremie (en transitievergoeding) van de plaatsmaker tezamen hoger 
zijn dan de totale beëindigingsvergoeding die wordt toegekend aan de werknemer die op 
basis van de status van boventalligheid wordt ontslagen, is het aan de werkgever om met het 
verzoek van de plaatsmaker in te stemmen.   

 
Artikel 3:15 Functie buiten de organisatie  
1. Indien de boventallige werknemer een functie accepteert buiten de organisatie van inlener, 

wordt hem ontslag verleend.  
2. De werknemer die overeenkomstig het eerste lid ontslag wordt verleend, wordt ontheven van 

eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling. 
3. De werkgever zal de boventallige werknemer die een functie buiten de organisatie van inlener 

accepteert niet binden aan een opzegtermijn. Het salaris dat gedurende deze opzegtermijn van 
werknemer uitbetaald had moeten worden aan werknemer, wordt in één keer, bij wijze van een 
extra beëindigingsvergoeding, aan deze werknemer uitgekeerd. 
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Parafen van partijen 
 

 
Sociaal Plan  SBW 

   

 

HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 4:1 Hardheidsclausule 
1. In gevallen waarin toepassing van het Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke situatie voor een 

werknemer, kan werkgever van het plan afwijken in een voor de werknemer gunstige zin.  
2. In gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, beslist werkgever, na overleg met de 

ondernemingsraad SBW.  
 
Artikel 4:2 Geschilbeslechtingscommissie SBW 
1. Geschillen over genomen besluiten en toepassing van het Sociaal Plan worden voorgelegd aan de 

Geschilbeslechtingscommissie SBW. 
2. De Geschilbeslechtingscommissie SBW adviseert werkgever omtrent het voorgelegde geschil. 
3. Het indienen van een klacht/geschil schort het genomen besluit niet op. 
4. Werkgever neemt een besluit over het geschil. 
 
Artikel 4:3 Looptijd Sociaal Plan.  
Dit Sociaal Plan kent een looptijd van drie jaren vanaf datum van ondertekening van dit Plan. Na 
expiratiedatum kunnen geen nieuwe rechten worden ontleend aan het Sociaal Plan, tenzij  partijen 
besluiten tot schriftelijke verlenging ervan.  
 
Artikel 4:4 Citeertitel  
1. Het sociaal plan SBW, zoals dit per 01 juni 2012 in werking is getreden, komt hierbij te 

vervallen. 
2. Deze regeling wordt aangehaald als: " Sociaal plan Stichting Bevordering Werkgelegenheid 

Midden-Langstraat”. 
  
 
Aldus overeengekomen te Waalwijk op 9 december 2015. 
 
 
Namens Werkgever 
 
W.J.J. Ligtenberg, 
Voorzitter bestuur 
 
 
 
Namens FNV Overheid, 
 
J. van den Broek 
 
 
 
Namens CNV-Connectief, 
 
F. van Berkel 
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Behandeling in:              AB van 15 februari 2016 

 

Onderwerp: Invoering H3 Car-Uwo 

Steller: Mariska Verbraak, P&O 

 

 

Voorstel: 

 

 

Vaststellen van beloningsbeleid ambtenaren op basis van hoofdstuk 3 Car-Uwo 

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

MT:                                              AB: 15 februari 2016 

 

 

A.E.W. van Limpt                       W. Ligtenberg 

secretaris                                     voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Technisch Beraad en GO 9 december 2015 

  MT 30 november 2015 

  DB 15 januari 2016 

Extern:   Datum:  

  Presentatie VNG 30 juni 2015 

  Bijeenkomsten P&O adviseurs regiogemeentes 10 september 2015 

Klantenparticipatie:              

 

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

Publicatie verplicht   Ja, L. Kruijthoff en R. de Jong Na vaststelling 

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :               

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief  M. Felida Na vaststelling en 

publicatie 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Invoering H3 Car-Uwo 

 

Samenvatting: 
De invoering van het nieuwe H3 Car-Uwo, beloningsbeleid is ingegaan per 1 januari 2016. Op basis 
van dit nieuwe H3 beloningsbeleid is het beloningsbeleid ambtenaren van Baanbrekers beschreven 
(zie bijlage: Baanbrekers, beloningsbeleid ambtenaren op basis van Hoofdstuk 3 Car-Uwo).  
 
Voorgeschiedenis: 
Het College van Arbeidszaken en de vakbonden hebben afgesproken dat er een nieuw 
beloningshoofdstuk in onze rechtspositie komt. Deze wijziging geldt met ingang van 1 januari 2016 
voor alle gemeentes. Per deze datum vervallen alle lokale bezoldigingsverordeningen. Hierin liggen 
nu per gemeente allerlei verschillende regels over salaris en toelagen vast. Regels over salaris en 
mogelijke toelagen staan straks centraal in dit nieuwe hoofdstuk. Het nieuwe hoofdstuk 3 heeft een 
standaard karakter, de zogenaamde standaard CAO. Afwijken ten gunste of ten nadele van de 
medewerker is niet toegestaan.  
 
Het doel van deze wijziging is vereenvoudiging, harmonisering en modernisering. 
 
Beloningselementen 
Het nieuwe hoofdstuk 3 bevat een opsomming van mogelijke toelagen. In sommige gevallen 
vermeldt hoofdstuk 3 hier nu ook de concrete bedragen. Slechts bij enkele toelagen heeft de 
gemeente de keuze. Bij deze kan-bepalingen bepalen wij of we er gebruik van maken en welke 
bedragen er dan bij horen. Lokale afspraken die niet in het nieuwe hoofdstuk 3 terugkomen 
vervallen. Als dit het geval is geldt overgangsrecht. 
 
Overgangsrecht 
Bezuiniging is niet het doel van het nieuwe hoofdstuk 3. Voor medewerkers kan overgangsrecht 
gelden. Dit geldt als zij nu op basis van de lokale regeling een beloning ontvangen, die straks niet 
meer voor komt in het nieuwe hoofdstuk 3. Zij ontvangen dan jaarlijks een toelage overgangsrecht 
(TOR).   
 
Inventarisatie gevolgen 
Bij de inventarisatie van de gevolgen van de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 is gekozen voor 
een praktische benadering. Hierbij is met name gelet op de wijziging van de bepalingen die nu op 
medewerkers toegepast worden. Deze wijzigingen hebben dus nu effect voor medewerkers.  
Per onderdeel is weergegeven welke consequenties er zijn en daarbij is het voorstel hoe hier 
concreet mee omgegaan kan/moet worden weergegeven. Na de inventarisatie is geconstateerd dat 
er geen medewerkers zijn die recht hebben op een toelage overgangsrecht (TOR). 
 
Wat willen we bereiken? 
Het effect van hoofdstuk 3 CAR-UWO op het Baanbrekers beloningsbeleid ambtenaren is 
weergegeven in: 

Baanbrekers, beloningsbeleid ambtenaren, op basis van H3 Car-Uwo. 

Hoofdstuk 3 van de Car-Uwo is in dit beloningsbeleid integraal opgenomen, om de leesbaarheid te 
bevorderen, met daarbij aangevuld de uitwerking van kan-bepalingen zoals deze bij Baanbrekers 
geldend zijn. (DB-besluit d.d. 20 maart 2015 over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is 
hierin meegenomen). 

De volgende stap zal zijn om dit beloningsbeleid ambtenaren te vertalen naar de 
arbeidsvoorwaardenregeling SBW-A. 
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Wat gaan we daarvoor doen?  
Zie bijlage: beloningsbeleid ambtenaren Baanbrekers op basis van hoofdstuk 3 Car-Uwo. 
 
Wat gaat het kosten?  
N.v.t.  
  
Adviezen in- en extern: 
VNG, P&O adviseurs regiogemeenten, MT, Technisch Beraad, GO en DB. 
 
Voorstel: 
Vaststellen van beloningsbeleid ambtenaren op basis van hoofdstuk 3 Car-Uwo. 
 
