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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB van 11 april 2016 
b) Openbare besluitenlijst DB van 19 februari 2016 
c) Openbare besluitenlijst DB van 11 maart 2016 
d) Stand van zaken wijzigingen statuut Ruelong  
e) Verslag WWB klantenkamer van 4 februari 2016 

 
Ja 
Ja 
Ja 

Nee 
Ja 
 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering van 15 februari 2016 
a) Concept verslag AB vergadering van 15 februari 2016  
b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 15 februari 2016 
c) Concept verslag AB vergadering van 7 maart 2016 
d) Concept besluitenlijst AB vergadering van 7 maart 2016 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Concept geactualiseerde begroting 2016 
a)    Voorlegger concept geactualiseerde begroting 2016 
b)    Concept geactualiseerde begroting 2016 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

4.  Jaarstukken  
Een afvaardiging van Deloitte is hierbij aanwezig (ca. 19:30 uur).  
a)    Voorlegger jaarstukken  
b)    Concept Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 
c)    Concept Jaarstukken 2015  
 

 
       

Ja 
Ja 
Ja 

 
 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 

5. Concept begroting 2017en meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 
a)    Voorlegger concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 
b)    Concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

6. Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, bbz 
a)    Voorlegger verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, bbz 
b)    Concept verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, bbz 
c)    Bijlage verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, bbz 

 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 

7.  Frauderisicoanalyse 
a)    Voorlegger frauderisicoanalyse 
b)    Frauderisicoanalyse 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

8. PMC analyse 
a)    Voorlegger PMC analyse 
b)    Presentatie PMC analyse 
 

 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 

9. Rondvraag en sluiting 
 

  

 

AGENDA 11 APRIL 2016                                                                        ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19:00 – 21:00 uur  
Locatie  
 

Kantine, gebouw I, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk 



Bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat d.d. 11 april 2016 

  

 

 

 

Agenda 11 april 2016 

Bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat        

 

 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 
1. Concept verslag SBW vergadering d.d. 15 februari 2016 Ja Vaststellen 

 

   

    



Termijnagenda AB 2016 d.d. 11 april 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              

 



 
 

 
Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 19 februari 2016  

 

  

Openbare besluitenlijst van 19 februari 2016 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen    

a. Kennis is genomen van de termijnkalender.   
b. Kennis is genomen van het bezwaarschrift BUIG 2015 
c. Kennis is genomen van de links op internet m.b.t. de cleanroom van Baanbrekers 

 
3. Openbaarmaking besluitenlijst DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 15 
januari 2016 vast te stellen.    

 
4. Bestuursrapportage Q4-2015 

Het dagelijks bestuur stemt met inachtneming van enkele gemaakte opmerkingen in met de 
bestuursrapportage Q4-2015 en biedt deze ter vaststelling aan aan het Algemeen Bestuur 
van Baanbrekers. 

 
5. Jaarstukken 2016 

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het eerste concept jaarverslag 2015 en het 
concept jaarplan 2016; het eerste concept begroting 2016-2019; van de risico-inventarisatie 
Baanbrekers versie-0; van het bedrijfsplan WML-facilitair; van de (positionerings-) 
vraagstukken die moeten worden besproken en verdere uitwerking behoeven. 
 

6. Beleidsregels Wet Taaleis  
Het dagelijks bestuur  heeft kennis genomen van de in- en uitvoeringsaspecten van de Wet 
Taaleis; heeft ingestemd met de gemaakte beleidskeuzes en stelt de beleidsregels Wet 
Taaleis vast. 

 
7. Rechtspositionele aangelegenheden  

Het dagelijks bestuur stelt de 100ste tot en met de 104ste wijzigingen van de CAR-UWO (van 
Baanbrekers) vast en heeft kennis genomen van de LOGA-ledenbrieven d.d. 27 oktober 2015, 
d.d. 18 en 26 november 2015, d.d.  16 december 2015 en 18 januari 2016. 

 
8.  Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten overeenkomstig de adviezen van de commissie 
bezwaarschriften van 18 januari, 29 januari en 15 februari 2016.     

 
 

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



 
 

 
Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 11 maart 2016  

 

  

Openbare besluitenlijst van 11 maart 2016 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen    

a. Kennis is genomen van de termijnkalender.   
b. Kennis is genomen van de bijeenkomsten raden nieuw beschut werken d.d. 30 maart a.s. 
c. Kennis is genomen van de talentenbeurs d.d. 7 april a.s. 

 
3. Openbaarmaking besluitenlijst DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 19 
februari 2016 vast te stellen.    

 
4. Jaarstukken 2016 

Het dagelijks bestuur heeft besloten de voorlegger inzake de jaarstukken 2016 vast te stellen 
en in te stemmen met het voorgestelde traject maart-juni 2016 voor een nieuwe 
meerjarenbegroting. 
 

5. Stand van zaken transitievergoeding 
Besloten wordt de voorlegger en de bijlage stand van zaken transitievergoedingen vast te 
stellen. 
 

6. Verkenning  inzet van de wettelijk e loonkostensubsidie 
Het dagelijks bestuur  heeft kennis genomen van de verkenning wettelijke  
loonkostensubsidie. 

 
7. Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de voorlegger verzamelverordening PW, IOAw, IOAZ, 
Bbz vast te stellen; heeft ingestemd met de concept verzamelverordening PW, IOAw, IOAZ, 
Bbz en biedt deze  ter vaststelling aan aan het AB, en heeft kennis genomen van de bijlage 
overzicht van wijzigingen. 

 
8.  Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten overeenkomstig de adviezen van de commissie 
bezwaarschriften van 26 februari en 7 maart 2016.     

 
9. Stand van zaken sociaal inkopen, lening i.v.m. WML-facilitair en intern onderzoek 

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken sociaal inkopen, van het 
traject t.b.v. de lening i.v.m. WML Facilitair en van het te starten onderzoek naar de 
financiële functie van Baanbrekers. 
 

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



 

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

 

 

 

 

 
Verslag:  Donderdag 4 februari 2016  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 

Afwezig: 
  
 

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

    
 

  

1   Opening 

De vergadering wordt geopend  door mevr. van Limpt met de mededeling dat de voorzitter aangegeven 
heeft dat hij onverhoopt verlaat is. 
 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Stand van zaken regionale clientparticipatie: 
Mevr. van Limpt deelt mede dat het Algemeen Bestuur van Baanbrekers in december 2015 heeft 
ingestemd met de verordening voor de vorming van de Participatieraad voor de Midden Langstraat. De 
bemensing van de nieuwe Participatieraad kan nu gestart worden. Als eerste wordt de voorzitter 
geworven. Vervolgens worden samen met de voorzitter de overige zetels gevuld. Voor de posities komen 
zowel mensen in aanmerking dit onder de Wsw vallen of onder de Participatiewet alsmede 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Het streven is om voor de zomer de Klantenkamer 
compleet en geïnstalleerd te hebben. Namens Baanbrekers zal de manager Inkomensondersteuning de 
Klantenkamer ondersteunen. Daarbij kunnen op, basis van de agenda, andere manager van Baanbrekers of 
afgevaardigden van gemeenten worden uitgenodigd.  
Tot de nieuwe Raad geïnstalleerd is blijft de WWB-Kamer in de huidige vorm functioneren. De Wsw-kamer 
komt op dit moment niet meer bijeen. 
 

 

3   Verslag vergadering 2 december 2015 

Punt 6: De formulering is wat onduidelijk en zal worden aangepast. Naar aanleiding van dit punt vragen 
leden van de Klantenkamer naar de stand van zaken wijkgericht werken en de consequenties voor 
Baanbrekers. Mevr. van Limpt geeft aan dat er in november door Baanbrekers een tussentijdse evaluatie 
van het wijkgericht werken is gemaakt en vervolgens besproken in het dagelijks bestuur. De regionale pilot 
voor wijkgericht werken loopt door tot en met 2016. De heer Van Agt heeft de evaluatie op schrift gesteld 
en zal desgewenst een toelichting kunnen geven. De Klantenkamer geeft aan dit op prijs te stellen. 
Het verslag wordt verder conform vastgesteld.  
 

 



4  Stand van zaken WML Facilitair 

Mevr van Limpt geeft aan dat WML Facilitair met de PMC’s schoonmaak, groenonderhoud en toezicht en 
preventie per 1 januari in publieke handen is. De overdracht is inmiddels zo goed als afgerond. De focus ligt 
nu het integreren van de dienstverlening aan externe werkgevers met de andere dienstverlening van 
Baanbrekers op dit terrein. Ook is er aandacht voor de inzet van mensen uit de Participatiewet bij WML 
Facilitair. In 2016 worden de mogelijkheden voor sociaal inkopen door de gemeenten, samen met de 
gemeenten onderzocht. Dit zal vooral gaan om de activiteiten die door WMNL Facilitair worden uitgevoerd. 
 

 

5  Wijkgericht Werken in de drie gemeenten 

Dit onderwerp is bij de behandeling van het verslag van 2 december voldoende aan de orde geweest. 
  

 

6  Stagestraat Waalwijk   

Mevrouw van Limpt licht het initiatief toe. Het gaat om stageplaatsen in de detailhandel. Er is inmiddels 
een aantal jongeren op de stageplaatsen geplaatst. De voorzitter waarschuwt voor verdringing van 
reguliere medewerkers in de betreffende winkels. 
  

 

8 Rondvraag en sluiting   

Mevr. Moayedi deelt mede dat zij, na een geruime periode op een werkervaringsplaats gewerkt te hebben, 
een betaalde baan heeft verworven bij de gemeente Heusden. De leden feliciteren haar en de voorzitter 
doet een beroep op mevrouw Moayedi om tot de installatie van de nieuw Klantenkamer lid te blijven. 
 
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
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Verslag SBW-vergadering  d.d. 15 februari 2016         

Bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat           

     

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  

Mevrouw H. van Aart, 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 J. Smit, 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)  

    

Gasten:  De heer Pijnenburg, manager re-integratie en participatie 

De heer Oude Egberink, manager werkbedrijf 

De heer Van Agt, manager inkomensondersteuning 

De heer Wilke, manager WML-facilitair a.i. 

 

De voorzitter opent de vergadering van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-

Langstraat en geeft aan dat het onderwerp “sociaal plan SBW” als enige onderwerp is geagendeerd 

voor deze vergadering. 

 

1. Sociaal Plan SBW (d.d. 9 december 2015) 

De heer Van Groos vraagt wat de financiële consequenties zijn van dit sociaal plan SBW. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat deze consequenties nog niet bekend zijn zolang er geen 

organisatiewijziging bij inlener (Baanbrekers) plaatsvindt die personele consequenties heeft. De  

medewerkers van SBW wilden, in navolging van de ambtenaren bij Baanbrekers, die een sociaal 

statuut kennen, ook bepaalde uitgangspunten vastgelegd hebben die van belang zijn indien een 

organisatiewijziging zich aandient. Vandaar dat met de vakbonden en de OR SBW dit sociaal plan is 

overeengekomen. 

Mevrouw Couwenberg heeft een opmerkingen over de redactie van artikel 3:14 lid 3.  

Mevrouw Kleijssen zegt toe deze redactie te controleren. 

 

Besloten wordt het Sociaal Plan SBW d.d. 9 december 2015 vast te stellen, onder intrekking van het 

sociaal plan SBW, zoals dit per 1 juni 2012 in werking is getreden. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering 11 april 2016. 

 

 

Secretaris,     Voorzitter, 

 

 

 

 

A.E.W. van Limpt    W.J.J. Ligtenberg 
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CONCEPT Verslag AB-vergadering  d.d. 15 februari 2016         

 

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  

Mevrouw H. van Aart, 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 J. Smit, 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)  

    

Gasten:  De heer Pijnenburg, manager re-integratie en participatie 

De heer Oude Egberink, manager werkbedrijf 

De heer Van Agt, manager inkomensondersteuning 

De heer Wilke, manager WML-facilitair a.i. 

 

 

1.Opening / mededelingen / ingekomen stukken 

 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan de vergadering bedoeld is om een aantal zaken met 

het AB te bespreken zonder dat de concept stukken klaar zijn en besproken zijn in het dagelijks 

bestuur. Het gaat niet om te komen tot vaststelling van de bestuursrapportage  en de jaarstukken 

2016. Op 11 april a.s. zullen deze stukken namelijk formeel ter vaststelling worden ingebracht in het 

AB, na behandeling in het DB. Gezien het karakter van de vergadering zijn ook de leden van het 

managementteam uitgenodigd.  

Vervolgens vindt een korte voorstelronde plaats. 

 

a) Termijnagenda AB van 15 februari 2016 

De heer Musters merkt op dat de aanpassing van de statuten Ruelong niet is toegevoegd aan de 

termijnagenda van het AB.  

Mevrouw Kleijssen zegt te begrijpen dat er inderdaad een goede verbinding tussen Baanbrekers in 

relatie tot rechtspersoon WML-Facilitair/Ruelong dient te zijn. Baanbrekers is de enig aandeelhouder 

van Ruelong en deze rechtspersoon wordt op grond van de gemeenschappelijke regeling (lees: 

statuten) vertegenwoordigd door de voorzitter. In navolging van de opmerking van de heer Musters 

wordt ervoor gekozen om e.e.a. als separaat onderwerp toe te voegen aan de termijnagenda. 

De heer Van Groos vraagt of “behandeling in een vergadering” ook betekent dat daarover een 

besluit moet worden genomen.  
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Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit niet per definitie zo bedoeld is en behandelen ook enkel 

bespreken kan zijn. 

 

Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen. 

 

b) Openbare besluitenlijst DB van 4 december 2015 

De heer Musters geeft aan dat onder punt 3.a. van de openbare besluitenlijst geformuleerd staat de 

werkwijze van het toerekenen van baten aan het jaar waarin ze ontstaan gehanteerd gaat worden, 

terwijl hierover met de accountant moet worden overlegd en dit de bevoegdheid is van het AB. 

Mevrouw Van Limpt zegt dat er “in principe” staat en dit dus niet als definitief is bedoeld. Tot dusver 

is in de praktijk geen andere werkwijze gehanteerd dan voorheen. Indien een wijziging in dit stelsel 

aan de orde komt zal besluitvorming hierover via het AB verlopen. De heer Musters vraagt of de PMC 

analyse (onder punt 6) ter kennisname aan het AB kan worden toegestuurd. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat dit onderwerp voor de volgende vergadering aan de AB-leden ter 

kennisname zal worden toegestuurd en geagendeerd. 

 

Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen. 

 

c) Informatiebeleid strategieposter Baanbrekers  

De algemene opmerking wordt gemaakt dat het informatiebeleid, geprint op A4 formaat, slecht 

leesbaar is. 

De heer Van Groos geeft aan dat de gemeente Waalwijk wordt aangesproken op de uitvoering van 

SUWI in verband met de autorisaties, maar dat dit de verantwoordelijkheid van Baanbrekers is.  

De heer Van Agt antwoordt dat Baanbrekers, op de zeven aspecten die getoetst zijn, op zes aspecten 

positief scoort. Over het zevende aspect deelt Baanbrekers de bevinding van het Rijk niet. Over  deze 

bevinding wordt nog gesproken met het Rijk. 

Mevrouw Couwenberg zegt dat indien het SUWI-rapport gereed is dit opgevraagd kan worden. 

 

Besloten wordt het informatiebeleid strategieposter Baanbrekers voor kennisgeving aan te nemen en 

deze alsnog, indien mogelijk, in A-3 formaat aan de AB-leden ter kennisname te doen toekomen. 

 

d) Verslag WWB-kamer van 2 december 2015 

 

Besloten wordt het verslag van de WWB-kamer voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 18 december 2015 

 

a) Concept verslag AB vergadering van 18 december 2015  

Naar aanleiding van het verslag: 

Mevrouw De Bruijn vraagt wat de stand van zaken is in relatie tot de procedure van voorzitter van de 

participatieraad. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat binnenkort  de vacature gepubliceerd wordt en dat na de 

werving van de voorzitter de overige leden zullen worden benoemd. De heer Van Agt is namens het 

managementteam van Baanbrekers afgevaardigde voor deze participatieraad. Het streven is om voor 

de zomervakantie de voltallige participatieraad operationeel te hebben. Tot die tijd blijft de WWB-

kamer actief. De Wsw-kamer komt niet meer bij elkaar. 

De heer Van Hamond vraagt of aan de huidige leden wordt gevraagd of ze herbenoemd willen 

worden of dat zij opnieuw moeten solliciteren. 
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Mevrouw Van Limpt vertelt dat zij opnieuw kunnen solliciteren. 

De heer Van Groos vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de vennootschapsbelasting en social 

return. 

De heer Hendrich zegt dat de vennootschapsbelasting als onderwerpt ter behandeling op de 

termijnagenda staat voor het AB van 11 juli a.s. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat de werkgroep sociaal inkopen is gestart onder voorzitterschap van 

mevrouw Van Aart. Social return is hierbij één van de onderwerpen. 