 
Bijlage: Beloningsbeleid ambtenaren op basis van hoofdstuk 3 Car-Uwo, 9 december 2015 
 
 
 
Dagtekening,  15 februari 2016 
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BAANBREKERS 

 

BELONINGSBELEID AMBTENAREN 

OP BASIS VAN HOOFDSTUK 3 

CAR/UWO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 09 december 2015  
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Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers; 

 

Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers d.d. 15 januari 2016; 

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Car-Uwo en artikel 30 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Baanbrekers;  

 

Gelet op de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg d.d. 09-12-2015 

 

        BESLUIT 

 

In haar vergadering van 15 februari 2016 met ingang van 01-01-2016 vast te stellen: 

   

Baanbrekers beloningsbeleid Ambtenaren waarin hoofdstuk 3 van de CAR-UWO onverkort van 

toepassing is, 

Onder intrekking van de Bezoldigingsverordening WML 2000 d.d. 01-01-2000 van voormalig WML en 

de Bezoldigingsverordening van de gemeente Waalwijk 1998 zoals deze van toepassing was voor 

voormalig ISD. 

  

De volgende aanvullende bepalingen op grond van hoofdstuk 3 CAR-UWO bepalen mede het 

beloningsbeleid. Daarnaast is de mandateringsregeling onverkort van toepassing. 

 

 

A.E.W. van Limpt,     W.J.J. Ligtenberg, 

 

 

Secretaris      Voorzitter  
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Inleiding: 
 
Het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR-UWO bepaalt het beloningsbeleid ten behoeve van de 
ambtenaren van Baanbrekers. 
 
Deze notitie is als volgt opgebouwd: 
 

 Hoofdstuk 3 van de CAR-UWO is onverkort in deze notitie opgenomen. 
 Daar waar de CAR-UWO de ruimte biedt is aangegeven hoe de betreffende artikelen van 

toepassing zijn voor Baanbrekers. 
 

Toekomstige wijzigingen of aanvullingen in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO, die niet de instemming 
van het GO behoeven, zullen in deze notitie worden opgenomen. Deze wijzigingen c.q. aanvullingen 
zullen ter kennisgeving aan het GO worden verzonden. 
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HOOFDSTUK 3 CAR-UWO: SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 
 
 

 
Inhoud:         bladzijde: 

Begripsbepalingen         6 

§ 1 Algemene Bepalingen        7 

 3:1 Functies en functiewaardering      7 

 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen  7 

    

§ 2 Salaris          8 

 3:3 Vaststelling salaris       8 

 3:4 Salarisverhoging       9 

 3:5 Verlaging salarisschaal       9 

 3:6 Inpassing in hogere schaal      10 

 3:7 Uitloopschaal        11 

 

§ 3 Salaristoelagen         12 

 3:8 Functioneringstoelage       12 

 3:9 Arbeidsmarkttoelage       13 

 3:10 Waarnemingstoelage       13 

 3:11 Toelagen onregelmatige dienst      14 

 3:12 Buitendagvenstertoelage      15 

 3:13 Toelagen beschikbaarheidsdienst     15 

 3:14 Inconveniëntentoelage       17 

 3:15 Garantietoelage       17 

 3:16 Afbouwtoelage        17 
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Inhoud:         bladzijde: 

§ 4 Overige vergoedingen en uitkeringen      19 

 3:17 Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam    19 

 3:18 Overwerkvergoeding       19 

 3:18a Eindejaarsuitkering       20 

 3.19 Ambtsjubileum        21 

 3:20 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties  22 

 3:21 Reis- en verblijfkostenvergoeding     22 

 3:22 Reiskosten woon-werkverkeer      23 

 3:23 Overlijdensuitkering       23 

 3:24 Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst 23 

 3:25 Recht op tegemoetkoming de kosten van de zorgverzekering  24 

 3:26 Hoogte tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering  24 

 

Bijlage A: Verantwoordelijken voor personeelsvoorstellen t.a.v. beloningen 26 

Bijlage B: Regeling uitloop toelage (bijvoldoende functioneren)   27 

Bijlage C:  Regeling beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere 

Prestaties + functioneringstoelage 

(gratificatie (bonus) en Groepsgratificatie (groepsbonus))  28 

 

Bijlage D Arbeidsmarkttoelage       29 
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Begripsbepalingen: 
 
Aan artikel 1:1 van de CAR-UWO worden de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd: 
  
 
college staat voor “Dagelijks Bestuur baanbrekers” 
 
salaris:  maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is 

toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur; 
 
salaristoelagen:  daartoe worden gerekend de in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 

genoemde toelagen te weten: 
de functioneringstoelage, de waarnemingstoelage, de toelage 
onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoelage, de toelage 
beschikbaarheidsdienst, de inconveniententoelage, de 
arbeidsmarkttoelage, de garantietoelage en de afbouwtoelage, die 
aan de ambtenaar zijn toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de 
bezoldiging werden gerekend; 

 
functieschaal:    de salarisschaal die bij een functie hoort; 
 
periodiek:    het maandbedrag in een salarisschaal; 
 
salarisschaal:  een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 

3; 
 
achterblijvende partner:  weduwe, weduwnaar, geregistreerd partner van de overleden 

ambtenaar, of de ongehuwde partner die een samenlevingscontract 
had met de overleden ambtenaar; 
 

functie:  het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te 
verrichten conform artikel 3:1; 

 
De salarisontwikkelingen vanuit de CAR-UWO zijn onverkort van toepassing voor Baanbrekers. 
 

 

Bijlage A   Verantwoordelijken voor personeelsvoorstellen t.a.v. beloningen 

Bijlage B   Regeling uitlooptoelage (bij voldoende functioneren) 

Bijlage C Regeling beloning uitstekend functioneren en / of bijzondere 

prestaties + functioneringstoelage 

Bijlage D   Regeling arbeidsmarktoelage 
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§ 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 3:1 Functies en functiewaardering 
 

1) Het college stelt de functies vast die door ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie 
kunnen worden bekleed. 

2) Elke functie wordt beschreven op basis van een functiewaarderingssysteem. 
3) Voor elke functie stelt het college een functieschaal vast op basis van een 

functiewaarderingssysteem. 
 
Baanbrekers: functiewaarderingssysteem HR 21. 
 
 
Artikel 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 
 

1) Zolang zijn aanstelling duurt heeft een ambtenaar recht op salaris, vergoedingen, toelagen 
en uitkeringen overeenkomstig dit hoofdstuk. Dit recht bestaat niet over de tijd dat de 
ambtenaar in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat arbeid te verrichten. 

2)  De uitbetaling van het salaris, de vergoedingen, de toelagen en de uitkeringen vindt plaats 
per maand, tenzij in deze regeling anders is bepaald. 

 
Toelichting 

- Lid 1: 
In situaties waarin onduidelijk is of de ambtenaar wel verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor zijn nalatigheid, bijvoorbeeld vanwege zijn fysieke of psychische gesteldheid, 
zal nader onderzoek plaats moeten vinden. De artikelen 7:13:1 en 7:13:2 vormen een nadere 
uitwerking van lid 1 in gevallen van arbeidsongeschiktheid. 

 
- Lid 2: 

De uitbetaling per maand geldt ongeacht de lengte van de maand. 
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§ 2 Salaris 
 
Artikel 3:3  Vaststelling salaris 
 

1) Het college stelt het salaris van een ambtenaar vast aan de hand van zijn functieschaal, op 
grond van zijn ervaring, geschiktheid en bekwaamheid. Het salaris wordt vastgesteld met 
aanduiding van een periodiek in de functieschaal. 
 

2) Als een ambtenaar in een functie wordt geplaatst zonder dat hij al voldoet aan alle daarvoor 
geldende eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en bekwaamheid, kan zijn salaris 
overeenkomstig de eerst lagere salarisschaal dan de functieschaal worden vastgesteld. 