De heer Musters merkt op dat in de bijlage bij de beantwoording van de vragen wordt gesproken 

over de liquiditeitspositie, terwijl het gaat over het eigen vermogen. Mevrouw Van Limpt bevestigt 

dit. 

Mevrouw Kleijssen merkt op dat zij het in de bijlage van het verslag alsnog correct zal opnemen. 

 

b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 18 december 2015 

De heer Musters geeft aan dat in de besluitenlijst moet worden meegenomen dat bepaalde 

onderwerpen na beraadslaging door het AB akkoord worden bevonden. 

Mevrouw Kleijssen zegt toe dit zo op te nemen. 

 

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, vast te 

stellen.   

 

3. Bestuursrapportage Q4-2015 

De heer Hendrich geeft een power point presentatie over de bestuursrapportage Q4-2015. Deze 

presentatie wordt bij het verslag gevoegd. Naar aanleiding van deze presentatie wordt het volgende 

opgemerkt c.q. besproken: 

Mevrouw De Bruijn vraagt of het AB de bestuursrapportage op schrift kan ontvangen. 

De heer Hendrich antwoordt dat de bestuursrapportage conform het formele traject eerst a.s. 

vrijdag in het DB wordt behandeld en dat daarna het AB deze zal ontvangen. 

Mevrouw Couwenberg vraagt om, indien het DB in deze andere besluiten neemt dan vandaag 

besproken, dit expliciet aan te geven in de stukken voor het AB. 

De heer Musters vraagt of er diensten door Baanbrekers zijn geleverd waar geen dekking voor was 

zoals diensten in het kader van de centralisaties. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dat het geval is en dat de kosten hiervan worden bijgehouden. 

De heer Musters vraagt of dit in de bestuursrapportage ook duidelijk wordt gemaakt. 

De heer Hendrich geeft aan dat dit deels het geval is. 

De voorzitter merkt op dat hierover verschillend gedacht kan worden door de verschillende 

gemeenten en dat in dat kader ook bekeken moet worden hoe met de kostentoedeling wordt 

omgegaan. 

De heer Grootswagers vraagt of Baanbrekers een indexatie heeft aangebracht voor komende jaren in 

relatie tot de overhead. 

De heer Hendrich antwoordt dat dit nog niet is gebeurd. Hij geeft aan dat de verwachting is dat 

Baanbrekers, rekening houdend met de vrijval van de reserve, ongeveer op het oorspronkelijke 

begrotingsresultaat zal uitkomen. 

Mevrouw Couwenberg zegt dat er gekeken moet worden naar de feitelijke exploitatie. Zij wil weten 

wat de reguliere kosten en opbrengsten zijn, en geeft aan dat er daarnaast nog incidentele baten en 

lasten kunnen zijn.  

De heer Van Hamond vraagt of de eerdere omissie nu met incidentele baten wordt gecompenseerd. 

De heer Hendrich zegt dat dit het geval is.  
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De Voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn n.a.v. de presentatie. Dit is niet het geval. 

 

Besloten wordt de voorlegger Berap Q4 voor kennisgeving aan te nemen.   

 

4. Jaarstukken 2016  

Mevrouw Van Limpt geeft een power point presentatie over de jaarstukken 2016. Deze presentatie 

wordt bij het verslag gevoegd. Naar aanleiding van deze presentatie wordt het volgende opgemerkt 

c.q. besproken: 

 

Mevrouw Van Limpt licht toe dat de jaarstukken 2016 formeel behandeld worden in de AB 

vergadering van 11 april a.s. Voorafgaand hieraan zullen deze stukken besproken worden in het DB. 

De heer Flohr vraagt of het nieuw beschut werken een onderwerp is dat inmiddels ook in het SET 

wordt besproken. 

De Voorzitter vertelt dat het beleid dat hierop gemaakt moet worden door de gemeenten een impuls 

mag krijgen. Tot dusver heeft dit niet de hoogste prioriteit gehad. Nieuw beschut werken heeft ook 

een financiële impact. 

De heer Flohr merkt op dat het hem zou verrassen als hierover separaat door de drie gemeenten 

beleid wordt gemaakt. 

De heer Musters zegt dat het aan de gemeenten is om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Mevrouw Mulder vraagt of de organisatie in staat is zich aan te passen aan de veranderingen 

waarmee de organisatie geconfronteerd wordt.  

Mevrouw Van Limpt zegt dat er aandacht moet zijn voor de continue veranderingen en de geringe 

beschikbare financiële middelen, die een doorwerking hebben op de flexibiliteit en wendbaarheid 

van zowel medewerkers als de organisatie van Baanbrekers. Wat hier mee speelt is dat de 

apparaatskosten statisch zijn en in de afgelopen jaren niet zijn meegegroeid met de toename van het 

volume aan bijstandscliënten.  

Mevrouw Van Aart vraagt of deze diensten door Baanbrekers worden geleverd met dezelfde 

apparaatskosten zoals deze in 2008 waren. 

Mevrouw Van Limpt bevestigt dit en licht toe dat de complexiteit toegenomen is, en vaak niet (meer) 

aansluit bij de capaciteiten waar de medewerkers over beschikken.  Daarbij komt dat ook voor 2016 

landelijk nog een groei van het bijstandsvolume wordt verwacht.  

Mevrouw De Bruijn vraagt of de kennis en kunde van mensen vooraf gemeten wordt met behulp van 

de Dariuz methodiek. 

De heer Pijnenburg vertelt dat mensen eerst naar het Transferium gaan. Mensen worden vervolgens 

wel geplaatst op basis van loonwaarde. Hierbij wordt de loonwaarde via Dariuz gemeten. Er wordt 

wel terughoudend mee omgegaan gezien het beperkte beschikbare budget voor loonkostensubsidie. 

De heer Flohr vraagt of de positieve verwachting van het kunnen plaatsen van mensen bij Docdata 

c.q. Bol.com terecht is. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat er tot dusver 35 plaatsingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast 

wordt op dit moment een idee uitgewerkt om “een kweekvijver” intern bij Docdata te kunnen gaan 

inrichten voor doelgroepen van Baanbrekers, analoog aan het idee van het Transferium. Ook vinden 

er gesprekken plaats om het werk c.q. de productieprocessen binnen Docdata te gaan aanpassen aan 

de mogelijkheden van mensen met een structurele arbeidsbeperking. 

De heer Bakker merkt op dat pas in februari 2017 de poort opengaat bij het nieuwe 

distributiecentrum en dat de benodigde 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen niet te realiseren zijn met 

alleen mensen vanuit Baanbrekers. 

Mevrouw De Bruijn vraagt of er afspraken zijn gemaakt om hoeveel mensen het in principe wel kan 

gaan. 



   

 AB vergadering 15 februari 2016 Pagina 5 van 6  

De heer Bakker antwoordt dat dit niet is gebeurd. 

De voorzitter vat samen dat de discussie tot dusver is gegaan over de vraag of Baanbrekers is 

meegegroeid, en daardoor in staat is, om bepaalde gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren 

voor de gemeenten, en of zij daarvoor voldoende middelen hebben. De vraag is vervolgens in 

hoeverre de gemeenten de bereidheid hebben om deze middelen aan te wenden voor de 

verschillende doelgroepen van Baanbrekers. 

Mevrouw Van Limpt vertelt dat er sinds afgelopen jar een toenemende vraag aan participatie 

activiteiten is, waarbij de vraag is hoeveel re-integratiebudget hiervoor vrijgemaakt kan worden in 

relatie tot de activiteiten voor arbeidstoeleiding. Daarnaast is er een toenemende vraag naar 

activiteiten in de wijken en op het niveau van Hart van Brabant. Dit schuurt met de continuering van 

de reguliere activiteiten van Baanbrekers.  

De heer Musters geeft aan dat ook de gemeenteraden uit de arbeidsmarktregio Hart van Brabant zijn 

uitgenodigd, waarbij de vraag is of de raden ook iets kunnen betekenen in dit overleg. 

De voorzitter maakt de afspraak dat in een kleinere groep een voorzet zal worden gemaakt voor het 

opmaken van een strategische agenda in dit kader. Deze agenda kan als zodanig door de leden van 

de gemeenteraden worden meegenomen in het overleg Hart van Brabant. 

Mevrouw Smit vraagt of Baanbrekers ook een vergelijking maakt met andere bedrijven hoe die 

bedrijven functioneren met de middelen die zij ontvangen. 

De heer Pijnenbrug geeft aan dat dit zeker wordt gedaan.  

Mevrouw Van Limpt licht toe dat de nu geleverde input door het AB zal worden meegenomen bij de 

bespreking van het concept jaarstukken 2016 in het DB van 11 maart a.s. Daarnaast zijn 

positioneringsvraagstukken aan de orde zoals: Hoe kijkt het bestuur aan tegen of het accent op 

participatie of op re-integratie; moet WML-facilitair volledig commercieel draaien of juist werk 

zoeken bij mensen met een beperking; welke schaalgrootte is leidend en hoe schaken we op 

meerdere borden. 

De voorzitter vat samen dat de vraag wordt gesteld waartoe Baanbrekers op aarde is en welke 

geldstromen de gemeenten hiervoor inzetten. Hierbij zullen verbindingen gelegd worden met de 

andere transities. 

De heer Musters merkt op dat het discussiëren op basis van deze vragen voor het bestuur te abstract 

is. Hij geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden op basis van onderbouwde cijfers.  

De voorzitter zegt dat er geen discussie moet plaatsvinden op basis van abstracte stellingen of cijfers, 

maar dat aan de hand van het schetsen van een helder beeld over wat zijn de kosten en gaan we met 

de beschikbare middelen ook effectief om, er aangegeven moet worden wat tot de mogelijkheden 

behoort.  

Mevrouw Couwenberg geeft aan dit niet zo groot te willen maken, maar juist met elkaar te gaan 

bespreken waartoe Baanbrekers op aarde is.   

De heer Bakker voegt toe dat tevens het uitgangspunt zou moeten zijn wat voor de gemeente 

financieel gezien het meest effectief is. 

Mevrouw Van Aart stelt de vraag of het uitgangspunt dan moet zijn het financiële of sociale aspect. 

De voorzitter zegt dat een aantal dilemma´s langs verschillende lijnen kan worden benaderd, waarbij 

of de financiën of de mens centraal kunnen worden gesteld, en dat geprobeerd moet worden om dit 

handen en voeten te geven. 

De heer Flohr voegt toe om daarbij ook te kijken naar vragen uit de andere transities.  

De heer Oude Egberink geeft aan dat er binnen Baanbrekers aan de ene kant een gewone 

bedrijfsvoering kan worden gevoerd, maar dat deze bedrijfsvoering telkens wordt verstoord door 

nieuwe ontwikkelingen en regels van Rijkswege. De gemeenten mag het management van 

Baanbrekers aanspreken op deze bedrijfsvoering, maar op andere zaken kan door het management 

moeilijk worden gestuurd. 
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Mevrouw De Bruijn zegt dat Baanbrekers deze zaken separaat in beeld moet brengen..  

De heer Pijnenburg antwoordt dat Baanbrekers in toenemende mate deze impact in beeld brengt. 

Mevrouw Smit merkt op dat ook de gemeenten te maken hebben met tekorten. 

De voorzitter maakt de afspraak dat Baanbrekers met een voorstel komt op basis waarvan de 

discussie die nu is aangezwengeld een vervolg krijgt.  

 

Besloten wordt de voorlegger jaarstukken 2016 voor kennisgeving aan te nemen.   

 

5. Baanbrekers beloningsbeleid o.b.v. hoofdstuk 3 CAR-UWO 

 

Besloten wordt het beloningsbeleid Baanbrekers op basis van Hoofdstuk 3 CAR-UWO vast te stellen 

onder intrekking van de Bezoldigingsverordening WML 2000 d.d. 01.01.2000 en de 

bezoldigingsverordening van de gemeente Waalwijk 1998, zoals deze van toepassing was op de 

voormalig ISD Midden-Langstraat. 

 

6. Rondvraag: 

De heer Musters vraagt naar de financiering van WML-Facilitair. 

De heer Hendrich antwoordt dat deze financiering nog niet rond is en dat er met de BNG hierover 

afspraken worden gemaakt. 

De heer Musters vraagt of het AB hierover wordt geïnformeerd als het zover is.  

De heer Hendrich antwoordt bevestigend. 

De heer Van Hamond vraagt om inzage in de jaarrekening en begroting van WML Facilitair. 

De Voorzitter geeft aan een terugkoppeling te geven aan het AB van de jaarrekening en begroting 

van WML Facilitair. 

 

 



 

Besluitenlijst algemeen bestuur 15 februari 2016 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 
15 februari 2016 

 
 

Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen 
stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 
a. de termijnagenda 

b. de openbare besluitenlijsten DB van 4 december 2015 
c. het informatiebeleid strategieposter Baanbrekers 
d. het verslag van de WWB-kamer van 2 december 2015 

 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van 18 december 
2015 

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, vast te 
stellen.  

3. 
 

Bestuursrapportage Q4-2015 
Presentatie 

Bestuursrapportage Q4-2015 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

4. Jaarstukken 2016 
Prestentatie 

De jaarstukken 2016 worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

5. Baanbrekers beloningsbeleid o.b.v. 
hoofdstuk 3 CAR-UWO 

Besloten wordt het beloningsbeleid Baanbrekers op basis van Hoofdstuk 3 CAR-UWO vast te stellen 
onder intrekking van de Bezoldigingsverordening WML 2000 d.d. 01.01.2000 en de 
bezoldigingsverordening van de gemeente Waalwijk 1998, zoals deze van toepassing was op de 
voormalig ISD Midden-Langstraat. 

6.  Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend. 

    

 
 
Voor akkoord: 11 april 2016 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Conceptverslag  07 maart 2016     Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, secretaris 
De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk 
Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden 
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden 
De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 
Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 
Mevrouw E. van Schijndel- Weel, managementassistente (verslaglegger) 

  
Afwezig Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand, m.b.v.v. 

Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, m.b.v.v. 
  Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden , m.b.v.v. 

Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger), m.b.v.v. 
 
1) Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 

2) Bestuursrapportage Q4-2015  
Wat betreft de status van de Berap wordt verwezen naar de voorlegger. Hierin staat 
toegelicht dat  bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van de gegevens, 
informatie en ervaring die op dat moment binnen Baanbrekers voorhanden was. Nadat in 
2015 het nieuwe ERP / Boekhoudpakket in gebruik is genomen zijn gedurende 2015 enkele 
begrotingsomissies naar voren gekomen. Bovenstaande resulteert erin dat de voorliggende 
Berap Q4 over geheel 2015, niet meer de mogelijkheid biedt om een sluitende vergelijking te 
maken tussen dat wat oorspronkelijk per post is begroot was en wat de feitelijke realisatie 
hiervan is. De totaaltelling van de exploitatie van Baanbrekers sluit (onder voorbehoud van de 
finale goedkeuring door de accountant). 

 
De voorzitter deelt mede dat, n.a.v. de bestuursrapportage Q4 2015 per pagina vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt kunnen worden. 

 
Pag 4 Programmalijn 1; versterken marktaanpak, 
Het aantal plaatsingen t/m het 4e kwartaal 2015 is 397 mensen. De heer Van Hamond vraagt 
of er ook mensen van terug gekomen zijn. 
Mevrouw Van Limpt licht toe dat terugkeer op duurzame plaatsingen voor een deel 
inzichtelijk is. Het betreft hier de WWB-ers. Voor o.a. Nuggers is dat niet duidelijk. Zij zal dit 
laten uitzoeken. 

  
Programmalijn 3: samenwerking gemeenten/arbeidsmarktregio 

 De heer Van Hamond informeert naar de handhaving m.b.t. inzameling textiel. 
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Mevrouw Van Limpt deelt mede dat dit in Heusden en Waalwijk inmiddels goed gaat. 
Gemeente Loon op Zand neemt het handhavingsbeleid opnieuw onder de loep alvorens tot 
verwijdering van kledingcontainers van derden over te gaan. 

 
Pag 5 De heer Van Hamond vraagt of er iets bekend is over de evaluatie van de sociale  
Wijkteams. Wordt de dienstverlening van Baanbrekers aan de 3 gemeentes door berekend en 
zijn er grote verschillen. 
Mevrouw Van Limpt licht toe dat de wijze van inzet per gemeente verschilt. Bij de gemeente 
Heusden is er een FTE ingezet met plaatsingstargets. In Waalwijk is geen formatie 
toegevoegd aan de sociale wijkteam. Wel is er in 2015 een extra investering  gedaan in 
verband met bijzondere bijstand.  
Tot op heden heeft de wijkaanpak voor Baanbrekers nog geen financieel resultaat 
opgeleverd. Een gedeelte van de diensten die in de wijkteams worden verricht zijn voor 
Baanbrekers kostenneutraal. De kosten voor de dienstverlening die niet bijdragen aan het 
resultaat van Baanbrekers worden bijgehouden. Na de zomerperiode zal door de gemeenten 
een evaluatie plaats vinden m.b.t. de sociale wijkteams. 

 
Naar aanleiding van de vraag van mevrouw De  Bruijn wordt bij het punt ‘pilot Dariuz 
assessment’ op pagina 5 ‘eind 2016’ vervangen door ‘eind 2015’; “Baanbrekers heeft eind 
2015 zes gecertificeerde medewerkers die de loonwaarde methodiek kunnen en mogen 
toepassen”. 

 
De heer Van Hamond vraagt of er een benchmark is met andere bedrijven en hoe hoog het 
ziekteverzuimcijfer is van Baanbrekers in vergelijking met collega-bedrijven. 
Mevrouw Van Limpt deelt voor wat betreft het ziekteverzuimcijfer mede dat we in 
vergelijking met andere SW bedrijven nog aan de goede kant van de lijn zitten. Baanbrekers 
is echter een gecombineerd bedrijf en daarom is er niet echt een reële vergelijking te maken 
met de andere Sw bedrijven. Er is geen benchmark beschikbaar voor wat betreft de 
bijstandskant. Zij merkt vervolgens op het ziekteverzuim binnen Baanbrekers wel 
zorgwekkend te vinden. Aanpak ziekteverzuim en -begeleiding en is tegen het licht gehouden 
en aangescherpt.  
De heer Van Hamond wijst op het hoge verzuim bij het indirect personeel. Mevrouw van 
Limpt licht toe dat de aanpak van het ziekteverzuim en werkdruk een agendapunt van het 
managementteam is. De toegenomen werkdruk in relatie tot de personele bezetting  in deze 
is een punt van aandacht. 

 
De heer Van Groos wijst op de opmerking dat het ERP-systeem en het ICT platform zijn 
inmiddels volledig ingericht. Geïmplementeerd en goed werkend zijn, conform planning. Hij 
vraagt of er nog zaken zijn die niet goed werken? 
De heer Hendrich deelt mede dat Baanbrekers in 2015 over is gegaan op het nieuwe 
systeem, dat de conversie heeft plaatsgevonden. De conversie verliep niet geheel vlekkeloos. 
Baanbrekers heeft ¾ jaar nodig gehad voor fine tuning en dat raakt o.a. ook de omissie. Per 1 
januari 2015 was het systeem namelijk niet direct volledig operationeel. Inmiddels is de 
administratie  ingeregeld en zijn de kinderziektes grotendeels verholpen.  

 
Mevrouw de Bruijn merkt op dat bij programmalijn 4 eerste aandachtspunt in de laatste zin 
het woord “worden”  overbodig is. Dit woord zal weg gelaten worden. 

 
Pag 7 De heer Van Hamond informeert welke kosten bedoeld worden bij kosten fusie en 
reorganisatie. 
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De heer Hendrich licht toe dat het bedrag 2014 van de standaard post fusie en reorganisatie
 is meegenomen naar 2015. In 2015 is hier een beweging in gekomen. Kosten m.b.t. WML 
Facilitair zijn hier opgenomen, maar ook de kosten van de overheveling zijn hier beland. 
De heer Van Hamond merkt op dat de kosten m.b.t.  fusie WML Facilitair toch elders tot uiting 
komen? Hij wijst op de post incidentele opbrengsten  en de post incidentele kosten. Het is 
hem niet duidelijk waar deze bedragen vandaan komen. 
De heer Hendrich zegt toe met een specifieke toelichting te komen. De voorzitter geeft aan 
dat de cijfers niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn met de voorgaande rapportages en dat vraagt om 
een nadere toelichting. Het antwoord, nadere uitleg over wat de bedragen inhouden, wordt 
aan het verslag toegevoegd 
 
De heer Van Groos geeft aan dat hij het genoemde bedrag € 800.000,- niet terug kan vinden. 
Hij heeft de voorgaande Beraps bekeken en hij ziet veel wijzigingen van posten. 
Naar aanleiding van de eerste opmerking verwijst de heer Hendrich naar de post SW en  
overige subsidies. Het bedrag is een begrotingsomissie, die aan het begin van het 
begrotingsjaar is gemaakt is en later tot uiting gekomen is.  

 
De voorzitter vult aan dat men het genoemde bedrag vertaald wil zien in de 
bestuursrapportage en dat aangegeven is waar een en ander terug te vinden is. Er is een  
referentiekader ontstaan dat men in de rapportage niet terug ziet. Het heeft de voorkeur om 
de nadere toelichting naar aanleiding van deze vergadering daar waar mogelijk integraal in 
de Berap Q4 te verwerken. 

  
Naar aanleiding van de tweede opmerking licht de heer Hendrich toe dat sommige posten 
t.o.v. de voorgaande bestuursrapportages veranderd zijn. Het streven is om zo goed mogelijk 
aansluiting te maken met de jaarrekening. 
Mevrouw De Bruijn merkt op dat cijfers in de rapportage veranderen en dat niet te meer te 
herleiden is hoe dat is ontstaan. De heer Van Groos merkt op dat de totalen onderaan niet 
gelijk blijven, los van de rangschikking/ labeling. 
De voorzitter vult aan dat nu in één keer die aansluiting gemaakt wordt en hier zal in de 
toelichting naar wordt verwezen. Bij de bestuursrapportage Q3 is de fout zichtbaar 
geworden. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de cijfers van Berap Q1 en Berap Q2. Een 
vergelijking met deze rapportages kan daarom niet gemaakt worden. 

 
Pag 8 De heer Musters wijst op de laatste regel bij punt 2.1.1. BUIG; de IAU 2014 is nog niet 
ontvangen, maar wel in 2015 door het rijk toegekend. In de tabel daaronder staat dat 
incidentele aanvullende uitkering over 2014 reeds ontvangen is.  
Mevrouw Van Limpt merkt op dat nagegaan zal worden of het bedrag toegekend of 
ontvangen is in 2015. De weergave is niet consistent. 
De voorzitter vult aan dat, als het bedrag in 2015 ontvangen is, de tekst boven de tabel moet 
worden aangepast. 

 
Pag 9 De heer Van Hamond wijst op punt 2.1.4 omzet PMC overig. De omzet van de overige 
PMC’s is € 184.000 hoger dan begroot. Volgens de realisatie Q4 2015 op pag 7 is dat  
€ 159.000 hoger dan begroot  De heer Hendrich zegt toe dit na te gaan. 
De heer Van Hamond wijst op de begroting 2015 en prognose 2015 m.b.t. de kantine. Hij 
vindt het vreemd dat deze bedragen gelijk zijn. De heer Hendrich zegt toe dit na te gaan. 
 
Pag 11 punt 2.1.9 huur gemeentewerf Waalwijk is al incidentele opbrengst meegenomen 
maar dit komt jaarlijks terug, dus structureel en hoort dan op de begroting te staan. De heer 
Hendrich deelt mede dat die post hier opgenomen is omdat deze nog nergens stond. Als het 
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een structurele opbrengst is, moet het bedrag de volgende keer structureel in de begroting 
opgenomen worden bijvoorbeeld bij omzet overige.  

 
Pag 12 punt 2.2.2. BBZ de heer Van Hamond geeft aan dat de BBZ verstrekking/ lening 
inkomsten zijn en vraagt zich af hoe dat afgelost wordt.  
De heer Hendrich deel mede dat de BBZ sinds jaar en dag op deze wijze verantwoord wordt. 
Het is een methodiek die de accountant goedkeurt. Desgewenst kan een andere 
verantwoordingswijze worden voorgesteld. 

 
 De heer Musters verlaat de vergadering 
 

Pag 14 De heer Van Hamond wijst op de stijging van de kosten voor inhuur personeel t.o.v. de 
begroting 2015. Zijn vraag is hoe hier in 2016 mee omgegaan wordt, hoe deze kosten terug te 
dringen zijn. 
In de begroting 2016 is er een aangepast, realistisch bedrag opgenomen. Voor de komende 
jaren wordt van een afname van inhuur uit gegaan.  
Mevrouw van Limpt licht tot dat het moeilijk bleek om ervaren inkomensconsulenten aan te 
nemen. Door de landelijke groei van de bijstand was er een grote vraag naar 
inkomensconsulenten. Het bleek niet alleen moeilijk om te werven, maar ook om opgeleide 
inkomensconsulenten te behouden. Daarnaast is er de hoge werkdruk door de groei van het 
bijstandsbestand. Baanbrekers moest noodgedwongen minder ervaren krachten zelf intern 
opleiden. De opgeleide medewerkers verlaten echter Baanbrekers weer. Baanbrekers heeft 
er voor gekozen om de loonschalen desalniettemin niet te verhogen. Dat alles maakte dat 
Baanbrekers langer en meer heeft moeten inhuren dan voorzien. 
Voor handhaving is in 2015 het besluit genomen om zelf een handhavingsteam op te 
bouwen. In het verleden werd handhaving  grotendeels extern ingekocht. De 
handhavingsregels vanuit de overheid zijn toegenomen en die kosten zie je ook terug komen.  
De voorzitter vult aan dat v.w.b. inhuur personeel Baanbrekers in 2016 naar verwachting in 
de pas gaat lopen, bepaalde ontwikkelingen zoals hiervoor aangegeven, heeft men echter 
niet in de hand. 

 
Pag 15 punt 2.2.9 de heer Van Hamond vraagt waarom schoonmaakkosten cleanroom bij de 
algemene kosten opgenomen is en niet bij de cleanroom op pag 13. Het zijn kosten die direct 
gerelateerd zijn aan het product c.q. afdeling. 
De heer Hendrich deelt mede dat de kosten die bij een PMC geboekt worden, direct te 
koppelen zijn aan de productie. Bij de cleanroom zijn er, onafhankelijk van de productie, 
schoonmaakkosten. Vandaar dat deze kosten zijn opgenomen onder de algemene kosten. 

 
Pag 20 punt 5.1 doelgroepgegevens. De heer Van Hamond komt bij het berekenen van het 
gemiddelde op een verschil.  
 De heer Van Hamond zal de gegevens aan de heer Hendrich verstrekken zodat hij een en  
ander kan nagaan. 

 
Pag 22 punt 6.1 Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ) de heer Va n Hamond informeert 
waarom de verschillen tussen de gemeente Heusden en gemeente Waalwijk zo groot zijn. 
Prognose resultaat lopen jaar (A-B) gemeente Heusden -1.546.727 en gemeente Waalwijk  
-47.334. 
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat het aantal bijstandsklanten in de gemeente Waalwijk 
hoger is dan in de gemeente Heusden. Waardoor het komt is niet geheel duidelijk, maar 
gemeente Waalwijk heeft meer stedelijke kenmerken dan de gemeente Heusden. En dat 
betekent meer uitkeringsgerechtigden. De voorzitter verwijst naar de tekst, en geeft aan dat 
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er door de gemeente en Baanbrekers een bezwaar is voorbereid en ingediend bij het 
Ministerie omdat het toegekende budget voor de gemeente Heusden niet  evenredig is. 

 
Pag 23 6.4 Bijzondere bijstand De heer Van Hamond informeert naar de stijging bij de 
gemeente Waalwijk. Mevrouw Van Limpt deelt mede dat dit naar verwachting te maken 
heeft met de huishoudelijke hulp. Zij zal dit laten nagaan. 

 
De heer van Groos merkt op dat het algemeen bestuur gevraagd wordt om de 
bestuursrapportage Q4 2015 vast te stellen. Zijn voorstel is om het voor kennisgeving aan te 
nemen. Hij informeert wat de gevolgen zijn als het AB niet instemt. Mevrouw Van Limpt licht 
toe dat het DB instemt met de bestuursrapportage, het AB de bestuursrapportage vaststelt. 
De gemeenteraad heeft geen beslissingsbevoegdheid in deze. 
De voorzitter vraagt naar de achtergrond van de vraag van de heer Van Groos. De heer Van 
Groos geeft aan niet het comfort te voelen om de bestuursrapportage Q4 2015 nu vast te 
stellen. Hij geeft aan liever de jaarrekening 2015 af te wachten. Berap Q1 en Berap Q2 zijn 
vastgesteld met de kennis van dat moment, maar zijn door de omissie ook niet meer correct. 

 
De heer Van Hamond informeert naar de begroting 2016. Mevrouw Van Limpt deelt mede 
dat de concept begroting 2016 in de DB vergadering van 11 maart aan de orde komt, 
maandag 11 april 2016 in de vergadering van het AB. 

 
 

Besloten wordt: 
 
a. Dat de bestuursrapportage Q4-2015 voor kennisgeving wordt aangenomen. 

 
b. De Berap Q4 2015 wordt op basis van de vragen en opmerkingen van de vergadering 

aangepast en toegestuurd.  
 
3) Sluiting 

 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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BIJLAGE: BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN  

Antwoorden op de vragen naar aanleiding van de Berap Q4 2015:  
 

 Begrotingsommissie 

Ten opzichte van begroot is er € 1.005.000,- minder gerealiseerd op de SW-subsidies. Zoals 

aangegeven betreft dit een omissie die bij het opstellen van de Begroting 2015 is gemaakt. 

Daarnaast is er € 99.000,- minder Sw-subsidie door het Rijk is toegekend. Dit ligt buiten de 

invloedsfeer van Baanbrekers. 

Gedurende het 2015 is aangegeven dat er met betrekking tot de PMC’s een meevaller ten 

opzichte van de begroting gerealiseerd is. Ook dit was niet goed in de begroting opgenomen 

(per saldo, omzet minus kosten, ruim € 200.000,-). In de externe communicatie derhalve 

gesproken over omissie van € 800.000,-.  

 

 Kosten Fusie en reorganisatie en incidentele kosten 

Hier heeft een verschuiving plaatsgevonden en is de vergelijking tussen oorspronkelijk 
begroot en daadwerkelijk gerealiseerd, niet meer sluitend. 
Met het Bestuur is afgesproken dat er € 150.000- verwervingskosten  ter beschikking waren 
voor de onderhandelingen met Vebego inzake de 50% in de VOF/Joint Venture WML-
facilitair. Dit betrof kosten voor financieel, fiscaal en juridisch advies en voor ondersteuning 
in de onderhandelingen. Uiteindelijk is daar in 2014 reeds € 25.000 aan besteed en in 2015  
€ 139.000,-. Daarmee is er een overschrijding gerealiseerd van € 14.000,- ten opzichte van 
voorzien. Dit is verklaarbaar door de complexiteit en de taaiheid van de onderhandelingen. 
Een overschot op de fusie-en reorganisatiekosten van 2014 is doorgeschoven naar 2015, 
aangezien met name automatiseringskosten deels in 2015 gerealiseerd zijn (Netwerk en 
ERP).  
Ten slotte de € 104.000,- aan incidentele lasten in het laatste kwartaal, deze zijn onder 
andere ontstaan door vrijval van balansposten (ook aan de opbrengstenkant), extra 
accountantskosten en het mislopen van een verwachte subsidie op vervoer. 
 

 Geen stelselwijziging  

Betreffende de IAU 2014: de tekst boven de tabel onder 2.1.1. is correct terwijl de tekst in de 
tabel zegt dat dit bedrag wèl al in 2015 is ontvangen. Dit is niet correct en verdient 
aanpassing. 
Baanbrekers boekt op basis van het baten- en lastenstelsel. Op het moment dat er zekerheid 
is dat een bate of last valt, kan deze geboekt worden in het jaar waarop de bate of last 
betrekking heeft. Een IAU wordt veelal pas in het jaar (of zelfs twee jaar) later toegekend. 
De IAU van LoZ van € 165.000,-, betrekking hebbende op 2014, is beschikt eind 2015. 
Weliswaar is deze ontvangen in 2016, maar kan geboekt worden in 2015 aangezien de 
zekerheid in 2015 is ontstaan. Boeken is 2016 zou betekenen: kasstelsel. 
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden IAU’s (nu: vangnetregeling) niet in het jaar 
waarop ze betrekking hebben geboekt, omdat er dan nog geen zekerheid /bevestiging vanuit 
het Rijk is dat deze ook wordt toegekend. 
 

 Omzet PMC overig 

In de tabel is opgenomen € 275.000,- begroot. Op post –niveau is dat ook het getotaliseerde 

bedrag. Echter in de overal begroting is € 300.000,- opgenomen (overzicht pagina 7.)  

Daardoor is het positieve verschil aldaar € 159.000 (459k-300k), terwijl op postniveau het 
verschil nog positiever is: € 189.000,- (459k-275).  
Dit heeft geen invloed op het resultaat. 
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 De huur van de gemeentewerf Waalwijk 

Weliswaar structureel, maar is opgenomen onder de incidentele opbrengsten omdat een 

aparte opbrengstenpost voor een relatief klein bedrag, de overzichtelijkheid van de Berap 

niet ten goede komt. 

 

 Stijging uitgaven bijzondere bijstand gemeente Waalwijk. 
Dit blijkt inderdaad het gevolg te zijn van de aanvragen in verband met huishoudelijke hulp. 