 
Toelichting 

- Lid 1: 
Het salaris van de ambtenaar wordt vastgesteld aan de hand van de waardering van de 
functie op een van de periodieken van de functieschaal. De wijze waarop het salaris wordt 
vastgesteld kan in het beloningsbeleid nader worden uitgewerkt. 
Het is mogelijk om functies op verschillend niveau in te vullen; bijvoorbeeld op junior-, 
medior- of senior- niveau. In dat geval gaat het om drie te onderscheiden functies met ieder 
een eigen functieschaal. 
Uitgangspunt is dat de functieschaal van begin tot eind wordt doorlopen. Uit dit artikel vloeit 
echter niet voort dat de ambtenaar bij aanvang in de functie noodzakelijkerwijs op het 
minimum van de salarisschaal dient te worden ingeschaald. Het college kan hiervan afwijken, 
bijvoorbeeld als de aan te stellen ambtenaar in zijn vorige functie een hoger salaris genoot of 
als de situatie op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft. 
 

- Lid 2: 
Deze lagere schaal, die lokaal ook wel wordt aangeduid als ‘aanloopschaal’, is bedoeld voor 
de ambtenaren die nog niet voldoende zijn gekwalificeerd voor de functie waarin zij zijn 
geplaatst. De periode die de ambtenaar in deze aanloopschaal doorbrengt, wordt gebruikt 
om alsnog te voldoen aan de voor de functie gelden eisen op het gebied van opleiding, 
ervaring en bekwaamheid, zodat de functie volledig en zelfstandig kan worden vervuld. 
Zodra dit het geval is dient de ambtenaar te worden ingedeeld in de voor de functie geldende 
functieschaal. 

 
Baanbrekers: 

- Baanbrekers maakt gebruik van de toepassing van een aanloopschaal voor de duur van een 
jaar. Indien de medewerker in staat wordt geacht de functie volledig en zelfstandig in te 
vullen, dient de medewerker ingedeeld te worden in de voor de functie geldende 
functieschaal. De beoordeling daartoe gebeurt met behulp van de HR-cyclus. Indien uit de 
beoordeling blijkt dat indeling in de functionele schaal nog niet van toepassing is, kan de 
termijn van de aanloopschaal verlengd worden met maximaal één jaar. 
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Artikel 3:4 Salarisverhoging 
 

1) Aan een ambtenaar wordt een salarisverhoging naar de volgende periodiek 
toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a.  de ambtenaar functioneert voldoende; 
b. de ambtenaar heeft het maximum van de functieschaal nog niet bereikt; 
c.  er zijn twaalf maanden verstreken sinds zijn aanstelling, zijn laatste periodieke 

salarisverhoging of zijn promotie. 
 

2) Het college kan aan toekenning van een periodieke salarisverhoging aanvullende 
voorwaarden stellen. 

 
3) Het college kan een ambtenaar een extra periodieke salarisverhoging toekennen. 

 
4) In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel c, kan het college voor de ambtenaar of 

voor groepen ambtenaren een vaste verhogingsdatum vaststellen. 
 

Toelichting 
- Lid 2: 

Het college heeft de mogelijkheid om – in afwijking van lid 1 – het toekennen van een 
periodiek afhankelijk te stellen van een periodieke beoordeling van het functioneren van de 
ambtenaar. De invoering en het gebruik van een systeem van periodieke functionerings- en 
beoordelingsgesprekken vereist de instemming van de OR. 
 

- Lid 3 
Het college heeft de mogelijkheid om een extra periodiek toe te kennen. De toekenning van 
deze periodiek heeft, net als de reguliere periodiek, een blijvend karakter in tegenstelling tot 
de flexibele beloningen op grond van artikel 3:8 en 3:20. 

 
Baanbrekers: 

1) Periodieke beoordeling wordt uitgevoerd met het beoordelingsinstrument van de HR-cyclus. 
 

2) De ambtelijke medewerker heeft een vaste periodieke verhogingsdatum, te weten 1 januari 
of 1 juli; deze is afhankelijk van de datum indiensttreding met een maximum van 12 
maanden tussen datum aanstelling en datum periodieke verhoging. 

 
 

Artikel 3:5 Verlaging salarisschaal 
 

1) Zonder voorafgaand ontslag kan voor de ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een 
lager maximumsalaris, tenzij hiervoor in deze regeling, of andere wet- en regelgeving, een 
grond aanwezig is. 
 

2)  In afwijking van het eerste lid kan een ambtenaar met zijn instemming worden herplaatst in 
een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een overeenkomstige aanpassing 
van het salaris. 
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3) In afwijking van het eerste lid kan de ambtenaar, door toepassing van artikel 7:16, tweede 
lid, herplaatst worden in een functie met een lager maximumsalaris, met een 
overeenkomstige aanpassing van het salaris. 
 

4) In afwijking van het eerste lid kan de ambtenaar, door toepassing van hoofdstuk 10d, 
herplaatst worden in een functie met een lager maximumsalaris en een mogelijk 
overeenkomstige aanpassing van het salaris, voor zover geregeld in een sociaal plan of 
sociaal statuut. 

 
Toelichting 

3) Lid 1: 
Uit deze bepaling vloeit voort dat een herwaardering van de functie, die leidt tot een lagere 
functieschaal, geen gevolgen heeft voor het salaris van degene die op het moment van 
herwaardering de functie vervult. 
 

4) Lid 2: 
Instemming met herplaatsing in lager gewaardeerde functie met een bijbehorend lager 
salaris heeft voor ambtenaren die binnen 10 jaar de aow-gerechtigde leeftijd bereiken, bij 
een gelijkblijvende aanstellingsomvang, geen gevolgen voor de pensioenopbouw. Een en 
ander is geregeld in artikel 3:5 van het Pensioenreglement. 
 

5) Lid 4: 
Dit lid ziet op de situatie waarin een ambtenaar als gevolg van reorganisatie boventallig is 
geworden. Afwijking van het in lid 1 geformuleerde uitgangspunt is mogelijk in de gevallen 
waarin het sociaalplan of –statuut voorziet in de mogelijkheid om een ambtenaar te 
herplaatsen in een functie met een lager maximumsalaris en een evenredige aanpassing van 
zijn salaris. 

 
 
Artikel 3:6 Inpassing in hogere schaal 
 
De ambtenaar die door promotie naar een hogere salarisschaal overgaat, heeft vanaf de dag 
dat de promotie ingaat recht op een hoger salaris. 
 
Toelichting 

Onder promotie wordt zowel de bevordering naar een hoger gewaardeerde functie, als de 
overstap van de aanloopschaal (zoals geregeld in artikel 3:3 lid 2) naar de functieschaal 
verstaan. Een nadere uitwerking van deze bepaling kan op werkgeversniveau worden 
geregeld, waarbij het geldende beloningsbeleid als uitgangspunt dient. 

 
Baanbrekers: 

1) Wanneer de medewerker wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger 
maximumsalaris wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere 
bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris 
en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75 % bedraagt van het verschil tussen het 
bedrag dat de medewerker laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, 
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dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds 
overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal. 
 

2) Als de ingangsdatum van de bevordering samenvalt met de datum van de reguliere 
periodieke verhoging wordt als het maximum van de (oude) schaal nog niet is bereikt deze 
eerst toegekend voordat inpassing in de hogere schaal plaatsvindt met behulp van lid 1 van 
deze bepaling. 
 

3) Bij inpassing in een hogere schaal worden (indien van toepassing,)uitlooptoelagen, 
arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage en garantietoelage geïncorporeerd. 

 
Artikel 3:7 Uitloopschaal 
 
Doorgroei in een uitloopschaal is mogelijk wanneer dit op 31 december 2015 in een lokale 
regeling was vastgelegd. De uitloopschaal is één schaal hoger dan de functieschaal. In de 
lokale regeling worden voorwaarden en regels gesteld die van toepassing zijn op de instroom 
in- en het doorlopen van de uitloopschaal. 
 
Toelichting 

Uitloopschalen zijn uitsluitend toegestaan op basis van een ‘oude’ lokale regeling (in werking 
voor 1 januari 2016) en conform deze regeling. Indien de doorgroei in een uitloopschaal 
lokaal blijvend is geregeld, staat deze ook open voor ambtenaren die op of na 1 januari 2016 
in dienst zijn gekomen. 

 

Baanbrekers: 

Bij Baanbrekers is sinds 01-01-2013 sprake van een systeem van uitlooptoelagen die als een toelage 

op elke salarisschaal worden vastgesteld. Deze systematiek wordt ook gehandhaafd na 1-1-2016. Dit 

betekent dat er geen sprake is van een volledige schaal bovenop de functieschaal, maar slechts  van 

twee toelagen bovenop elke schaal, te weten: 

- De eerste keer nadat betrokken medewerker 4 jaar beloond wordt volgens het maximum van 
de schaal én voldoende functioneert. 

- De tweede keer een jaar later als het functioneren wederom als voldoende wordt 
beoordeeld. 

De beoordeling vindt plaats conform het beoordelingsinstrument van de HR-cyclus. 

Zie ook Bijlage A en B 
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§ 3 Salaristoelagen 

 
Artikel 3:8 Functioneringstoelage 
 

1) Het college kan aan een ambtenaar die meerdere jaren zeer goed of uitstekend heeft 
gefunctioneerd en/of bijzondere prestaties heeft geleverd, en die het maximum van zijn 
functieschaal heeft bereikt, een functioneringstoelage toekennen. 
 

2) De toelage wordt voor maximaal een jaar toegekend. Bij het voortduren van de gronden 
waarop de toelage is toegekend, kan deze opnieuw worden toegekend. 
 

3) De toelage bedraagt ten hoogste 10% van het salaris. 
 
Toelichting 

Dit artikel regelt de toelage als beloning voor meerdere jaren uitstekend functioneren en/of 
het leveren van bijzondere prestaties. Noodzakelijke voorwaarde voor de toelage is dat de 
ambtenaar het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt. Zolang dat nog niet het geval 
is, kan het functioneren worden beloond met extra periodieken, zoals geregeld in artikel 3:4 
lid3, en/of een toelage op grond van artikel 3:20. 
Deze toelage heeft altijd een tijdelijk karakter. Er is sprake van een koppeling tussen het 
maximumsalaris en de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend. Komt deze koppeling te 
vervallen (bijvoorbeeld in het geval waarin de functie als gevolg van herwaardering hoger 
wordt gewaardeerd), dan vervalt ook de functioneringstoelage. 
De functioneringstoelage moet worden gezien in samenhang met artikel 3:20 (beloning 
uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties). Samen vormen deze artikelen de basis 
voor variabel beloningsbeleid, waarbij het altijd gaat om tijdelijke toelagen voor de beloning 
van bijzondere prestaties, uitstekend functioneren en/of flexibele (projectmatige) inzet van 
medewerkers. Dit in tegenstelling tot het toekennen van extra periodieken (art. 3:4 lid 3) die 
structureel van karakter zijn en tot gevolg hebben dat de medewerker sneller het maximum 
van de salarisschaal bereikt. 
Door het tijdelijke karakter van de toelagen wordt voorkomen dat ze een blijvend beslag op 
de loonsom leggen en dat de prikkel die er vanuit gaat na verloop van tijd minder wordt, of 
zelfs helemaal verdwijnt. Zolang de grond waarop de toelage in eerste instantie is toegekend 
blijft voortbestaan, kan deze meerdere keren opeenvolgend worden toegekend. Om te 
kunnen beoordelen of de grond waarop de toelage is toegekend nog steeds bestaat, moet 
deze in het toekenningsbesluit expliciet worden vermeld. 
 

- Lid 3: 
De toelage bedraagt maximaal 10% van het salaris van de ambtenaar en kan per maand of in 
een veelvoud daarvan worden toegekend (bijvoorbeeld per kwartaal of op jaarbasis). 

 
Baanbrekers: 
 

- Zie voor de procedure bijlage A en bijlage C. 
 

- De functioneringstoelage wordt per kwartaal uitgekeerd, te weten in maart, juni, september 
en december. 
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Artikel 3:9 Arbeidsmarkttoelage 
 

1) Het college kan aan een ambtenaar een arbeidsmarkttoelage toekennen om hem in 
dienst te kunnen nemen of te behouden, als schaarste op de arbeidsmarkt daartoe 
aanleiding geeft en er in het betreffende vakgebied sprake is van een ernstig tekort aan 
personeel 

 
2) De toelage wordt toegekend voor een periode die van tevoren is vastgesteld, met een 

maximum van 3 jaar. 
 

3) De toelage bedraagt ten hoogste 10% van het salaris. 
 
Toelichting 

- Lid 3: 
De arbeidsmarkttoelage is een beloningsinstrument dat tijdelijk kan worden gebruikt om 
ambtenaren te werven of te behouden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, doordat 
in een bepaald functiegebied weinig aanbod is of doordat in de er een zeer grote vraag aan 
arbeidskrachten in de regio is. Om gewenning aan het door de arbeidsmarkttoelage 
verhoogde salaris te voorkomen, kan het college besluiten om deze toelage in plaats van 
maandelijks, één maal per jaar uit te keren. Zolang de knelpunten op de arbeidsmarkt 
voortduren, kan de arbeidsmarkttoelage aansluiten worden toegekend voor een nieuwe 
periode van maximaal 3 jaar. 

 
Baanbrekers:  
 

- Zie voor de procedure bijlage A en bijlage D. 
 

- De arbeidsmarkttoelage wordt per kwartaal uitgekeerd, te weten in maart, juni, september 
en december. 

 
 
Artikel 3:10 Waarnemingstoelage 
 

1) Indien een ambtenaar wordt aangewezen om een functie waar te nemen met een hogere 
functieschaal, wordt hem voor de periode van waarneming een waarnemingstoelage 
toegekend. Deze bepaling geldt niet als de waarneming deel uitmaakt van de eigen functie. 

 
2) Bij volledige waarneming van de functie is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil 

tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het salaris dat hij zou genieten als hij bij de 
start van de waarneming in de hogere schaal zou zijn ingedeeld. 
 

3)  Bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid toegekend. 
 
Toelichting 

- Lid 1: 
De ambtenaar heeft geen recht op een waarnemingstoelage als het waarnemen van de 
hogere functie een integraal onderdeel is van zijn functie, waarmee rekening is gehouden bij 
de beschrijving en waardering van die functie. Voorbeeld van een dergelijke situatie is de 
adjunct directeur die de directeur vervangt tijdens vakantie en kortdurende afwezigheid. 
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- Lid 2 + 3: 
Met deze bepaling wordt beoogd dat de waarnemer – voor het deel van de functie dat 
wordt waargenomen – op het zelfde niveau wordt beloond als het geval zou zijn geweest 
indien hij/zij bij bevordering in de waar te nemen functie zou zijn aangesteld. Voor een juiste 
vaststelling van de toelage moet de betrokken ambtenaar volgens de bij de werkgever 
geldende regels – fictief – worden ingeschaald in de functieschaal van de functie die wordt 
waargenomen. Het verschil tussen dat bedrag en het salaris van de ambtenaar wordt als 
waarnemingstoelage uitgekeerd. In het beloningsbeleid kan de toepassing van deze bepaling 
nader worden uitgewerkt. 

 
 
Artikel 3:11 Toelage onregelmatige dienst 
 

1) De ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden (artikel 4:3) heeft 
recht op een toelage die wordt uitgedrukt in een percentage van het uurloon gedurende de 
volgende tijdvakken van de week: 
 

- maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur: 20% 
- maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur: 40% 
- zaterdag tussen 0.00 en 24.00 uur: 40% 
- zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid tussen 0.00 en24.00 uur: 65% 

 
Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het uurloon dat behoort 
bij het maximumsalaris van salarisschaal 6. 
 