 

 Duurzaamheid van de plaatsingen  

In 2015 zijn in totaal 224 personen vanuit de Participatiewet  volledig (voor 100%) 

uitgestroomd naar werk. Niet meegenomen in dit cijfer is de uitstroom naar parttime werk. 

Hieronder volgt een overzicht i.v.m. de duurzaamheid van deze plaatsingen: 

 

Plaatsingen en het zich niet opnieuw melden voor een uitkering voor een 

periode > 6 maanden 

158 

Plaatsingen en het zich niet opnieuw melden voor een uitkering voor een 

periode > 3 maanden * 

36 

Plaatsingen en het zich niet opnieuw melden voor een uitkering voor een 

periode van  3 tot 6 maanden 

8 

Plaatsingen en het zich niet opnieuw melden voor een uitkering voor een 

periode > 30 dagen maar korter dan 3 maanden 

14 

Plaatsingen en het zich niet opnieuw melden voor een uitkering voor een 

periode < dan 30 dagen 

8 

Totaal 224 

 

*kan nu nog niet worden bepaald of de periode van uitstroom langer dan 6 maanden zal zijn. 

 
De antwoorden zijn voor zover mogelijk verwerkt in de versie van de Berap Q4 2015 die bij dit 
verslag is gevoegd. 
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Besluitenlijst algemeen bestuur 15 februari 2016 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 
07 maart 2016 

 
 

Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. 
 

Bestuursrapportage Q4-
2015 

a. De Bestuursrapportage Q4-2015 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

b. De Bestuursrapportage Q4 2015 wordt op basis van de vragen en opmerkingen van de 

vergadering aangepast en toegestuurd.  
 

 
 
Voor akkoord: 11 april 2016 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:           AB van 11-4-2016 

 
Onderwerp:    Geactualiseerde concept begroting  2016; 1e begrotingswijziging.  
 

Steller:  drs. E. Hendrich 

 

 
Voorstel: 
 

U wordt voorgesteld: 
 De geactualiseerde concept begroting 2016; 1e begrotingswijziging, vast te 

stellen.  
 Deze geactualiseerde concept begroting 2016; 1e begrotingswijziging aan te 

bieden aan de Raden van uw gemeenten  voor een zienswijze. 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  

 
 

   
 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   DB d.d. 1 april 2016 

    

Extern:  Gemeenten  d.d. 7 april 2016 

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 
Communicatie: (indien van 

toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief 

klanten 

   

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief M. Felida  n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    

 

 
  
  
 
 



 

  2/2 

 
 
 
 

Onderwerp: Geactualiseerde concept begroting 2016; 1e begrotingswijziging.  
 

 
Toelichting 
 
Bijgaand de geactualiseerde concept- begroting voor 2016. 
 
Aan de hand van een verschillenanalyse is zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt op welke punten 
deze geactualiseerde begroting verschilt, ten opzichte van de oorspronkelijk afgegeven begroting 
2016, van april 2015.   
 
Deze geactualiseerde begroting is op 1 april jl. besproken met het DB. 
Hierover en met name ook over de verschillenanalyse, heeft tevens overleg met de gemeenten 
plaatsgevonden. 
 
De begroting 2016 betreft een, op basis van huidige inzichten, accurate en realistische begroting. 
 
In het vervolg zal bij de opmaak van iedere bestuursrapportage (Berap) gekeken worden of er een 
aanleiding is voor een eventuele begrotingswijzing. Hiermee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij 
de actualiteit van de realisatie van de begroting. Tevens sluit deze werkwijze aan bij de werkwijze van 
de gemeenten. 
 
U wordt voorgesteld: 
 De geactualiseerde concept begroting 2016; 1e begrotingswijziging, vast te stellen.  
 Deze geactualiseerde concept begroting 2016; 1e begrotingswijziging aan te bieden aan de Raden 

van uw gemeenten voor een zienswijze. 
 
Dagtekening, 07-04-2016 
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CONCEPT 

1 Inleiding  
  
  

Voor u ligt de geactualiseerde versie van de conceptbegroting 2016. Dit is een begrotingswijzing op 

de primaire begroting 2016 (van april 2015). 

  

Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2016 is uitgegaan van de gegevens, informatie en 

ervaring die op dat moment binnen Baanbrekers voorhanden was. De opgenomen posten betroffen 

veelal samenvoegingen vanuit van oorsprong twee verschillende organisaties, met vaak verschillende 

definities. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van gesaldeerde budgetten, wat de inzichtelijkheid niet ten 

goede kwam. 

 

Gedurende 2015 zijn op onderdelen een aantal begrotingsomissies naar boven gekomen, doordat in 

2015 het nieuwe ERP / Boekhoudpakket in gebruik is genomen. 

 

Bovenstaande resulteert erin dat de vergelijking tussen de oorspronkelijke en de geactualiseerde 

begroting 2016 niet meer volledig gemaakt kan worden omdat dat wat oorspronkelijk per post is begroot 

niet meer een-op-een matcht met de actualisatie.  

 

De verschillen zijn tekstueel zo goed mogelijk aangegeven in de verschillenanalyse, om u als lezer mee te 

nemen in de doorgevoerde wijzigingen. De totaaltelling van beide begrotingen bevat uiteraard wel alle 

kosten en opbrengsten. 

 

Alle hierna vermelde bedragen zijn op € 1.000 afgerond, tenzij nadrukkelijk vermeld. 
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de oorspronkelijke en de geactualiseerde begroting 
zijn de opbrengsten en kosten in de verschillenanalyse (hoofdstuk 3) genummerd. De toelichting, 
corresponderend met de nummering van de verschillende posten, wordt in hoofdstuk 3 gegeven. 
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CONCEPT 

2 Geactualiseerde begroting  
 

Exploitatie x €1000 primaire 
begroting 2016 

Verschil primair 
vs actualisatie 

actualisatie 
2016 

2016 

OPBRENGSTEN       incl risico's 

BUIG Rijksbijdrage 20.616 1.436 22.052 22.052 
Invorderingen   500 500 500 

Netto BUIG 20.616 1.936 22.552 22.552 
         
BBZ inkomsten 45 123 168 168 
         
Omzet PMC's      4.706 -242 4.464 4.464 
Omzet overig  57 213 270 270 
         
Rijksbijdrage Wsw     14.096 14.096 
Vergoeding buitengemeenten en BW     -952 -952 

Netto Subsidie 14.345 -1.201 13.144 13.144 
         
Sectorplan Wsw 0  200  200 200 
         
Re-integratie 1.839 -105 1.734 1.824 
Inkomsten Fidant 0 -600 600 600 
Doorbelaste uren pers. re-integratie 1.200 1200 0 0 
         
Dienstovereenkomst WML facilitair 200 0 200 200 
Bijdragen gem. apparaatskosten 4.398 2 4.400 4.600 
Incidentele opbrengsten 12 88 100 800 

Totaal opbrengsten 47.417 414 47.832 48.822 

        

KOSTEN         

BUIG uitgaven 21.574 937 22.511 22.311 
BBZ uitgaven 45 215 260 260 
Re-integratie Trajectkosten 1.839 -339 1.500 1.500 
Sectorplan Wsw     200 200 
          
Kosten PMC's   358 358 358 
Kosten overig   58 58 58 
          
Kosten gesubs. personeel   15.315 15.315 15.315 
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair   -1.015 -1.015 -1.015 
Personeelskosten   275 275 275 

Netto personeelskosten 14.839 -264 14.575 14.575 
          
Kosten niet gesubs. personeel     8.706 8.706 
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair     -777 -777 
Personeelskosten     228 228 

Netto personeelskosten 7.424 732 8.156 8.156 
          
Inhuur personeel 310 487 797 797 
Afschr+onderh+rente 1.596 -572 1.024 1.024 
Algemene kosten 2.224 26 2.250 2.250 
Incidentele kosten     100 100 

Totaal kosten        49.850 1.938 51.789 51.589 

        

Resultaat         -2.433 -1.524 -3.957 -2.767 



  

  

5  

CONCEPT 

 

  

3 Verschillenanalyse: primaire begroting 2016 vs.  

 geactualiseerde begroting 2016 
 

Verschillenanalyse van de geactualiseerde begroting 2016 d.d. 1 maart 2016, t.o.v.  
de oorspronkelijke begroting 2016 d.d. 10 april 2015. 
 

Oorspronkelijke begroting   Geactualiseerde begroting   

Opbrengsten 

  1. Omzet – kosten PMC       3.198             4.464   
  1.  Omzet – kosten overig                 57             270 
  1. Omzet detacheringen      1.508        
  2.  SW Subsidie    14.345    13.144 
  3.  Doorbelaste uren pers. Re-intgr.      1.200   
  4.  Budget BUIG    20.616    22.052 
  4.  Invorderingen BUIG                500 
  5.   Budget BBZ                45              168 
10.  Sectorplan Wsw                  200 
  3.  Re-integratie budget       1.839       1.734 
  3. Inkomsten Fidant                  600 
  6.  Bijdrage apparaatskosten gemeenten   4.398         4.400 
  7.  Dienstverl.overeenkomst WML Fac.      200             200  
  8.  Deelneming WML Fac.          12 
  9.  Incidentele opbrengsten                     100 

Totaal opbrengsten   47.417    47.832 

Kosten 
  4.  Uitkeringen BUIG    21.574    22.511 
  5.  Uitkeringen BBZ                  45            260 
  1.  Kosten PMC’s                  358 
  1.  Kosten overig                     58 
  3. Uitgaven re-integratie     1.839        1.500 
10.  Sectorplan WSW                       200 
11.  Kosten gesubsidieerd personeel  14.839     15.315 
11. -waarvan doorbelast aan WML Fac.     - 1.015 
11.  Personeelskosten (gesubs.personeel)              275 
12. Kosten niet gesubs. personeel    7.424         8.706 
12. - waarvan doorbelast aan WML Fac.          -  777 
12.  Personeelskosten (niet gesubs. pers.)                228 
13.  Inhuur personeel                         310                     797 
14.  Afschrijving, onderhoud, rente  en 

productiekosten           1.596         1.024 
15.  Algemene kosten           2.224       2.250 
  9.  Incidentele kosten                100 

Totaal kosten     49.850     51.789 

Saldo opbrengsten – kosten   - 2.433    - 3.957 

Bedragen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kan er tevens een verschil van 1 ontstaan in de optellingen.  
 

De geactualiseerde begroting laat een verslechtering van het resultaat zien van € 1.524. De 
benoemde positieve risico’s in Hoofdstuk 4 bieden kansen tot een €1.190 positiever resultaat. 
Wanneer een risico realiteit wordt, zullen wij dit door middel van een begrotingswijziging melden 
in de Berap. 
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CONCEPT 

 

1 Omzet en kosten PMC’s , overig en detachering                  - 
445 
Bij elkaar geteld levert dit een saldo op van 4.763 in de oorspronkelijke begroting en 4.318 in de 
geactualiseerde begroting. Een nadelig verschil van 445. 
De gewijzigde presentatie in de geactualiseerde begroting laat niet meer afzonderlijk de detacheringen 
zien. Hieronder waren in de oorspronkelijke begroting de opbrengsten van de PMC werkpool en van 
opbrengsten van re-integratietrajecten vanuit Fidant, welke worden ingezet vanuit afdeling Re-integratie 
en participatie, opgenomen.  
Oftewel: in de geactualiseerde begroting staat het deel van de opbrengsten detacheringen dat 
betrekking heeft op detacheringen vanuit het Werkbedrijf onder de PMC’s en het deel dat afkomstig is 
van detacheringen vanuit de doelgroep re-integratie en participatie wordt afzonderlijk vermeld onder de 
post Re-integratie. 
In de primaire begroting was de omzet van de Alfa-cheques opgenomen. Deze omzet is medio 2015, door 
beleidswijzigingen, te komen vervallen. Deze correctie (170) is toegepast in de actualisatie.  
Daarnaast zijn de directe productiekosten in de geactualiseerde begroting apart opgenomen, terwijl deze 
in de oorspronkelijke begroting gesaldeerd waren verwerkt. 
 

 
2 SW subsidie                   -  
1.201 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting geldt dat het SW-budget door het Rijk nog is aangepast na 
het opstellen daarvan. Dit betekent een nadeel van 249. 
Daarnaast wordt het resterende verschil van 952 (219 Begeleid Werken en 733 voor SW 
buitengemeenten) veroorzaakt door de in 2016 ontdekte omissie in de opgestelde begroting. Hierbij is 
verzuimd de vergoeding die Baanbrekers moet betalen aan buitengemeentelijke WSW’ers in mindering 
te brengen. 
 
3 Doorbelaste uren personeel, re-integratiebudget, inkomsten Fidant en uitgaven re-integratie             -  
366 
Vanuit het re-integratiebudget worden trajecten en daarmee verband houdende kosten (opleidingen 
/reiskosten etc.) betaald. Tevens mogen vanuit dit budget personeelskosten (belast met re-
integratieactiviteiten) worden gedekt. Voorheen moesten deze doorbelaste uren onderbouwd worden 
om de goedkeuring van de accountant en het ministerie te krijgen. Vanaf 2015 is dat niet meer het geval. 
In de geactualiseerde versie van de begroting staat de post doorbelaste uren personeel niet meer 
afzonderlijk opgenomen. Het saldo van opbrengst minus kosten komt daarmee automatisch ten goede 
aan het resultaat.  
De hoogte van het re-integratiebudget 2016 is pas bekend geworden nadat de oorspronkelijke begroting 
was op- en vastgesteld. Het budget is door het ministerie 105 lager vastgesteld.  
 
Aan de opbrengstenkant is nu dus opgenomen: het toegekende re-integratiebudget van 1.734 en  
inkomsten van 50 klanten geplaatst middels Fidant (op basis van 50% loonwaarde, € 12.000,- (twaalf 
duizend) per klant) betekent 600. Totaal 2.334 opbrengsten. 
Uitgaven bestaan uit de kosten van de hierboven genoemde Fidanters (100% voor rekening re-
integratiebudget, dus 50 x € 24.000,- (vierentwintig duizend)) 1.200, stimuleringspremies 150, overige 
kosten (reiskosten/opleiding etc.) 150. Totaal 1.500 kosten. 
Het verschil, te weten 834, wordt gebruikt ter dekking van (een deel) van de personeelskosten belast met 
re-integratie. In de oorspronkelijke begroting was hiervoor 1.200 opgenomen. In die zin een 
verslechtering van -366 en -105 = 471 t.o.v. de oorspronkelijke begroting.  
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4 Budget BUIG, invorderingen BUIG en uitgaven BUIG                     
999 
Hierbij geldt dat voorheen de opbrengsten van invorderingen BUIG werden gesaldeerd met de 
uitgaven BUIG. In de geactualiseerde begroting worden de opbrengsten invordering BUIG afzonderlijk 
gepresenteerd en salderingen waar mogelijk vermeden. Dit om duidelijk te kunnen zien of het gestelde 
doel aan invordering, te weten 500, wordt behaald. 
Verder is het BUIG-budget na op- en vaststelling van de oorspronkelijke begroting 1.436 hoger 
vastgesteld, grotendeels het gevolg van het gewijzigde verdeelmodel. De uitgaven zijn nader berekend 
aan de hand van de verwachte gemiddelde uitkeringsaantallen en het gemiddeld uitkeringsbedrag wat 
inmiddels preciezer kon worden berekend dan tijdens het opstellen van de oorspronkelijke begroting (er 
is in 2015 een nieuwe toeslagensystematiek ingevoerd in de BUIG waarvan de gevolgen voor lagere 
afdracht belasting niet op voorhand bekend was). Voor 2016 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal 
uitkeringen van 1629 en een gemiddelde uitkeringslast van € 13.512 (dertienduizend vijfhonderd en 
twaalf). Daar is 500 bij opgeteld, de in de oorspronkelijke begroting opgenomen ontvangsten 
uitkeringsdebiteuren. Immers: deze debiteurenontvangsten zijn nu afzonderlijk gepresenteerd bij de 
opbrengsten. 
Hierdoor komen we uit op 937 hogere uitgaven aan BUIG. Dit bestaat dus uit 437 hogere uitgaven en de 
verschuiving van de opbrengsten uitkeringsdebiteuren ad 500.  
Per saldo betekent, op het totaal van kosten en opbrengsten, bovenstaande een verbetering van 999 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.   
 
5 Budget en uitkeringen BBZ                       -  
92 
In de oorspronkelijke begroting waren het budget en de uitgaven neutraal begroot, dit vanwege 
het onvoorspelbare karakter van deze regeling, relatief kleine aantallen, mogelijk hoge incidentele 
kosten (leningen bedrijfskapitaal) en de complexe vergoedingssystematiek, deels 75%, deels 
vast budget van het Rijk. 
Bij de geactualiseerde begroting is ervoor gekozen om op basis van realisatie 2015 een negatief 
resultaat op te nemen. Gezien de resultaten van voorgaande jaren verwachten wij dat dit beter 
aansluit op de werkelijkheid. 
 