2) De ambtenaar heeft geen recht op een toelage, als hij in een week slechts op één 
aaneengesloten periode van ten hoogste 3 uur in een van de in lid 1 genoemde tijdvakken 
heeft gewerkt. 
 

3) Over de uren waarover een toelage onregelmatige dienst wordt uitbetaald, kan niet 
tegelijkertijd een overwerkvergoeding (artikel 3:18) worden uitbetaald. 

 
Toelichting 

- Lid 1: 
Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op de ambtenaar op wie de bijzondere regeling voor 
de werktijden van toepassing is (artikel 4:3 t/m 4:7). Voor deze ambtenaar geldt als 
hoofdregel dat er een aanspraak op de toelage onregelmatige dienst bestaat over uren 
gewerkt tijdens onregelmatige werktijden. Onregelmatig zijn werktijden die vallen op 
zaterdag, zondag en feestdagen(gehele etmaal) én op maandag t/m vrijdag buiten de 
periode van 8.00 uur tot 18.00 uur. 
De toelage onregelmatige dienst kan zowel achteraf (op basis van het gerealiseerde rooster), 
als vooraf (op basis van het geplande rooster) worden toegekend. 
 

- Lid 3: 
Ingeroosterde uren waarover TOD wordt uitbetaald behoren tot de feitelijke arbeidsduur 
zoals omschreven in artikel 1:1 en vallen op die grond buiten de definitie van ‘overwerk’. 
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Artikel 3:12 Buitendagvenstertoelage  

 
1) De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die door het 

college is aangewezen om te werken buiten het dagvenster (artikel 4:2, tweede lid), heeft 
recht op een buitendagvenstertoelage. 
 

2)  De buitendagvenstertoelage bedraagt: 
 

- 50% van het uurloon van de ambtenaar over de gewerkte uren buiten het dagvenster tussen 
maandag 00:00 uur en vrijdag 24:00 uur; 

- 75% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op zaterdag; 
- 100% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op zondag en op de 

feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid. 
 

3) De ambtenaar die een functie bekleedt met functieschaal 11 of hoger heeft geen recht op 
een buitendagvenstertoelage 

 
Toelichting 
 
Er zijn twee situaties waarin een ambtenaar recht kan hebben op de buitendagvenstertoelage: 
 

1) De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die een 
dienstopdracht krijgt om buiten het dagvenster werkzaamheden te verrichten (artikel 4:2 lid 
8) heeft recht op een buitendagvenstertoelage. 
 

2) De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die door de 
werkgever wordt aangewezen om beschikbaarheidsdiensten te verrichten ontvangt hiervoor 
een vergoeding op grond van artikel 3:13. Wordt de ambtenaar tijdens deze 
beschikbaarheidsdienst opgeroepen om daadwerkelijk werkzaamheden te verrichten 
gedurende zijn beschikbaarheidsdienst dan ontvangt hij een buitendagvenstertoelage over 
de uren die hij heeft gewerkt buiten het dagvenster. 
De buitendagvenstertoelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. 
Daarnaast worden de buiten het dagvenster gewerkte uren in tijd gecompenseerd. De 
ambtenaar maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende. De uren die buiten het 
dagvenster gewerkt worden kunnen niet omgezet worden in vakantieverlof. 

 
Baanbrekers: 

De ambtelijke medewerkers van Baanbrekers vallen onder de standaardregeling voor de 
werktijden. 
 

 
Artikel 3:13 Toelage beschikbaarheidsdienst 
 

1) De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, 
ontvangt een toelage beschikbaarheidsdienst. 
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2) De toelage bedraagt 5% van het uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% 

van het uurloon voor de uren op zaterdag, zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 
4:5 derde lid. 
 

3) Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het uurloon dat behoort 
bij het maximumsalaris van salarisschaal 7. 

 
Toelichting 
Met deze toelage wordt het zich beschikbaar houden voor werk buiten de voor de ambtenaar 
geldende werktijden beloond. Van beschikbaarheidsdienst die recht geeft op een toelage is sprake 
als het gaat om: 

- gebakende periodes, 
- buiten de normale, voor de ambtenaar geldende werktijden, 
- waarin de medewerker beschikbaar is om onvoorzien, op afroep werkzaamheden te 

verrichten. 
 
Afgebakende periodes: Sommige functies brengen met zich mee dat men er altijd rekening mee 
moet houden dat men voor werk wordt opgeroepen maar dat men zelden of nooit daadwerkelijk 
wordt opgeroepen. Denk hierbij aan de ICT-medewerker die ’s nachts gebeld kan worden om het 
systeem te herstarten, of een beleidsmedewerker die onverwachte vragen van de raad moet 
beantwoorden. Hierbij gaat het om incidenten die bij het werk horen. De beschikbaarheidsdienst is 
voor onvoorziene maar niet-incidentele werkzaamheden. Daarom kent de Arbeidstijdenwet ook 
regels voor de beschikbaarheidsdienst. Deze kan op grond van artikel 5:9 van de Arbeidstijdenwet 
alleen in beperkte omvang en gedurende afgebakende periodes worden opgelegd. 
 
Buiten de normale voor de ambtenaar geldende werktijden: In sommige functies is de medewerker 
tijdens de vastgestelde werktijd bereikbaar voor onvoorziene omstandigheden. In dat geval is er 
geen sprake van beschikbaarheidsdienst in de zin van dit artikel. 
 
Beschikbaar zijn: Een medewerker die beschikbaarheidsdienst heeft, is verplicht om gehoor te geven 
aan een oproep om werkzaamheden te verrichten. Het is niet noodzakelijk dat deze werkzaamheden 
op de werkplek worden verricht; in voorkomende gevallen kunnen de werkzaamheden ook vanuit 
huis worden verricht. 
 
Ten aanzien van de vergoeding van de uren gedurende welke de ambtenaar tijdens deze 
beschikbaarheidsdienst – na een oproep daartoe – werkzaamheden heeft verricht, geldt het 
volgende: 

- De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden, ontvangt over de 
tijdens deze dienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een 
buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12. 

 
- De ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden heeft over alle tijdens 

deze dienst gewerkte uren recht op een overwerkvergoeding op grond van artikel 3:18. 
 
Baanbrekers: 

De ambtelijke medewerkers van Baanbrekers vallen onder de standaardregeling voor de 
werktijden.  
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Artikel 3:14 Inconveniëntentoelage 
 
Het college kan aan een ambtenaar een inconveniëntentoelage toekennen, indien er sprake is van 
niet vermijdbare zware, onaangename of gevaarlijke arbeid. 
 
 
Artikel 3:15 Garantietoelage 
 
Het college kan aan een ambtenaar die wordt geconfronteerd met een lager salaris en/of 
salaristoelagen, een garantietoelage toekennen. 
 
Toelichting 
Deze bepaling vormt de grondslag voor toelagen die door het college worden toegekend. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin de functie van een ambtenaar als gevolg van 
herwaardering in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld. 
Deze bepaling is niet van toepassing op salaristoelagen waarvan de toekenningsperiode is 
verstreken. De toelage overgangsrecht hoofdstuk 3, is geen garantietoelage in de zin van deze 
bepaling. 
 

Artikel 3:16 Afbouwtoelage 
 

1) De ambtenaar van wie buiten zijn toedoen de toelage onregelmatige dienst, de toelage 
beschikbaarheidsdienst, en/of de inconveniëntentoelage blijvend wordt verlaagd of 
beëindigd, heeft recht op een afbouwtoelage indien 
 

- hij de toelage(n) zonder onderbreking van meer dan twee maanden gedurende tenminste 
drie jaren heeft genoten én 

- met de verlaging of beëindiging van de toelage(n) een bedrag is gemoeid van tenminste 3% 
van zijn salaris. 

 
2) Het eerste lid is niet van toepassing: 

 
- op ambtenaren op wie het FLO-overgangsrecht (hoofdstuk 9a, 9b, 9d of 9e) van toepassing 

is, of 
-  indien voor de ambtenaar voorzieningen zijn getroffen in een sociaal plan. 

 
3) De looptijd van de afbouwtoelage is maximaal drie jaar. De afbouwtoelage bedraagt in het 

eerste jaar 75%, in het tweede jaar 50% en in het derde jaar 25% van het af te bouwen 
bedrag. 

 
4) Indien de hoogte van de af te bouwen toelage(n) aan wisselingen onderhevig was, wordt de 

afbouwtoelage vastgesteld op het gemiddelde van de voorgaande 12 maanden. 
 

5) Indien het salaris van de ambtenaar wordt verhoogd doordat hij een functie aanvaardt 
waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, wordt de afbouwtoelage verrekend met de 
salarisverhoging. 
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Toelichting 
 

- Lid 1: 
De afbouwregeling heeft uitsluitend betrekking op de hier genoemde toelagen en niet op de 
andere in dit hoofdstuk genoemde uitkeringen, vergoedingen of vormen van variabele 
beloning. 
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§ 4 Overige vergoedingen en uitkeringen 
 
 

Artikel 3:17 Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam 
 

1) De ambtenaar die door het college is aangewezen om tevens werkzaam te zijn als 
bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet, EHBO-er, 
of als lid van een anti-agressie- of interventieteam, ontvangt een vergoeding indien hij de 
taken in verband met bedrijfshulpverlening in voldoende omvang verricht. 
 

2) De vergoeding bedraagt € 220,00 per jaar. 
 
Toelichting 
 

- Lid 1: 
Tot de genoemde taken worden ook de deelname aan opleiding en oefeningen gerekend. 

- Lid 2 
Het betreft hier een standaardvergoeding, die bij stapeling van taken niet cumuleert. 

 
Baanbrekers: 

De uitvoering van de regeling BHV valt onder de werkkostenregeling. De tegemoetkoming 
bedraagt: 

 
- Basis € 140,00 netto (EHBO of BHV) 
- Extra in verband met EHBO + BHV of BHV + ploegleider € 80,00 netto 
- Extra in verband met BHV+ EHBO + ploegleider € 80,00 netto 

 
Zie voor de verdere uitvoering de regeling BHV 
 
 
Artikel 3:18 Overwerkvergoeding 
 

1) De ambtenaar die overwerk verricht en valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden 
(artikel 4:4), heeft recht op een overwerkvergoeding. Over de uren waarover een  
overwerkvergoeding wordt uitbetaald, kan niet tegelijk een toelage onregelmatige dienst 
(artikel 3:11) worden uitbetaald. 
 

2) De overwerkvergoeding bestaat uit: 
 
a. verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk, 

 
b. het bedrag over het aantal volle uren overwerk ter hoogte van het volgende percentage 
    van het uurloon van de ambtenaar: 
 

 100% voor overwerk op een zondag of feestdag (artikel 4:5) tussen 0.00 en 24.00 
uur; 

 75% voor overwerk op een zaterdag tussen 0.00 en 24.00 uur; 
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 75% voor overwerk op een maandag of de dag volgend op een feestdag tussen 0.00 
en 6.00 uur; 

 50% voor overwerk op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 0.00 en 
6.00 uur; 

 50% voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag donderdag of vrijdag tussen 
20.00 en 24.00 uur; 

 25% voor overwerk op maandag dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 
6.00 en 20.00 uur. 

 
3) Het verlof, bedoeld in het vorige lid, wordt verleend op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Op 

verzoek van de ambtenaar en voor zover de belangen van de dienst dit toelaten wordt het 
verlof verleend op een tijdstip dat de ambtenaar wenst. 
 

4) Kan geen verlof worden verleend in overeenstemming met het derde lid, dan bestaat de 
vergoeding uitsluitend uit een bedrag, dat bestaat uit het uurloon, vermeerderd met een 
percentage van het uurloon conform het tweede lid onder b. 
 

5) De ambtenaar op wie de bijzondere regeling voor de werktijden van toepassing is en die 
tijdens de beschikbaarheidsdienst wordt opgeroepen, ontvangt over de gewerkte tijd een 
overwerkvergoeding. 
 

6) De ambtenaar die een functie bekleedt met functieschaal 11 of hoger heeft geen recht op 
een overwerkvergoeding. 

 
Toelichting 
 
Het recht op een overwerkvergoeding geldt alleen voor de ambtenaar voor wie de bijzondere 
regeling voor de werktijden geldt. De bijzondere regeling voor de werktijden staat in de artikelen 4:3 
tot en met 4:7. 
 
Van overwerk kan ook sprake zijn tijdens de gebruikelijke kantooruren. Voorbeeld: een ambtenaar 
die vanwege deeltijdwerk nooit op woensdag werkt, maar op een woensdag van 11:00 tot 16:00 uur 
moet overwerken, krijgt voor de op die woensdag gewerkte overuren een overwerkvergoeding van 
25%. 
 
Baanbrekers: 

De ambtelijke medewerkers van Baanbrekers vallen onder de standaardregeling voor de 
werktijden. 

  
 
Artikel 3:18a Eindejaarsuitkering 
 

1) De ambtenaar heeft recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 6,0 % van het voor 
hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De uitkering bedraagt bij een volledige 
betrekking minimaal € 1.750,--. Bij een deeltijd betrekking wordt dit bedrag naar rato 
vastgesteld. 
 

2) De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald. 
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3) Bij indiensttreding na 1 januari van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar 
evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Bij ontslag van de ambtenaar vindt 
betaling van de eindejaarsuitkering plaats over het gedeelte van het kalenderjaar dat de 
ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest. 

 
Toelichting 

- lid 2: 
De eindejaarsuitkering van enig jaar wordt gebaseerd op de vanaf januari van dat jaar 
opgebouwde aanspraken per maand. Aan ambtenaren die niet een geheel kalenderjaar in 
dienst zijn, wordt een eindejaarsuitkering betaald over dat gedeelte van het kalenderjaar dat 
zij in dienstverband werkzaam zijn geweest. 

 
 
Artikel 3:19 Ambtsjubileum 
 

1) Een ambtenaar ontvangt éénmalig een jubileumtoelage zodra hij 25, 40 en 50 jaar in 
overheidsdienst is. Onder overheidsdienst wordt verstaan de tijd die hij in dienst is geweest 
bij een bij het ABP aangesloten werkgever. 

 
2) Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage de helft van het maandsalaris over de maand 

van jubileren, plus de vakantietoelage berekend over deze maand en de in deze maand 
toegekende salaristoelagen. Bij 40 en 50 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage het 
maandsalaris over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage en de toegekende 
salaristoelagen. 
 

3) Een ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:3 of 8:4 CAR: en die 
binnen vijf jaar na de datum van ontslag, maar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd recht zou hebben gehad op een jubileumtoelage, ontvangt een evenredig deel van de 
toelage. In dat geval wordt de laatste maand vóór de datum van ingang van het ontslag als 
de maatgevende maand aangemerkt. 

 
Toelichting 

- Lid 1: 
Voor het bepalen van de datum van een ambtsjubileum wordt uitgegaan van de al dan niet 
aansluitende tijd – in voltijd en/of deeltijd – doorgebracht in een dienstverband bij een 
(destijds) bij het ABP aangesloten werkgever. Het is niet noodzakelijk dat de betrokken 
ambtenaar destijds ook zelf ABP-deelnemer is geweest. De tijd doorgebracht als vrijwilliger 
bij de brandweer telt niet mee, evenals onbetaalde baantjes, werkervaringsovereenkomsten 
of stages. 
 

- Lid 2: 
De ambtsjubileumgratificatie wordt berekend op basis van het geldend salaris en de 
salaristoelagen naar rato over de maand waarin het jubileum valt. De ophoging met 8 % 
betreft de vakantietoelage die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werd gerekend maar 
sindsdien is opgenomen in het IKB. Een ambtsjubileumgratificatie kan niet in alle gevallen 
onbelast worden uitgekeerd; aanbevolen wordt om dit bij de Belastingdienst na te gaan. 
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- Lid 3: 

Een proportionele ambtsjubileumgratificatie wordt alleen verstrekt bij reorganisatieontslag, 
of bij ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer. Alleen bij reorganisatie 
is gedeeltelijk ontslag mogelijk en kan het dus voorkomen dat een proportionele 
ambtsjubileumgratificatie verstrekt moet worden naar rato van het aantal uren waarvoor 
ontslag is verleend. 