6 Bijdrage apparaatskosten               
2 
De bijdrage van de gemeenten staat al jaren op 4.398. Dit is in deze begroting afgerond op 4.400. 
 
7 Dienstverleningsovereenkomst WML-Facilitair            
0 
Deze is vooralsnog niet gewijzigd voor 2016. 
 
8 Deelneming WML-Facilitair         
- 12 
Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van ongewijzigde voortzetting van WML-Fac. onder 
Vebego en Ruelong. Vanaf 1 januari 2016 is WML-Fac. alleen nog verbonden aan Ruelong. Naar 
verwachting zal dit het eerste jaar nog geen uitkering dividend tot gevolg hebben. 
 
9 Incidentele opbrengsten cq kosten         
0 
Betreft incidentele zaken die vooraf niet voorzien zijn, maar wel altijd voorkomen. Deze incidentele 
zaken zijn per saldo neutraal begroot. 
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10 Sectorplan WSW                
0 
Dit betreft een deel van de totale landelijke subsidie van 30 miljoen die het Rijk beschikbaar heeft  
gesteld voor innovatie en transformatie van de sector. Toegekend is 200, dit zal ook worden besteed, 
vandaar neutraal. 
 
11 Personeelskosten gesubsidieerd personeel        
- 264 
In de oorspronkelijke begroting is 1 totaalpost opgenomen. In de geactualiseerde versie is dit uitgesplitst 
in de salariskosten, een deel overige personeelskosten en de doorbelasting van de kosten 
aan WML-Fac. (de vanuit Baanbrekers gedetacheerde medewerkers). 
Er is daarnaast ook rekening gehouden met de eenmalige uitkering 2016 en het verhogen van de 
eindejaarsuitkering alsmede met de verwachte uitstroom ivm leeftijd (pensioen). 
 
12 Personeelskosten niet gesubsidieerd personeel                   - 
733 
Ook hier is dezelfde uitsplitsing gemaakt zoals onder punt 11 aangegeven en er is rekening gehouden 
met individuele periodieke verhogingen, verhoging eindejaarsuitkering, aanpassing sociale en  
Pensioenlasten. 216 stijging in 2015, welke niet mee is genomen bij het opstellen van de primaire 
begroting 2016 en stijging van de cao-kosten van 258 voor 2016. 
Eerder was begroot/voorzien dat er een bezuiniging op personeel zou kunnen plaatsvinden. Nu blijkt 
echter dat er meer klanten en meer taken bij Baanbrekers zijn terechtgekomen en dat, door deze 
werkdruk, Baanbrekers te kampen heeft met hoge ziekteverzuimcijfers. Ten slotte is de moeilijkheid 
onderschat waarmee personeelskosten af te bouwen zouden zijn. Deze kosten zijn bijvoorbeeld niet 
lineair af te schalen met de afname van het SW bestand. 
 
13 Inhuur personeel                      -  
487 
Op basis van een analyse van de operationele situatie is de verwachte inhuurbehoefte voor 2016 in beeld 
gebracht. Hierin is opgenomen: inhuur inkomensconsulenten, bezwaar en beroep, handhaver, 
werkmakelaars  en ter ondersteuning van de financiële administratie. 
De stijging van Inhuur t.o.v. de oorspronkelijke begroting wordt verklaard door de hogere Inhuur 
afgelopen jaar, mede ingegeven door de toelichting onder punt 12. 
Daarnaast is in de geactualiseerde begroting nu alle feitelijke inhuur hieronder ook opgenomen. In de 
oorspronkelijke begroting was ook inhuur opgenomen onder de Algemene kosten. 

 
14 Onderhoud, afschrijving, rente en productiekosten      
572 
De kosten zijn op basis van de realisatiecijfers 2015 en meerjarige ontwikkelingen bepaald voor 2016. Er 
zijn een aantal grotere (gebouw)afschrijvingen weggevallen (volledig afgeschreven).  
 
15 Algemene kosten            - 
26 
Ook voor de algemene kosten geldt dat deze op basis van de realisatiecijfers 2015 bepaald zijn  
voor 2016. 

 
 

  



  

  

9  

CONCEPT 

4  Risico’s  
  

 Vangnetregeling  

Risico  

De Vangnetregeling 2015 die het ministerie van SZW in het leven riep, biedt gemeenten de 

mogelijkheid om compensatie te krijgen indien er een niet-verwijtbaar tekort ontstaat dat groter is 

dan 5%. Voor 2015 is geconstateerd  dat er een dergelijk tekort is ontstaan bij de gemeente 

Heusden. Voor dit tekort zal een Vangnet-verzoek worden opgesteld.   

Bedrag (x € 1.000)  

De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van het definitief toegekende BUIG-budget 

2015. De gemeente Heusden heeft in samenwerking met Baanbrekers bezwaar ingediend bij het 

ministerie over de hoogte van het toegekende budget. Voorlopig gaan we uit van een positief 

risico van 700.  

  

Dubieuze Debiteuren  

Risico  

De hoogte van de voorziening voor dubieuze debiteuren dient bepaald te worden o.b.v. de beste 
schatting van Baanbrekers. Per debiteur wordt de kans bepaald (in %) dat het openstaande bedrag 
ook terugontvangen wordt.    
  

Conform beleid wordt jaarlijks op basis van ervaringen uit het verleden ingeschat welk percentage 

uiteindelijk afgeboekt moet worden en wat de kans op invordering mag zijn. In 2016 zullen wij het 

debiteurenbeleid opnieuw tegen het licht houden en de percentages opnieuw bepalen.   

Bedrag (x € 1.000)  

De exacte hoogte is afhankelijk van de evaluatie van het beleid, voorlopig wordt uitgegaan van  

200.   

  

BTW 2015  

Risico  

Baanbrekers kan over re-integratieactiviteiten 2015 nog een BTW-compensatie ontvangen via het 

BTW Compensatie Fonds.   

Bedrag (x € 1.000)  

90  

  

Niet doorbelaste loonkosten  

Risico  

Baanbrekers voert extra activiteiten uit voor de gemeenten waarvoor de gemaakte loonkosten 

niet worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten: - Wijkteams: € 200.000  

In 2016 zal een evaluatie plaatsvinden of deze activiteit een structureel karakter krijgt. Indien deze 

activiteit structureel wordt, kunnen er nadere afspraken gemaakt worden over de loonkosten.  

Bedrag (x € 1.000)  

200  



  

  

10  

CONCEPT 

  



 

  1/2 

  
  

Behandeling in:              AB van 11-4-2016 

 
Onderwerp: Concept Jaarstukken  
 
Steller:  drs. E. Hendrich en M. van Limpt 

 

 
Voorstel: 
 

 
U wordt voorgesteld: 
 Het concept jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 vast te stellen. 
 De jaarstukken 2015, onder voorbehoud van de verklaring van de 

accountant vast te stellen.  
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  

 
 

   
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:  X MT en DB  

    

Extern:    

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 
Communicatie: (indien van 

toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief 

klanten 

   

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief  M. Felida n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Concept Jaarstukken 

 
Toelichting 
  
Bijgaand twee documenten: 
 
Het eerste document betreft het concept Jaarverslag 2015 en het Jaarplan 2016. In dit document 
blikken we terug op wat Baanbrekers in 2015 heeft gerealiseerd ten opzichte van het Strategische 
Plan 2015 – 2018. Wat ging goed en wat kan er dit jaar beter. Verder gaan we in op de 
ontwikkelingen waar onze organisatie in 2016 mee te maken krijgt. We hebben onze acht 
programmalijnen onder de loep genomen met het oog op die actuele ontwikkelingen en de 
veranderde wet- en regelgeving. Daarop inspelend hebben we het jaarplan 2016 vormgegeven. In dit 
jaarplan bieden we inzicht in de prioriteiten voor de komende maanden. 
 
Het tweede document betreffen de financiële concept jaarstukken 2015, conform BBV.  
De jaarstukken zijn beoordeeld door onze accountant Deloitte. De interne controle bij Deloitte is op 
het  moment van dit schrijven nog niet afgerond. Op 11 april 2016 dient het AB de jaarstukken vast te 
stellen waarna Deloitte de definitieve controleverklaring kan verstrekken, onder voorbehoud van de 
interne controle van Deloitte. De definitieve jaarstukken, inclusief controleverklaring, zullen naar u 
worden gezonden na afronding van de accountantscontrole.  
De planning van deze jaarstukken 2015 ziet er als volgt uit: 

- Uiterlijk 7 april nazenden concept accountantsverslag naar AB, mits dit verslag tijdig is 
ontvangen. 

- Datum 11 april: de accountant geeft toelichting bij de jaarstukken in het AB. Vaststellen 
jaarstukken door AB, onder voorbehoud van vaststelling jaarstukken door accountant. 

- Voor 15 april: de accountant verstrekt goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2015. 
 
 
U wordt voorgesteld: 
 Het concept jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 vast te stellen. 
 De jaarstukken 2015, onder voorbehoud van de verklaring van de accountant, vast te stellen.  
 
 
Dagtekening, 01-04-2016 
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De resultaten en plannen  
van Baanbrekers 

(2015 – 2017) 
 

Concept 1.2  
25 maart 2016 

  



 

Helma van Mook, medewerker balie en receptie:  
“Wij zijn het visitekaartje van Baanbrekers. Werkzoekende en werkgevende klanten die op bezoek 
komen aan de Zanddonkweg in Waalwijk, zien ons zo’n beetje als eerste. Iedereen komt bij ons de 
organisatie binnen. Zeker nu we ervoor hebben gekozen om te werken met nog maar één hoofdingang. 
Als baliemedewerkers zorgen wij er ervoor dat alle gasten vlot en veilig worden doorgeleid naar hun 
afspraken. Met die afspraken wordt het steeds drukker. Denk hierbij aan gesprekken, workshops en 
trainingen. Er worden hier ook steeds meer trainingen voor UWV gegeven. Dat zorgt ook voor extra 
aanloop. 2015 was een topjaar wat betreft drukte aan onze balie. Er komen steeds meer mensen bij ons 
op bezoek. Dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat er nog steeds bedrijven omvallen. Denk maar 
aan V&D en Perry. Uiteindelijk komen de medewerkers van deze bedrijven ook bij ons terecht, omdat 
het vaak korte contracten waren. De drukte zorgt ook voor toename van ongewenst gedrag zoals 
uitschelden en bedreigen. Daar treden we samen met onze beveiligers altijd kordaat tegen op. Zo nodig 
roepen we ook de hulp van de politie in. Al met al is het werken achter de balie heel erg leuk. Je moet 
mij niet in een kantoortje zetten. Laat mij maar lekker regelen, organiseren en gasten ontvangen!” 
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1. INLEIDING 
 
Baanbrekers presenteerde eind 2014 het Strategisch Plan 2015 – 2018. In dit toekomstperspectief 
schetsten wij de grote lijnen die Baanbrekers als publieke onderneming voor werk en inkomen 
volgens de opdracht van de Langstraatgemeenten wilde gaan volgen. We hebben voor de periode 
2015 tot en met 2018 toen gekozen voor een offensief scenario. Bij ons offensieve scenario zijn we 
uitgegaan van een ondernemende, omzetgerichte, flexibele en marktgerichte organisatie, die erop 
gericht is om zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen.  
 
In de praktijk zou dat volgens ons neerkomen op de volgende acht programmalijnen die nodig waren 
om de veranderslag te maken in de periode 2015 tot en met 2018: 
 

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

 
De tijd is nu rijp om terug te blikken op wat Baanbrekers in 2015 daadwerkelijk heeft gerealiseerd. 
Wat ging goed – en wat kan er dit jaar beter? Verder gaan we in op de ontwikkelingen waar onze 
organisatie in 2016 mee te maken krijgt. We hebben onze acht programmalijnen onder de loep 
genomen met het oog op die actuele ontwikkelingen en de veranderde wet- en regelgeving. Daarop 
inspelend hebben we het jaarplan 2016 vormgegeven. In dit jaarplan bieden we inzicht in het hoe en 
waarom van onze prioriteiten voor de komende maanden. 
 
Baanbrekers constateert een onbalans tussen de (huidige) financiële kaders en de taken die in de 
nabije toekomst op de organisatie afkomen in relatie tot de draagkracht van de organisatie. Denk 
hierbij aan de toename van de vraag naar onze dienstverlening op een steeds breder (sociaal) 
terrein, het feit dat ons klantenbestand nog steeds een groei vertoont, het slechts voorzichtige 
economische herstel en de verschillende bezuinigingsslagen. Dit ‘zware weer’ dat ons als publieke 
onderneming voor werk en inkomen staat te wachten, blijft voorlopig ongetwijfeld een zware wissel 
trekken op onze financiële positie.  
 
Het antwoord hierop ligt in stevig doorgaan op het in gang gezette pad. Baanbrekers blijft vol gaan 
voor werkgeversdienstverlening om zoveel mogelijk mensen zo regulier als mogelijk aan het werk te 
krijgen. Ook wil Baanbrekers samen met onze gemeenten bespreken hoe we onze gezamenlijke 
dienstverlening aan burgers binnen de volle breedte van het sociale domein kunnen waarborgen en 
versterken. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd hebben wij onze prioriteiten voor de 
komende tijd gesteld. 
 
Wil Ligtenberg 
voorzitter Baanbrekers 
 

 



 

Kevin Laros, cateringmedewerker:  
“Het leukste aan mijn werk is dat ik elke dag in touw ben 
met eten én met mensen. Bij Broikes leveren we broodjes, 
lunches en hapjes die goed in de smaak vallen bij onze 
klanten. Het afgelopen jaar was weer flink aanpoten bij 
ons. Ik heb veel mensen zien komen en veel mensen zien 
gaan. Collega’s vertrokken naar andere afdelingen, 
werden gedetacheerd of vonden een baan buiten 
Baanbrekers. De lege plekken zijn aangevuld met nieuwe 
talenten. Nieuw in 2015 was dat ik buiten Baanbrekers 
aan de slag ben gegaan met het in de schoolpauzes 
verkopen van broodjes bij het Van Haestrechtcollege in 
Kaatsheuvel. Dat was wel even wennen, maar die 
scholieren zijn heel aardig. Het mooiste van 2015 heeft 
echter niets met Baanbrekers of Broikes te maken. Eind 
december ben ik namelijk voor het eerst vader geworden. 
Onze dochter Esmée is dan wel geen broodje of hapje, 
maar ze is écht wel om op te eten.” 
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2. EEN TERUGBLIK OP 2015  
 
2.1. Algemeen  
“Zoals afgesproken hebben we in 2015 de basis verder versterkt voor een kansrijk 2016”, vertelt 
directeur Marion van Limpt. “Baanbrekers heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan 
de contacten met de markt, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo zijn bij Docdata de eerste 35 
mensen geplaatst. Verder zijn we zijn erin geslaagd om het contract met onze 
cleanroomopdrachtgever B. Braun voor drie jaar te verlengen. Daarnaast hebben we maar liefst 
397 mensen op regulier werk gematcht en dat is meer dan ooit tevoren!” 
 
2015 was echter wel een pittig jaar. “De opdracht van Baanbrekers was om met gelijkblijvende 
financiële middelen ambitieuze resultaten te halen. De combinatie van onze prille organisatie in 
opbouw met alle perikelen van dien, een zeer beperkt budget voor de inzet van personeel en een 
aantal nieuwe, onverwachte vragen maakte deze ambitieuze resultaten tot een regelrechte 
uitdaging. De flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie blijkt nog niet helemaal in balans 
met de verandervraagstukken waar Baanbrekers zich voor geplaatst ziet.”  
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De implementatie van de nieuwe regels als gevolg van de Participatiewet vergde de nodige kruim. 
“Inmiddels is dit succesvol voltooid. Hierbij daalde het aantal mensen dat een beroep deed op de 
bijstand niet, integendeel. Ook het gemiddelde bijstandsvolume steeg ten opzichte van 2014. De 
markt was nog instabiel en bood weinig werk en ruimte voor onze mensen. Verder werd een groter 
appel op onze organisatie gedaan voor nieuwe activiteiten in de wijkteams, voor de onverwachte run 
op de bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp en voor de inzet die verwacht werd om de 
Baanafspraken op het niveau van Hart van Brabant tot een succes te maken. Het heeft een 
behoorlijke wissel op de werkorganisatie getrokken. En dat geeft zorg, ook voor de aankomende 
jaren. Zo is het ziekteverzuim bijvoorbeeld gestegen. Dat is niet geheel te wijten aan de werkdruk, 
maar het is wel een teken aan de wand. Hoe dan ook, en hier en daar op het tandvlees; we hebben 
de afgelopen resultaten wél gehaald en daar ben ik enorm trots op!” 

 
“De managers schetsen voor hun eigen afdeling de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 
2015. Ik wil vier algemene ontwikkelingen noemen. We hebben 2015 gebruikt om de samenwerking 
met Vebego in onze joint venture WML Facilitair te evalueren. Dit deden we samen met het bestuur 
en met advies van de gemeenteraden. Uiteindelijk is de samenwerking met Vebego opgezegd en de 
tweede helft van 2015 hebben we gebruikt om de overname van de activiteiten voor te bereiden. De 
overname is goed gelukt. WML Facilitair is een mooi bedrijf en een aanwinst voor Baanbrekers. Het 
geeft een prachtige propositie: we hebben nu een nog breder spectrum aan onder meer groen- en 
schoonmaakdiensten onder eigen beheer. Hiermee kunnen we werkgevers echt ‘ontzorgen’, een 
mooie basis voor 2016.” 
       
“In de Langstraat hebben we afgelopen jaar de samenwerking met onze gemeenten een impuls 
gegeven. We hebben samen met collega’s van de gemeenten de mogelijkheden voor een goede 
opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie verkend. We hebben bekeken wat precies de opdracht van 
Baanbrekers zou moeten zijn en hoe er verantwoording zou moeten worden afgelegd. Baanbrekers 
pleit voor één Langstraatagenda en één opdracht vanuit de drie gemeenten aan Baanbrekers; we 
hopen daar in 2016 draagvlak voor te creëren en de volgende stappen te kunnen zetten.” 
 
“Het afgelopen jaar is er landelijk geld vrijgemaakt voor SW-bedrijven om de transitie goed te 
doorstaan en de Participatiewet te kunnen uitvoeren. De arbeidsmarktregio Hart van Brabant 
ontving 1 miljoen euro, waarvan een vijfde naar Baanbrekers gaat. Dit geld gaan we gebruiken om de 
krachten te bundelen in de arbeidsmarkt. We willen vanuit de huidige SW-bedrijven één 
infrastructuur bouwen voor negen gemeenten, om mensen met een beperking in beweging te 
houden en voor te bereiden op regulier werken. Dat is en blijft tenslotte een publieke taak.”  
 
“Parallel hieraan zijn we in onze arbeidsmarktregio, evenals in de andere arbeidsmarktregio’s, gestart 
met het Regionaal Werkbedrijf. In dit ‘virtuele’ bedrijf maken we afspraken over de Baanafspraken 
en over een werkgeversaanpak voor de hele regio. De gemeenten, BZW, FNV, UWV en de SW-
bedrijven doen hieraan mee. Baanbrekers neemt deel namens de drie SW-bedrijven en de 
Langstraatgemeenten. In de toekomst zal dit Regionaal Werkbedrijf steeds belangrijker worden voor 
wat Baanbrekers doet.” 
 
 
  



 

Jurgen van de Molengraft, inkoper en planner:  
“Perfectly organized. Dat is ons bedrijfsmotto. En Sunware 
houdt van mensen die kunnen organiseren. En die zitten er veel 
bij Baanbrekers. Al jarenlang is Baanbrekers onze vaste 
productie- en assemblagelocatie voor onze plastic bakken en 
opbergsystemen. Het is ideaal dat Baanbrekers en onze 
kunststof spuitgieterij beide in Waalwijk zitten. We hebben 
daardoor korte lijnen en kunnen snel schakelen. 2015 was voor 
ons een druk jaar. En het ziet er naar uit dat het drukker gaat 
worden. Dan is het voor ons een geruststellend idee dat we 
kunnen bouwen op de productie-expertise van Baanbrekers. 
Samen gaan we weer mooie dingen doen. En dat er bij 
Baanbrekers mensen werken met een beperking of een afstand 
tot de arbeidsmarkt, dat is alleen maar een pluspunt.” 
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2.2. Markt & Strategie 
Zoals afgesproken bij de fusie in 2013 is de afdeling Markt & Strategie in 2015 ondergebracht bij 
andere afdelingen van Baanbrekers. “De tijdelijke aard van de afdeling was vanaf dag 1 duidelijk”, 
legt Inge Willems, manager ad interim van Markt & Strategie, uit. “De afdeling moest de voorhoede 
vormen waar het ging om aansluiting bij de externe markt en nieuwe concepten bedenken. We 
hebben in de eerste jaren van Baanbrekers goede resultaten bereikt: zeker in 2014 draaiden we een 
flinke omzet en waren veel bemiddelingen succesvol. Het begin van 2015 verliep moeizamer 
vanwege tegenvallende marktontwikkelingen. Dit hoorden we overigens ook van collega-bedrijven. 
Maar door in de frontlinie te blijven opereren en commerciële slagkracht in te zetten is het ook in 
2015 goed gekomen, de omzet is weer gegroeid. We hebben zelfvertrouwen gehouden en zijn met 
onze aanpak doorgegaan op de ingeslagen weg. Ik ben er trots op dat we de dip te boven zijn 
gekomen. ” 
 
Markt & Strategie moest koploper zijn, het meest markgericht, en van buiten naar binnen kijken. 
“Alle accountmanagers werken met een eigen accountplan. Daar staan de key-accounts in waarmee 
ze regelmatig contact onderhouden, de strategie per klant, de prospects, de afspraken, de 
netwerken. In totaal was de opdracht in 2015 om 250 structurele contacten te hebben, 540 
vacatures op te halen, 350 plaatsingen te doen en 100 SW’ers in groepsdetacheringen te plaatsen 
met een omzet van 1,3 miljoen. Verder was het de bedoeling om social return te realiseren en om 
voor het Werkbedrijf een omzet te genereren van 2,9 miljoen euro. Dat is gelukt. We hebben ook 
flink geïnvesteerd in de samenwerking in Hart van Brabant, onder meer met de organisatie en 
invulling van de Baanafspraken.” 

 
 

  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
CONCEPT JAARVERSLAG & JAARPLAN BAANBREKERS 

 
Pagina 10 van 36 

Na de zomer is de afdeling Markt & Strategie ‘ingedaald’ in de organisatie. “We zijn in het najaar druk 
bezig geweest met de overdracht. Vier accountmanagers zijn naar Re-integratie & Participatie gegaan 
en twee anderen zijn bij het Werkbedrijf ondergebracht. De stafmedewerkers vallen nu onder de 
directeur. Ik denk dat het heel goed is dat de accountmanagers toch als één team blijven werken, en 
tegelijkertijd meer integraal met de verschillende afdelingen samenwerken. Nu ligt de verkoop dicht 
bij de ‘productie’. De accountmanagers kunnen de marktbewerking sturen, alles is meer in één hand. 
Het lukt hiermee steeds beter om langdurige relaties aan te gaan met werkgevers – ook met grote 
ondernemers.” 
 
2.3. Inkomensondersteuning 
Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, vindt de inrichting van het team Handhaving één van 
de belangrijkste ontwikkelingen in 2015. “Voorheen huurden we onze handhavers en sociaal 
rechercheurs in. Eind 2014 is besloten om Handhaving intern op te zetten, met vier eigen 
medewerkers. Inmiddels zijn er drie van die vier mensen in dienst van Baanbrekers bezig om onder 
meer onrechtmatigheden op te sporen. Er zijn mogelijkheden voor medewerkers van Baanbrekers 
om intern te solliciteren, maar in een functie als deze is ervaring écht een vereiste. Wij hechten heel 
erg aan kwaliteit en die is moeilijk te vinden. We hopen de procedure voor de laatste medewerker 
begin 2016 te hebben afgerond.” 
 
“Bij mensen die een bijstandsaanvraag doen is het de kunst om al ‘aan de poort’ te zien of de 
aanvraag rechtmatige gronden heeft. Dat poortproces hebben we in 2015 verder verbeterd. 
Inmiddels houden we al een jaar lang ruim zestig procent van de melders tegen. Landelijk is dit 
percentage veertig procent, zo blijkt uit gegevens van Stimulansz. Het ‘tegenhouden’ is uiteraard 
geen doel op zich: mensen die wel recht hebben op een uitkering moeten zo snel mogelijk worden 
geholpen. Dan helpt het wel om overbodig werk als onrechtmatige uitkeringen terugvorderen te 
voorkomen. We hebben heel veel klanten en het kost flink wat energie om alle aanvragen die we 
krijgen binnen de wettelijke termijn af te handelen. Dat lukt tot dusver nog wel, maar de druk is 
hoog.” 
 
“Sinds 2009 hebben we een verdubbeling van het aantal klanten gezien, maar het aantal 
inkomensconsulenten moet sinds 2008 gelijk blijven. Voor ons was het de afgelopen jaren daarbij 
ook de uitdaging om de formatie te vullen met eigen mensen in plaats van externe medewerkers. 
Ondanks het feit dat ook ervaren inkomensconsulenten moeilijk aan te trekken zijn, hebben we in 
2015 behoorlijk wat nieuwe mensen aangenomen en intern opgeleid om volgens de ‘Baanbrekers-
methode’ het vak te leren. Het niveau is hoog gebleven: er worden goede besluiten genomen, 
onderbouwd en doordacht. Het aantal bezwaren en beroepen is flink toegenomen, maar het aantal 
gegronde bezwaren en beroepen blijft relatief laag. Om het geheel te kunnen ‘managen’ is er wel 
meer dan gepland gebruik gemaakt van inhuurkrachten.” 
 
“In 2014 is het opleggen van boetes ingevoerd. Dit heeft geleid tot extra werkzaamheden, en een 
beetje extra inkomsten. Het boeteproces heeft enige tijd stilgelegen in 2015, omdat er 
onduidelijkheid was bij het Rijksbeleid over de hoogte van de boetes en de billijkheid ervan. Na 
uitspraken van de nationale ombudsman en de centrale raad van beroep is dit proces verhelderd en 
is differentiatie ingevoerd in de hoogte van de boetes. Door het tijdelijk stopzetten van het proces is 
de bulk aan openstaande processen fors toegenomen en moeten we een inhaalslag maken. Het 
opleggen van boetes is wettelijk verplicht, en een belangrijk instrument in het kader van 
dienstverlenend handhaven. Het proces invordering debiteuren is in 2015 met hulp van een extern  



 

Jerry Wonnink, orderpicker:  
“Met brieven schrijven kom je niet ver. Tenminste, dat is mijn ervaring. Daarom was ik ook zo blij met Talent2Work, 
een heel andere manier van kennismaken met werkgevers en solliciteren. Aanvankelijk had ik er een beetje mijn 
twijfels over, maar die verdwenen al snel tijdens de eerste rondleiding. Het mooie van Talent2Work is dat je 
meteen in contact komt met werkgevers. Zo zie je van twee kanten wat voor vlees je in de kuip hebt. Na twee of 
drie rondleidingen was er een klik. Bij Kivits voelde het meteen goed aan. En dat was van beide kanten. Tijdens de 
rondleiding stelde ik veel vragen en toonde ik veel interesse. Op die manier heb ik mezelf laten zien. Tja, het komt 
er toch een beetje op neer dat je jezelf verkoopt. En dat is gelukt, want ik kon hier aan de slag als orderpicker. Eerst 
voor drie dagen per week en nu voor vijf. Door Talent2Work kwam ik uit de uitkering. Je moet het altijd zelf doen, 
maar Baanbrekers gaf mij het zetje dat ik nodig had. En daar ben ik heel erg blij mee.” 
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deskundige doorgelicht en waar nodig gestroomlijnd en verbeterd, zowel aan de processingkant als 
wat betreft de applicaties. Dit moet leiden tot een meer efficiënte en effectieve uitvoering en dus 
een hogere opbrengst in 2016.” 
 
“In 2015 is Baanbrekers aangesloten bij het wijkgericht werken van de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk. Alle drie de gemeenten hebben hun eigen aanpak en wij proberen daar zo goed 
mogelijk op aan te sluiten. Dat vergt het nodige van de organisatie, omdat niet alle taken die ons 
worden toebedeeld daadwerkelijk onder het takenpakket van Baanbrekers vallen. Dit zorgt voor 
extra inzet en dus extra kosten bij Baanbrekers, waarbij er soms ‘hick-ups’ in reguliere processen 
ontstaan. Het wijkgericht werken is een pilot van twee jaar en het uitgangspunt is dat we, op basis 
van best practices, eind 2016 op een uniforme effectieve manier van werken uitkomen die vanaf dan 
een positief rendement oplevert.” 
 
2.4. Werkbedrijf 
Jos Oude Egberink, manager van het Werkbedrijf, noemt 2015 een jaar van ‘bestendiging’. “Het was 
vooral een jaar waarin we de gegroeide omzet op peil wilden houden en de kosten wilden 
verminderen met onder meer efficiencymaatregelen. Een belangrijke mijlpaal voor het Werkbedrijf is 
het binnenhalen van een nieuw driejarig contract met cleanroomopdrachtgever B. Braun. De omzet 
is ruim gehaald en de directe kosten zijn onder prognose gebleven.”  
 
“Onze Cleanroom heeft in de eerste drie kwartalen van 2015 in een beperktere en daarmee 
efficiëntere omvang gefunctioneerd. Dankzij het aantrekken van de markt kon de bemensing van 
deze activiteit in het vierde kwartaal weer worden uitgebreid. Verder is na een audit door Dekra ons 
EN-ISO 13485:2012-kwaliteitscertificaat verlengd. Dit dankzij de grote inspanning en daadkracht die 
is geleverd door onze mensen om een aantal geconstateerde tekortkomingen op te lossen.”  
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De omzet van de Wasserij van Baanbrekers maakte een lichte groei door. “Deze omzet groeide met 
zo’n 35.000 euro, ten opzichte van de begroting van 260.000 euro. Ook bij ons kringloopbedrijf 
Twiddus ligt het accent op groei: daar zijn initiatieven ontplooid om extra omzet te genereren door 
bijvoorbeeld de verkoop van ‘weesfietsen’ en verbetering van de uitstraling van de Twidduswinkel. 
Zeker in het laatste kwartaal van 2015 is het kringloopbedrijf gestart met het effectiever omgaan met 
de ruimte. De omzet valt ongeveer 40.000 euro hoger uit dan begroot. Verder is in april 2015 een 
contract opgesteld met alle drie de gemeenten om te komen tot exclusieve kledinginzameling door 
Baanbrekers. De effectuering is nog in volle gang, waarbij een paar hobbels genomen moet worden. 
Deze hobbels hebben betrekking op gemeentelijke uitvoering en handhaving.” 
 
Hapjescateraar en broodjesservice Broikes is ook in 2015 druk in de weer geweest om diverse 
klanten te bedienen. “Dit leidde ertoe dat ook hier de omzet ongeveer tien procent boven de 
begroting uitkomt. Verder terugkijkend heeft onze afdeling Verpakken te kampen gehad met ziekte 
van de werkleiding, waardoor de begeleiding van de werkopdrachten en het begeleiden van 
medewerkers wat ondergesneeuwd is.”  
 
De productmarktcombinaties van Baanbrekers zijn in 2015 doorgelicht, zowel in het financieel maken 
van de omzet als in het financieel maken van de toeleiding tot arbeid. “Onze Cleanroom blijkt een 
parel voor Baanbrekers vanwege de opbrengsten enerzijds en het unieke karakter van de werksoort 
anderzijds. Twiddus draait over het algemeen ongeveer ‘break even’. Vanwege de vele werksoorten 
is Twiddus zeer geschikt om mensen te ontwikkelen.”  
 
Verpakken en assembleren leent zich voor het inzetten van personen met uiteenlopende 
capaciteiten. “Zo is het werk ook geschikt voor medewerkers die zijn aangewezen op zittend werk. 
Verder is Verpakken en assembleren geschikt voor andere doelgroepen als het gaat om toeleiding 
naar werk. Denk hierbij aan de kandidaten van de Participatiewet. Onze hapjescateraar en 
broodjesservice Broikes kent een sterke vervlechting met de kantine wat betreft de infrastructuur en 
de inzet van mensen. Het financieel resultaat van Broikes is relatief groot, ondanks het feit dat het 
een kleine afdeling is. In het algemeen hebben efficiencymaatregelen bij Verpakken, de Wasserij, 
Twiddus en de Cleanroom goed uitgepakt. Al met al heeft het Werkbedrijf bijgedragen aan 
verhoogde omzet en de kostenreductie. Die bestendiging is dus aardig gelukt.” 
 
2.5. Re-integratie & Participatie 
Frank Pijnenburg, manager Re-integratie & Participatie, laat weten dat er in 2015 een recordaantal 
melders voor een bijstandsuitkering was. “We hebben het afgelopen jaar 397 mensen bemiddeld 
naar regulier werk. Dit waren mensen met of zonder een bijstandsuitkering. 
 