 
Baanbrekers: 
 

Tot 01 januari 2021 is de overgangsregeling van toepassing. Dat betekent dat, naast de 
gratificatie voor een ambtsjubileum, de huidige lokale regeling “gratificatie bij dienstjubilea” 
van toepassing is tot 01-01-2021. Met instemming van het GO heeft het Dagelijks Bestuur 
d.d. 20 maart 2015 besloten dat de lokale regeling met ingang van 01-01-2021 vervalt. 

 
 
Artikel 3:20 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties 
 
Het college kan aan een ambtenaar of een groep ambtenaren eenmalig een geldbedrag toekennen 
voor uitstekend functioneren en/of geleverde bijzondere prestaties. 
 
Toelichting 

Dit artikel moet worden gezien in samenhang met artikel 3:8. Samen vormen deze artikelen 
De basis voor een variabel beloningsbeleid, waarmee het college bijzondere prestaties, 
uitstekend functioneren en/of flexibele (projectmatige) inzet van medewerkers extra kan 
belonen. Dit in tegenstelling tot het toekennen van extra periodieken (art. 3:4 lid 3) die 
structureel van karakter zijn, en tot gevolg hebben dat de ambtenaar sneller het maximum 
van de salarisschaal bereikt. 

 
Het tijdelijke karakter van de beloningselementen voorkomt dat ze een blijvend beslag op de 
loonsom leggen, en dat de prikkel die er vanuit gaat na verloop van tijd minder wordt, of zelfs 
helemaal verdwijnt. In de artikelen 3:8 en 3:20 gaat het dan ook nadrukkelijk om het 
toekennen van tijdelijke en incidentele beloningselementen, die overigens wel meerdere 
keren opeenvolgend kunnen worden toegekend. 
Desgewenst kan het college besluiten om het geldbedrag in meerdere termijnen uit te 
keren. 

 
Baanbrekers: 
 Zie bijlage A en bijlage C 
 
Artikel 3:21 Reis- en verblijfkostenvergoeding. 
 
Een ambtenaar heeft recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen die hij heeft 
gemaakt in het belang van de dienst. Bij gebruik van het openbaar vervoer is de vergoeding 
op basis van het 2e klasse tarief. 
 
Toelichting 

Dit artikel laat onverlet dat binnen de daarin aangegeven begrenzing van de vergoeding OV 
(2e klasse), voor vergoeding van de overige kosten de ‘Reisregeling binnenland’(BZK) wordt 
toegepast. 
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Artikel 3:22 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
 
Het college kan een ambtenaar een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer toekennen. 
 
Baanbrekers: 

Met instemming van het GO heef het DB d.d. 20 maart 2015 besloten dat de lokale regeling 
voor ambtenaren wordt afgeschaft, met uitzondering van die ambtelijke medewerkers die nu 
nog een reiskostenvergoeding op basis van deze regeling ontvangen. 

 
 
Artikel 3:23 Overlijdensuitkering 
 

1) Het recht op salaris vermeerderd met de toegekende salaristoelagen eindigt de dag na het 
overlijden van de ambtenaar. 
 

2) Na het overlijden van de ambtenaar ontvangt de achterblijvende partner – of bij het 
ontbreken daarvan diens minderjarige kinderen — een overlijdensuitkering, die bestaat uit: 
 

a. driemaal het laatst genoten salaris vermeerderd met het individueel keuzebudget en de 
toegekende salaristoelagen; 

 
b. het resterende deel van het individueel keuzebudget over de periode van 1 januari tot en 

met de dag van overlijden. 
 

3) Zijn er geen nagelaten betrekkingen zoals genoemd in het voorgaande lid dan wordt de 
overlijdensuitkering uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, ouders, broers of zusters 
waarvoor de overledene kostwinner was. 
 

 
Artikel 3:24 Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst 
 

1) Indien de ambtenaar overlijdt en zijn overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ongeval in 
en door de dienst, dan wordt aan de achterblijvende partner een uitkering verstrekt. Indien 
de overledene geen partner nalaat, wordt de uitkering verstrekt aan de minderjarige 
kinderen. 

 
2) De uitkering bedraagt één jaarsalaris, vermeerderd met de toegekende salaristoelagen, 

berekend over de 12 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de maand van 
overlijden plus het resterende deel van het individueel keuzebudget. 
 

3) Indien het college een verzekering heeft afgesloten die tot uitkering komt als de ambtenaar 
overlijdt als gevolg van een ongeval in en door de dienst, bedraagt de uitkering in afwijking 
van het tweede lid het bedrag waarvoor het college zich heeft verzekerd, met een minimum 
ter grootte van de in het tweede lid genoemde uitkering. 
 

4) Zijn er geen nagelaten betrekkingen zoals genoemd in het eerste lid dan wordt de 
overlijdensuitkering uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, ouders, broers of zusters 
waarvoor de overledene kostwinner was.  
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Toelichting 

Nabestaanden van de ambtenaar die als gevolg van een ongeval in en door de dienst 
overlijden, krijgen deze overlijdensuitkering naast de overlijdensuitkering van artikel 3:23. 
De hoogte van de uitkering is één jaarsalaris vermeerderd met het IKB en de salaristoelagen, 
waarbij de 12 kalendermaanden direct voorafgaand aan de maand van overlijden als 
referteperiode dient. 
Ziekte van de ambtenaar in die referteperiode, waarbij zijn salaris is gekort o.g.v. artikel 7:3 
CAR, heeft geen invloed op hoogte van deze overlijdensuitkering. 
Op jaarbasis wordt gerekend met het volledige salaris. Ook bij toepassing van lid 3 gelden de 
12 kalendermaanden voorafgaand aan de maand van overlijden als referteperiode. 
 

 
Artikel 3:25 Recht op tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering 
(niet van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeenten Amsterdam en Den Haag) 
 

1) De ambtenaar, die een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij IZA 
Zorgverzekeraar NV, of Mijn Keuze 3 of Mijn Keuze 4 bij Zilveren Kruis Achmea heeft, heeft 
recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten. 

 
2) De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand 

december uitbetaald. 
 

3) Bij indiensttreding op of na 1 januari van een kalenderjaar heeft de ambtenaar naar 
evenredigheid recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten. 

 
 
Artikel 3:26 Hoogte tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering 
(niet van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeenten Amsterdam en Den Haag) 
 

1) De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 168,= per jaar. 
 

2) De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 296,= per jaar als het salaris van de ambtenaar 
lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij de hoogste periodiek van schaal 6. 

 
3) De ambtenaar die gedurende het jaar in dienst treedt of ontslagen wordt ontvangt een 

tegemoetkoming in de ziektekosten naar rato van de tijd dat hij in dienst is geweest. 
 

4) De peildatum voor de vergelijking van het tweede lid is de maand december. Voor de 
ambtenaar die gedurende het jaar uit dienst treedt is de peildatum voor de vergelijking van 
het tweede lid de laatste maand dat de ambtenaar in dienst is geweest. 