Via het nieuwe instrument van het Rijk, ‘de Baanafspraak’, waarmee we mensen met een 
arbeidsbeperking een baan op de reguliere arbeidsmarkt helpen te vinden, wilden we tien mensen 
met een Wajong-achtergrond of een ander ‘stempeltje’ helpen in 2015. Dat is gelukt. Hier hebben we 
er veel inspanningen voor geleverd. Het papierwerk en het afstemmen met UWV kostten bij de 
Baanafspraak veel tijd. Landelijk is het geluid overigens niet anders. We kwamen erachter dat het 
overgrote deel van onze doelgroepen, de mensen van de Participatiewet, het benodigde ‘stempeltje’ 
niet heeft voor deze Baanafspraak. Voor een deel van hen, mensen met een arbeidsbeperking, 
hebben we zelf Talentbanen ontwikkeld en ingezet. Via die Talentbanen hebben we nog eens zestien 
mensen kunnen plaatsen. De Talentbanen willen we volgend jaar ook gaan inzetten voor  
  



 

Jozef Al Sayed, inburgeraar en vrijwilliger:  
“Mijn gezin en ik hebben een hele tocht achter de rug om 
vanuit Damascus uiteindelijk in Kaatsheuvel terecht te komen. 
In verband met de oorlog in mijn land moest ik samen met 
mijn vrouw en dochter vluchten. Uiteindelijk belandden we in 
2013 in Nederland. De eerste vijf maanden zaten we in een 
asielzoekerscentrum. Dat was erg moeilijk. Daarna kregen we 
een eigen huis in Kaatsheuvel. Stap voor stap gaat het nu 
steeds beter met ons. We gingen naar school om Nederlands 
te leren. Ook onze dochter gaat naar school. Het Nederlands 
leren is best een klus, maar omdat wij een goede opleiding 
hebben en al Engels spraken, is het ons in korte tijd gelukt om 
de taal op B2-niveau te beheersen. Baanbrekers heeft ons 
hierbij en bij de rest van onze inburgering goed geholpen. We 
voelen ons goed thuis in Nederland en hebben al flink wat 
vrienden en kennissen. Het sociale leven is belangrijk voor je 
evenwicht en om mee te doen. Wat betreft werk doe ik 
momenteel vrijwilligerswerk bij de gemeente Loon op Zand. Ik 
help nieuwkomers met tolken en begeleiden. Ook heb ik 
werkervaring opgedaan tijdens een stage bij een logistiek 
bedrijf. Voor de toekomst hoop ik dat mijn vrouw en ik aan het 
werk kunnen gaan. Ook hoop ik dat de toekomst van mijn 
dochter goed zal worden.” 
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statushouders. Wie de taal en de cultuur van een land niet kent, heeft immers ook een tijdelijke 
arbeidsbeperking. We zullen plaatsen naar gelang het budget.” 
 
“Verder hebben we zo’n 160 werkervaringsplaatsen – kortweg WEP’s - ingevuld. Deze WEP’s bieden 
de kans om ervaring op te doen. Twee derde van de WEP’s is intern, omdat we dan het meeste grip 
hebben en een grotere kans om bij te sturen. De rest is bij externe werkgevers. Zo kunnen 
werkgevers kijken wat ze aan iemand hebben. We hebben zo’n zestig plaatsingen gedaan in 2015. Bij 
voorkeur plaatsen we echter mensen naar betaald werk, anders detacheren we, en in het uiterste 
geval plaatsen we ze op onbetaald werk. Op jaarbasis krijgen we circa zevenhonderd tot achthonderd 
vacatures voor regulier werk waardoor we scherpe keuzes moeten maken tussen plaatsen op 
regulier werk of op WEP’s. Het is de bedoeling dat mensen de kans krijgen om vanuit een WEP door 
te groeien naar betaald werk en dat via de kortste route uiteraard. We letten goed op het risico van 
oneigenlijk gebruik van onbetaalde werkervaringsplaatsen en laten regulier werk altijd prevaleren.”  
 
“Het Transferium is het afgelopen jaar tot wasdom gebracht en geprofessionaliseerd. We hebben 
180 mensen begeleid en een derde had binnen de afgesproken periode van maximaal drie maanden 
betaald werk. Dit is beter dan vooraf verwacht.  
 
Ook zijn we sinds het laatste kwartaal bezig met een strenge, maar rechtvaardige screening van de 
groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al heel lang in de bijstand 
zitten. Er wordt met alle mensen gesproken; eind 2015 waren dat er al 250. Met zo’n zeventig tot 
tachtig hiervan gaan we weer iets doen via bemiddeling naar betaald werk, het Transferium of de 
WEP’s. Nog eens een derde gaat aan de slag met een tegenprestatie: aantoonbaar honderd uur op 
jaarbasis vrijwilligerswerk of mantelzorg doen.”  
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“Eind november 2015 hadden 119 inburgeraars een traject gevolgd. Dat aantal zal in 2016 flink 
toenemen. We willen daarom nog meer gaan investeren in intensieve begeleiding naar werk. Wat 
hierbij helpt is het Maatjesproject, waarbij inburgeraars worden gekoppeld aan ondernemers en aan 
andere personen. De raads- en collegeleden in met name de gemeente Heusden doen enthousiast 
mee – en met succes. Het afgelopen jaar hebben we veertig mensen onder kunnen brengen. Ter 
vergelijking: in heel Tilburg zijn zestig maatjes geplaatst in 2015.” 
 
“Wat groepsdetacheringen, individuele detacheringen en begeleid werken voor Wsw’ers betreft 
hebben we 1,5 miljoen euro omzet gehaald. Dit ligt boven de begroting. Daar ben ik best trots op, 
omdat we eind 2014 twee grote opdrachtgevers zijn kwijtgeraakt en 2015 dus een wat rommelig jaar 
was. We wisten redelijk wat klussen binnen te halen voor groepsdetachering, alleen hadden we nog 
moeite om structurele opdrachten te krijgen. De individuele plaatsingen kenden een stijging van 
twintig procent, wat het resultaat deels verklaart. 
 
2.6. Bedrijfsvoering & Control 
Eric Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control, vertelt dat de mensen van zijn afdeling in 2015 
veel aandacht besteedden aan de harmonisatie van de verschillende arbeidsvoorwaarden, het 
implementeren van nieuwe systemen en het inregelen daarvan. “Bij P&O is er gewerkt aan het 
verder harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Baanbrekers heeft natuurlijk een heel divers 
werknemersbestand. Maar voor zover mogelijk is alles nu geharmoniseerd. Verder is een 
toekomstbestendige werktijdenregeling ingevoerd. Daarbij hebben we ook gekeken naar de 
medewerkers die gedetacheerd zijn bij WML Facilitair.” 
 
In de arbeidsmarktregio Hart van Brabant is na een openbare aanbesteding gekozen voor de 
loonwaardemethodiek van Dariuz. “Baanbrekers is nauw betrokken geweest bij deze aanbesteding. 
Onze mensen hebben zich deze methodiek in 2015 met behulp van specialisten van Dariuz eigen 
gemaakt. Baanbrekers zet Dariuz in voor zowel mensen van de Participatiewet als voor de Wsw-
medewerkers. Er is een begin gemaakt met loonwaardemetingen die periodiek terugkeren. We gaan 
ervan uit dat we mensen zo langzaam maar zeker naar een hogere loonwaarde kunnen krijgen en 
dusdanig te werk stellen dat ze hun optimale loonwaarde benutten.” 
 
“Wat de automatisering betreft is Baanbrekers het afgelopen jaar overgegaan op één netwerk. 
Hierdoor hebben we de aansturing in eigen beheer en zijn we nu allemaal ook 
‘automatiseringstechnisch’ collega’s. Voorheen hadden we twee verschillende systemen en dat was 
lastig. Verder gingen we op 1 januari 2015 over op Navision, een geavanceerd ERP-systeem. Binnen 
Bedrijfsvoering & Control zijn we druk bezig en bezig geweest met het inregelen van Navision. Met 
dit pakket worden onze rapportages gestructureerder en komt er meer informatie beschikbaar. Stap 
twee is om in 2016 te gaan werken met zogeheten dashboards en kritische prestatie-indicatoren, 
door de informatie op een goede manier uit het systeem te halen en daarop te sturen. Dit wordt een 
speerpunt in 2016.” 
 
“Belangrijk nieuws is ook dat op 1 december 2015 een nieuwe afdeling Interne Beheersing van start 
is gegaan. Dit was nodig om tijdig te kunnen voldoen aan de aangescherpte eisen vanuit de 
accountant, de privacywetgeving, de wetgeving rondom Informatieveiligheid en vanuit onze 
Cleanroomopdrachtgevers. We hebben de wens om op termijn de kwaliteitseisen, waaraan we nu 
voldoen voor de onze Cleanroom, Baanbrekersbreed te kunnen toepassen. De voormalige afdelingen 
Interne Controle, Kwaliteit – gericht op Cleanroom – en Arbo vallen nu onder Interne Beheersing.  



 

Coriel van Delft, hovenier:  
“We zijn in 2015 bij WML Facilitair bezig geweest met het 
project ‘crossen’. Dat was erg interessant, omdat we 
hebben geleerd om nog beter te letten op kansen. 
Eigenlijk komt het erop neer dat je werk ziet liggen dat 
niet per se je eigen werk is. Dat ik als hovenier kansen zie 
om ook onze schoonmakers aan klussen te helpen. Of dat 
ik ervoor kan zorgen dat ons groenwerk bij een 
opdrachtgever toeneemt. Dit ‘crossen’ kan natuurlijk ook 
interessant zijn voor de rest van de 
Baanbrekersorganisatie. Het afgelopen jaar ben ik naast 
mijn gewone werk ook druk geweest met mijn OR-
werkzaamheden. Dat had te maken met de overgang van 
WML Facilitair naar Baanbrekers. Ik had er aanvankelijk 
mijn twijfels over, maar zie nu zeker de meerwaarde 
zitten. We moeten er samen met z’n allen voor zorgen dat 
we kansen blijven zien en benutten. En dat we zo veel 
mogelijk mensen aan de slag helpen bij WML Facilitair en 
bij Baanbrekers.” 
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Ook ons Documentmanagementsysteem is bij deze afdeling ondergebracht. De Cleanroom is het 
afgelopen jaar streng geaudit en in 2015 gehercertificeerd voor medische productie. Vanaf 2017 
moeten alle gemeenten ISO-gecertificeerd zijn als het gaat om omgaan met persoonsgegevens. Dit 
proces wordt bij Baanbrekers geleid vanuit Interne Beheersing. In 2016 gaan we dit proces verder 
handen en voeten geven.” 
 
“Tot slot is Bedrijfsvoering & Control druk geweest met de overgang van WML Facilitair. Zowel in het 
voorbereidingstraject als tijdens de daadwerkelijk overgang van het bedrijf aan het eind van het jaar 
hebben mensen van de afdeling veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de overgang 
soepel en goed te laten verlopen.”  
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3. DE ONTWIKKELINGEN IN 2016 
 
Baanbrekers gaat nu haar vierde jaar in. We zijn een grote en complexe organisatie, waaraan we 
de afgelopen jaren flink hebben gebouwd. Onze organisatie heeft inmiddels een goede progressie 
gemaakt, maar we zijn er nog niet. De resultaten zijn gehaald zoals vooraf afgesproken en hier en 
daar zelfs beter, maar financieel gezien mag en moet Baanbrekers robuuster worden. En dat is best 
lastig in een roerige omgeving waarin voortdurende aanpassingen van het bedrijf worden 
verwacht.  
 
De omgeving van Baanbrekers is ook in 2016 nog steeds niet stabiel en maar ten dele voorspelbaar. 
Voor 2016 wordt wederom een groei van de bijstand verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat 
uit van een groei van 2,4 procent ten opzichte van 2015. Het Rijk zal strenger gaan toezien op het 
bieden van zogenoemd ‘nieuw beschut werken’. Hiermee bedoelen we het creëren van een 
‘beschutte’ werkomgeving voor personen met een arbeidsbeperking die alleen in een beschutte 
omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Dit instrument wordt in onze regio 
nog niet ingezet, en zal een financiële impuls vragen. Verder is het de verwachting dat komend jaar 
zo’n 380 tot 580 statushouders zich vestigen in onze regio. Mensen waarvoor intensieve 
ondersteuning hard nodig is.  
 
Dit alles brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee – en tegelijkertijd mogelijkheden die 
Baanbrekers kan benutten. Denk aan de aantrekkende arbeidsmarkt met groeiende kansen in de 
logistiek. Denk ook aan de gemeenten die nu echt het gemeentelijk werk zoals in het groen en de 
schoonmaak willen voorbehouden voor onze doelgroepen. En denk aan de 
samenwerkingsmogelijkheden op het niveau van Hart van Brabant.  
 
De volgende vier ontwikkelingen en vragen hebben naar onze verwachting de meeste impact op de 
uitgezette koers en programmalijnen: 

 De arbeidsmarkt biedt (nieuwe) kansen. 

 Hoe verdelen we de middelen van de Participatiewet? 

 De stijgende vraag naar participatieactiviteiten. 

 Op- en afschalen van dienstverlening, wat is de juiste schaal? 

Op deze ontwikkelingen gaan we hierna in. 
  



 

Cor Huibers, voorzitter WWB-klantenkamer:  
“Al jarenlang ben ik als voorzitter van de 
klantenkamer betrokken en in de weer met het behartigen van 
de belangen van de bijstandsklanten van Baanbrekers. Via dit 
orgaan kunnen klanten en belangenorganisaties invloed 
uitoefenen op beleid. 2015 was een druk en moeilijk jaar. We 
hebben regelmatig vergaderd en adviezen uitgebracht over 
verordeningen, besluiten en regionaal beleid dat samenhangt 
met de nieuwe wet. Als klantenkamer betreuren wij het dat er 
eigenlijk te weinig geld beschikbaar is om klanten te re-
integreren. Met de Participatiewet zijn namelijk ook 
bezuinigingen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat het 
beschikbare budget onder druk staat. De cliëntenparticipatie is 
volop in beweging. Sinds de komst van de Participatiewet zijn 
we aan het kijken hoe we van twee klantenkamers kunnen 
komen tot één Participatieraad. De werving voor de voorzitter 
en de leden hiervan is onlangs gestart. De nieuwe raad moet in 
2016 van start gaan.”  
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3.1. De arbeidsmarkt biedt (nieuwe) kansen 
De werkgelegenheid trekt aan. Dit biedt absoluut kansen voor 
Baanbrekers, vooral nu we een stevig fundament gevormd 
hebben, onder meer met de invlechting van de PMC’s Groen, 
Schoonmaak en Beveiliging. Onze accountmanagers zien 
vanuit hun voortdurende contacten en plaatsingen op de 
lokale en regionale markt vooral kansen bij: 
 

 Logistieke bedrijven. 

In Waalwijk vallen hierbij vooral de gesprekken op 

met bol.com/Docdata voor de opname van 

‘doelgroepen’. Verder zijn er nog vele andere 

logistieke partners (onder meer SPAR, Rituals, 

Syncreon, Food Focus) waar we kansen zien, naast 

veelal MKB-bedrijven waar Baanbrekers partner is. 

 Leisure- en facilitaire bedrijven. 

Vooral de Efteling zal zich, na afspraken met de 

gemeente Loon op Zand, openstellen voor de opname 

van meer doelgroepkandidaten. Verder doet 

Baanbrekers al goede zaken met veel MKB-bedrijven 

in deze sector. Hierbij kan worden gedacht aan 

schoonmaak, hotels, detailhandel en restaurants. 

 Metaal en technische productie. 

Hierbij springen vooral bedrijven in gemeente 

Heusden in het oog (Metal Valley). Opvallend hierbij is 

dat het aantal vacatures goed is, maar de eisen voor 

de gemiddelde Participatiewet- of Wsw-kandidaat te 

hoog. Berichten zijn echter dat met de komst van de 

nieuwe vluchtelingen meer hoogopgeleide mensen 

zich naar arbeid bewegen, die met bijscholing en een 

open houding van de werkgevers deze schaarste wel 

kunnen opvullen. 

 Groen en bouw.  

Hierbij geldt dat we ook voor de bouw doorgaans niet de juiste kandidaten in ons bestand 

hebben. Het gros van kandidaten met papieren en het juiste profiel heeft al werk. In het 

groen zien we echter wel kansen, zeker gezien het feit dat we een eigen groenbedrijf hebben 

en dat we midden in een zeer groene omgeving zitten. We kunnen kandidaten relatief snel 

toetsen op geschiktheid, opleiden en bij gunning van voldoende betaald werk ook plaatsen. 

 
3.2. Hoe verdelen we de middelen van de Participatiewet? 
De groep mensen met een arbeidsbeperking én een SW-status neemt de komende jaren af. Ook de 
subsidie voor deze groep mensen neemt per persoon af. Mensen met een arbeidsbeperking die geen 
inkomen hebben, vallen sinds 2015 onder het regime van de Participatiewet met de daarbij 
behorende budgetten en regelingen. De gevolgen van de aangepaste wet- en regelgeving zijn 
tweeledig:  

VOORSPELLINGEN UWV 
ARBEIDSMARKTPROGNOSE 

 

 In 2016 groeit het aantal banen landelijk 

gezien met 0,7 procent. 

 De flexibilisering van arbeid neemt verder toe 

door de inzet van ZZP’ers en 

flexmedewerkers. 