 
Toelichting 

Op grond van dit artikel zijn er twee mogelijke tegemoetkomingen in de ziektekosten, 
namelijk € 168 per jaar of € 296 per jaar. De maand december is de peildatum voor de 
beoordeling of de ambtenaar de lage of de hoge tegemoetkoming in de ziektekosten 
ontvangt. In de maand december wordt het salaris van de ambtenaar in die maand 
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vergeleken met het in december geldende bedrag van het maximum van schaal 6. 
Is het salaris van de ambtenaar in december meer dan het maximum van schaal 6, dan 
ontvangt hij de lage tegemoetkoming. Is het salaris van de ambtenaar in december gelijk aan 
of minder dan het maximum van schaal 6, dan ontvangt hij de hoge tegemoetkoming. 
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Bijlage A  

 
Verantwoordelijken voor personeelsvoorstellen t.a.v. beloningen 
 
 

1) Integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van salarisvoorstellen: 
 

De Manager respectievelijk de Directeur is namens het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk, 
op voordracht van de Teamleider respectievelijk de Manager en na advies van P&O, voor de 
volgende salarisvoorstellen: 

  
 Inschaling bij aanstelling 
 Wel/geen periodiek 
 Extra periodiek 
 Bevordering naar een hogere schaal 
 Uitlooptoelagen (zie voor de uitwerking bijlage B) 

 
Deze salarisvoorstellen, met uitzonder van de inschaling bij aanstelling, zijn te allen tijde 
gebaseerd op een beoordeling conform de beoordelingssystematiek van de HR-cyclus.  

 
 

2) Directie en MT-verantwoordelijkheid ten aanzien van de volgende flexibele 
beloningsinstrumenten: 

 
 Gratificatie 
 Groepsgratificatie 
 Functioneringstoelage 

 
Zie voor de procedure bijlage C 

 
 

3) Manager Bedrijfsvoering en Control: 
 

 Arbeidsmarkttoelage 
 
Zie voor de procedure bijlage D 
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Bijlage B  
 
Regeling uitloop toelage (bij voldoende functioneren)  
 
Artikel 1 
Aan de ambtenaar kan bij voldoende functioneren een uitloop toelage worden toegekend.  
 
Artikel 2 
Toekenning kan slechts geschieden met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de ambtenaar dient een wachttijd door te brengen van vier jaar op het maximum van de 
functieschaal; 

b. gedurende tenminste drie jaar vóór de toekenning van de eerste uitloop toelage dient voor de 
betrokken ambtenaar sprake te zijn van de kwalificatie “voldoende” functioneren, blijkend uit 
een personeelsbeoordeling. 

 
Artikel 3 
De uitloop toelage bestaat uit twee delen: 

a. het eerste deel, toe te kennen na vier jaar wachttijd, bedraagt € 61,00 bruto per maand. 
b. Het tweede deel, toe te kennen één jaar na toekenning van het eerste deel bedraagt eveneens 

€ 61,00 bruto per maand. 
c. Beide bedragen zijn op fulltime basis, voor parttimers wordt deze naar rato toegepast. 
d. De genoemde bedragen lopen mee met de salarisverhogingen van de Car-Uwo 

 
Artikel 4 
Bij inpassing in een hogere schaal wordt de uitlooptoelage(n) geïncorporeerd 
 
Artikel 5 

a. De uitlooptoelage wordt structureel toegekend 
b. De ingangsdatum van toekenning is de datum waarop de ambtenaar de wachttijd van vier jaar 

op het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt 
c. De toelage komt te vervallen indien het eindoordeel over het functioneren van de ambtenaar 

in een personeelsbeoordeling, als bedoeld in artikel 2 lid b van deze regeling, lager uitkomt 
dan “voldoende”. De datum waarop de toelage komt te vervallen is 1 januari volgend op het 
kalenderjaar waarin de beoordeling heeft plaats gevonden. 
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Bijlage C 

Regeling Beloning uitstekend functioneren en /of bijzondere prestaties + functioneringstoelage 

(gratificatie (bonus) en groepsgratificatie (groepsbonus)). 

 

Budget 

- Het jaarlijks budget dat beschikbaar is voor gratificaties + functioneringstoelage wordt door 
het bestuur vastgesteld. 

- Een vast deel van het budget voor gratificaties (niet resultaat afhankelijk) bestaat  uit  
maximaal 0,25% van de brutoloonsom. Het dagelijks bestuur kan het maximum percentage 
hoger of lager vaststellen. Het andere variabele deel van het budget wordt gekoppeld aan het 
geobjectiveerd behaald resultaat (omzet en / of kosten). De omvang van het variabele budget 
wordt bepaald door de mate waarin Baanbrekers in staat is een vooraf vastgesteld resultaat  
(positief of negatief) te realiseren.   

 

Regeling 

- Periodiek vindt een personeelsbeoordeling plaats. De regels hiervoor liggen vast in de regeling 
HR-gesprekscyclus. 

- Een voorstel voor de toekenning van een gratificatie kan plaatsvinden naar aanleiding van een 
tussentijdse periodieke personeelsbeoordeling, alsmede op grond van een voorstel. 

- Het minimum bedrag per gratificatie bedraagt € 300,- (netto uitbetaald ) en het maximum 
bedrag bedraagt 3% van het bruto jaarsalaris (netto uitbetaald). 

- Ook een groep medewerkers kan worden voorgedragen voor een gratificatie op grond van een 
bijzondere inzet, bijzondere geleverde prestatie en/of bijdrage aan een bijzonder resultaat. De 
inzet, prestatie of het resultaat van een groep moet uitgaan boven hetgeen normaal verwacht 
mag worden. (Bijvoorbeeld deelname aan een bijzonder project, een bijzondere inspanning 
over een bepaalde periode.) 

- De hoogte van de groepsgratificaties en de wijze van verdeling wordt door het MT bepaald.  
- Het budget voor groepsgratificaties bedraagt maximaal 50% van het jaarlijks macro budget, 

dat beschikbaar is.  
 
De procedure: 

1. Afdeling P&O zorgt per circa 15 september van elk jaar voor de jaarlijkse overzichten 
aangaande de salarispositie van de medewerkers per manager ten behoeve van 
gratificatievoorstellen in de maand december. 

2. De teamleiders gaan na welke personeelsvoorstellen naar hun mening kunnen worden 
gedaan en doen daartoe een schriftelijk onderbouwd voorstel naar de manager en voert over 
zijn voorstel overleg met de manager. 

3. De manager voert vervolgens overleg met P&O t.b.v. toetsing aan uitgangspunten, 
berekening financiële consequenties.  

4. Het advies van P&O wordt in het voorstel meegenomen. 
5. In het managementteam worden door de managers informatie uitgewisseld over de door 

hen schriftelijk onderbouwd voorstellen welke groep en/of individu in aanmerking komen 
voor een beloning voor uitstekend functioneren c.q. bijzondere prestatie. De bespreking in 
het MT heeft tot doel om te komen tot een evenwichtig beleid met betrekking tot de 
personeelsvoorstellen. Ook de financiële consequenties worden daarbij bezien. 

6. De directeur adviseert het Dagelijks Bestuur omtrent de voorstellen wie voor welke flexibele 
beloning in aanmerking komt. 

7. De betrokken personeelsleden worden door de manager geïnformeerd door overhandiging 
van de schriftelijke bevestiging van het genomen besluit.  
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Bijlage D 
 

Arbeidsmarkttoelage 

 

- De manager Bedrijfsvoering & Control beoordeelt in overleg met Teamleider P&O of een 
functie / functionaris in aanmerking komt voor een toeslag werving en behoud en adviseert 
het dagelijks bestuur terzake over de toekenning van de arbeidsmarkttoelage alsmede over de 
looptijd ervan. Het Dagelijks Bestuur beslist en kan een nader onderzoek instellen alvorens tot 
beslissing over te gaan. 

- Een functie komt in aanmerking voor een toeslag werving en behoud indien ten gevolge van de 
arbeidsmarkt de functie niet ingevuld kan worden. 

- Ook kan de toeslag worden toegekend indien ten gevolge van de arbeidsmarkt een 
medewerker zou vertrekken en de verwachting is dat de vacature niet zonder toeslag kan 
worden ingevuld. 

- De toeslag wordt op persoonlijke titel toegekend voor bepaalde tijd; 
- De functies met een arbeidsmarkttoeslag worden 6 maanden voor de afloop van de 

overeengekomen periode ter beoordeling voorgelegd aan de manager Bedrijfsvoering & 
Control.  

 