 Meer vraag naar arbeid levert ook meer 

aanbod van arbeid. De beroepsbevolking 

groeit autonoom met 0,7 procent. 

 Het aantal vacatures groeit in alle sectoren 

behalve de landbouw, de industrie, de 

financiële dienstverlening, het openbaar 

bestuur en de zorg & welzijn. 

 In Midden-Brabant ontwikkelt het aantal 

banen zich ten opzichte van de bevolking op 

gelijke tred met onze ‘buren’ West- en Noord-

Oost-Brabant. Het totaal aantal banen per 

duizend inwoners blijft achterlopen op deze 

twee aangrenzende arbeidsmarktregio’s. 

 In Midden-Brabant is er een toename van het 

aantal banen in de volgende sectoren: 

distributie, consumentendiensten, zakelijke 

dienstverlening en bouw. 

 In Midden-Brabant neemt het aantal banen af 

in de volgende sectoren: de industrie, de 

landbouw en de collectieve sector. 
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1. Onze SW-infrastructuur wordt duurder in verhouding tot het aantal SW-medewerkers. De 

overhead voor de groep medewerkers met een SW-status is moeilijk snel af te bouwen. Het 

gaat hierbij om onze gebouwen, de werkleiding en de voorzieningen. De financieringsbron 

voor deze overhead neemt echter wel af.  

2. Verder speelt dat de mensen met een arbeidsbeperking, die vanaf 2015 onder het regime 

van de Participatiewet vallen, een zware wissel trekken op het toch al krimpende 

Participatiebudget. De kosten voor de werkplekken en begeleiding betalen we uit de 

financiële middelen van de Participatiewet. Deze middelen zijn echter beperkt en moeten 

worden gedeeld met de middelen voor de activiteiten voor mensen zónder een 

arbeidsbeperking. Daarnaast zijn de (begeleidings)kosten voor de mensen met een beperking 

vaak structureel, terwijl de financiering niet structureel voorziet in dekking van deze kosten. 

De re-integratiemiddelen voor Participatiewet-mensen zonder beperking (bijvoorbeeld de 

stimuleringspremie voor werkgevers, opleidingskosten, kosten voor medisch onderzoek) 

komen hierdoor in de knel, terwijl hier de grootste kansen voor financiële 

schadelastbeperking zijn. Als mensen een goede kans hebben om uit te stromen, hebben ze 

immers geen uitkering meer nodig en kunnen we geld besparen. 

 

 

  



 

Jan-Bernard Koolen, lid dagelijks bestuur Baanbrekers:  
“Er is bij Baanbrekers enorm veel werk verzet om de goede dingen te blijven doen. Daar heb ik als bestuurder enorm 
bewondering voor. Ga er maar aanstaan; met alle veranderingen in de wet- en regelgeving en een nog niet 
meezittende economie heeft de organisatie zich goed staande weten te houden. De professionals hebben ook 
afgelopen jaar de werkzoekende en werkgevende klanten goed kunnen bedienen. Ook is door het Baanbrekersteam 
hard gewerkt aan het terughalen en incorporeren van WML Facilitair. Verder werd de Participatiewet ingevoerd en 
zijn er organisatorisch wat zaken gewijzigd. Naast deze ‘verbouwingen’ bleef de winkel gewoon open. Petje af hoor! 
Als bestuurder kan ik concluderen dat de koers van Baanbrekers goed is, ook voor de toekomst. Het is voor de 
komende jaren belangrijk dat er nog meer wordt samengewerkt tussen Baanbrekers, de drie gemeenten en de 
arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Door dit samenwerken kunnen we voor iedereen het beste bereiken.” 
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3.3. De stijgende vraag naar participatieactiviteiten  
De vraag vanuit onze omgeving naar deelnemers voor participatieactiviteiten neemt fors toe. 
Hiermee neemt ook de vraag toe aan Baanbrekers om te organiseren, te faciliteren maar ook te 
financieren. Baanbrekers juicht het toe dat mensen in de brede zin van het woord worden 
uitgedaagd en ondersteund om naar vermogen mee te doen. Concrete voorbeelden zijn:  

 Werk in het kader van de wettelijke tegenprestatie. 

 Initiatieven van partners in het sociale domein. 

 Vrijwilligers in de wijken voor onderhoudswerkzaamheden.  

Onze inschatting is dat het hier gaat om een structurele vraag. Een vraag die kansen biedt voor 
mensen die niet regulier aan het werk kunnen. Baanbrekers selecteert voor deze activiteiten de 
mensen. De selectie, toeleiding en begeleiding van deze Participatiewet-klanten vraagt specifieke 
aandacht en kent een specifiek netwerk.  
 
Hiertegenover staan toenemende kansen op de arbeidsmarkt voor de invulling van regulier werk. 
Bol.com gaat de komende jaren meer dan duizend arbeidsplaatsen vrijstellen. SAPA wil opnieuw 
samenwerken met Baanbrekers. Dit geldt ook voor de Efteling en Syncreon. Deze kansen moeten we 
natuurlijk benutten. Regulier werk moet immers voorop blijven staan bij alles wat Baanbrekers 
uitvoert.  
 
Baanbrekers raakt in toenemende mate in een spagaat, waarbij we keuzes moet maken voor de inzet 
van middelen. Want we moeten dezelfde professional hiervoor inzetten als die de acquisitie en 
matching op regulier werk doet. De financiering gaat tot nu toe bovendien uit hetzelfde 
Participatiewetbudget, van waaruit ook de activiteiten voor arbeidsre-integratie moeten worden 
betaald. Denk hierbij aan werkgeverssubsidies, scholing en werkplekaanpassingen. Toch moeten we 
ook voor deze participatieactiviteiten de middelen zien te vinden, zowel in formatie als in geld, 
bijvoorbeeld Wmo-middelen of PGB’s. Naast arbeidsre-integratie is dat immers ook onze 
corebusiness: voorkomen dat mensen langdurig en wellicht blijvend aan de kant staan met alle 
ellende en maatschappelijke kosten van dien. Verder heeft Baanbrekers ook een belang als het gaat 
om de re-integratieactiviteiten: er is een groep die de opstap van langdurig onbetaald werk nodig 
heeft om eventueel en op termijn toe te kunnen groeien naar regulier werk.  
 
 
3.4. Op- en afschalen van dienstverlening, wat is de juiste schaal? 
Op de fundamenten van 2015 gaan we het partnership met de gemeenten verder vormgeven. Dit 
doen we in de Langstraat én in het Hart van Brabant. Precies in lijn met ons voornemen in ons 
strategisch plan 2015 – 2018 zijn we in 2015 gestart met bouwen. Inmiddels draaien mensen van 
Baanbrekers mee in wijkteams in Heusden en Loon op Zand, zitten ze in een expertteam in Tilburg 
voor de realisatie van Baanafspraken, zijn de workloads verdeeld naar postcode en hebben de 
gemeenteraden het verzoek om meer gemeentelijk werk beschikbaar te maken voor mensen van 
Baanbrekers ondersteund.  
 
In 2016 gaan we werken aan een infrastructuur voor leren en ontwikkelen op de schaal van de 
arbeidsmarktregio. Dit doen we conform de opdracht van de portefeuillehouders Hart van Brabant. 
Deze infrastructuur is toegankelijk voor alle doelgroepen met een afstand tot werk, dus ook de 
WW’ers, mensen uit WIA en Wajong en de mensen zonder een uitkering. Hiermee bewegen we in de 
richting van een ‘inclusieve arbeidsmarkt’: een totale arbeidsmarkt inclusief (reguliere) arbeid, arbeid 
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voor arbeidsgehandicapten, participatie als opstap naar werk, arbeidsmatige dagbesteding en 
nieuwe vormen van beschut werk.  
 
De hiervoor genoemde ontwikkelingen vragen in de komende jaren echter in toenemende mate om 
een positionering van Baanbrekers voor de langere termijn. Wat is de juiste schaal voor de publieke 
spelers om de werkgevers te bedienen? Wat willen de gemeenten gezamenlijk blijven doen op de 
schaal van de Langstraat? Wat gaan we organiseren op de schaal van Hart van Brabant? Welk werk of 
welke inkomenstaken horen thuis in de wijkaanpak? Moet er een regionaal publiek re-
integratiebedrijf komen? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Marieke Donders, adviseur 

werkgeversdiensten UWV:  
“Binnen Werkgeversservicepunt Werkhart zijn we samen 

met Baanbrekers actief bezig de regionale arbeidsmarkt 

voortdurend een positieve impuls te geven. Samen 

creëren we volop kansen voor onze cliënten al dan niet 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn ook graag 

geziene partners bij werkgevers in Midden-Brabant. 

Samen behalen we prima resultaten en zetten elkaar in 

onze kracht. Wij zijn blij met Baanbrekers.” 
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4. WAT IS ONS ANTWOORD OP DEZE ONTWIKKELINGEN? 
 
Baanbrekers wil zoveel mogelijk mensen aan (regulier) werk helpen. Hiervoor zijn voor de periode 
2015 tot en met 2018 als doelstellingen geformuleerd: de loonwaarde van de SW’ers en mensen 
met een uitkering daadwerkelijk benutten; een nieuwe vorm van beschutte werkplekken creëren 
voor mensen voor wie een regulier dienstverband niet haalbaar is; ‘first supplier’ zijn voor 
werkgevers met inzet van onze mensen in een dienstverband of met een uitkering; een efficiënte 
en effectieve bedrijfsvoering runnen; en last but not least: uitkomen met de Rijksmiddelen. 
 
Waar staan we nu? Zijn deze gekozen doelstellingen nog haalbaar gezien de ervaringen tot nu toe en 
de actuele ontwikkelingen en passen ze nog bij de gekozen visie? Het gekozen offensieve bouwplan 
past ons nog, ook in relatie tot de actuele ontwikkelingen. Via de programmalijnen die we eind 2014 
hebben uitgezet, zijn we goed op weg om de gekozen doelstellingen te realiseren. De uitgevoerde 
activiteiten bleken effectief en de vooraf afgesproken resultaten zijn veelal gehaald. De inhoudelijke 
lijn die we hebben uitgezet met het strategisch plan bestendigen we dan ook in 2016. We gaan op 
basis van de resultaten van 2015 en de actuele ontwikkelingen de activiteiten bijslijpen en de 
programmalijnen bij de tijd brengen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de geactualiseerde 
programmalijnen. Baanbrekers bouwt langs deze lijnen gestaag verder. 
 

Daarnaast zijn er nog twee andere zaken van belang om de dienstverlening op de langere termijn 
beschikbaar te houden voor de groep burgers die hierop is aangewezen: 
 

1. De middelen waarover Baanbrekers tot nu toe beschikt.  

Deze zijn zoals bekend onvoldoende en maar zeer beperkt beïnvloedbaar. Het feit dat de 

middelen zeer beperkt beïnvloedbaar zijn, heeft te maken met het landelijk verdeelmodel 

voor de uitkeringsmiddelen (BUIG), de salarissen voor de SW-medewerkers, de statische SW-

infrastructuur en de ‘bevroren’ gemeentelijke vergoeding van de overheadkosten voor de 

uitvoering van het Participatiewet. Hier tegenover staat een groeiende vraag naar 

dienstverlening (sinds 2008 is het aantal meldingen voor een bijstandsuitkering bijvoorbeeld 

verviervoudigd en het bijstandsvolume met 75 procent gegroeid), een veranderende vraag 

naar dienstverlening (meer participatieactiviteiten, structurele begeleidingsnoodzaak) en een 

krimpend re-integratiebudget. Is het uitkomen met Rijksmiddelen in de toekomst überhaupt 

haalbaar en zo ja, wenselijk? Om hierop een antwoord te vinden moet in beeld worden 

gebracht hoe de vraag naar (toekomstige) dienstverlening zich ontwikkelt en welke middelen 

het Rijk daadwerkelijk voor deze dienstverlening beschikbaar stelt. Vervolgens kan worden 

bepaald welke investeringsvraag aan de gemeenten moet worden gesteld. Dit wordt in de 

eerste helft van 2016 centraal gesteld. 

 

2. Het is van belang dat we antwoorden vinden op de positioneringsvragen die we stelden in 

paragraaf 3.4. Het gaat hierbij om de geografische schaal en de inhoud van de 

dienstverlening. Welke plek neemt Baanbrekers met de dienstverlening in op het spectrum 

van de negen gemeenten in de Hart van Brabantregio tot en met de wijken van onze eigen 

gemeenten? Welke dienstverlening organiseren we op welke schaalgrootte en in welke mate 

is er behoefte aan eenduidigheid in de dienstverlening (‘one size fits all’) of aan maatwerk? In 

welke mate gaat Baanbrekers over arbeidstoeleiding gericht op regulier werk, mag 

participatie ook een doel op zich zijn? In het voorjaar van 2016 start, op initiatief van 
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Diamant groep en Baanbrekers, de verkenning naar de mogelijkheden om tot een 

‘leerwerkinfrastructuur’ op het niveau van Hart van Brabant te komen. Verder wordt de 

wijkgerichte aanpak in de Langstraatgemeenten na de zomer van 2016 geëvalueerd. Deze 

initiatieven zullen ongetwijfeld input voor deze positioneringsdiscussie leveren. 
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5. JAARPLAN 2016 
 
Op basis van onze ervaringen en de actuele ontwikkelingen hebben we onze programmalijnen voor 
2016 iets aangepast ten opzichte van 2015. Onder ieder kopje is deze aanpassingen ten opzichte van 
2015 aangegeven. De programmalijnen voor 2016 zijn:  
 

 Marktbewerking. 

 Talentontwikkeling/loonwaarde. 

 Inbedding WML Facilitair. 

 Participatieactiviteiten. 

 SW-infrastructuur. 

 Samenwerking met de gemeenten. 

 Effectiviteit, efficiency en control. 

 
5.1. Marktbewerking 
> Combinatie van de programmalijnen 4: Uitbouwen detacheren en mixed-peopleconcept en 5: Versterken van de acquisitie, 
het relatiebeheer en de marktbewerking. 
 
De marktbewerking is succesvol ingezet in 2013 en ontwikkelt zich goed. De resultaten zijn 
bemoedigend. We hebben voor de externe markt een mooi, breed palet aan dienstverlening, dat 
onlangs is versterkt met onze nieuwe facilitaire PMC’s. We gaan verder op deze ingeslagen weg. De 
instrumenten Transferium en Talentbanen gaan we verder verbeteren en benutten. En de 
samenwerking in Hart van Brabant bouwen we gestaag verder op. We richten ons hierbij nu op de 
werkgevers met meer dan honderd werknemers in dienst. Specifieke aandacht besteedt Baanbrekers 
in 2016 aan het op maat maken van werk bij de mensen die we moeten plaatsen (jobcarving, 
jobcreation, re-engineering) zodat we de ondernemers hier goed over kunnen adviseren en werk 
kunnen creëren voor mensen met een beperking. De groepsgewijze plaatsingen van SW-
medewerkers en bijstandsklanten komen nog onvoldoende uit de verf. Hier gaan we meer werk van 
maken.  

 We gaan de in gang gezette aanpak doorzetten en verder versterken.  

 We besteden specifieke aandacht aan de beïnvloeding van werkprocessen: jobcarving, 
jobcreation, re-engineering. 

 We investeren in de gezamenlijke aanpak in de arbeidsmarktregio (‘Werkgeversservicepunt 
Werkhart’) voor de grote, 100 plus werkgevers. 

 We zetten gericht in op de drie meest kansrijke ondernemingen in relatie tot de doelgroepen 
van Baanbrekers. 

 De mogelijkheden op de markt voor groepsgewijze plaatsingen onderzoeken we nader. 

 
5.2. Talentontwikkeling/loonwaarde  
> Dit was programmalijn 2, is wat verbreed: Invoeren van de loonwaardebepaling. 

 
In 2015 startten we met de inzet van de Dariuz-methodiek voor de loonwaardebepaling. Er zijn 
medewerkers opgeleid voor de toepassing van de methodiek. Inmiddels zijn de eerste metingen 
verricht, waarbij aan de hand van de uitslagen op competenties wordt beoordeeld of de 
medewerkers op de huidige plek het meest optimaal tot hun recht komen. In 2016 zijn de metingen  



 

Yusuf Bolat, keukenmedewerker/kok:  
“Het was geen grapje, maar op 1 april 2015 kon ik toch écht aan de slag bij café-restaurant Centraal aan de Vismarkt 
in Heusden. Eindelijk, mag ik wel zeggen, want ik heb lang gezocht naar werk. Zo’n jaar of twee, drie heb ik in de 
uitkering gezeten. Tijdens die tijd deed ik wel veel werkervaring op. Bijvoorbeeld bij Broikes, de broodjesservice en 
cateringsorganisatie van Baanbrekers. Hoewel ik een horeca-opleiding heb afgerond, was het toch niet gemakkelijk 
om aan werk te komen. Veel werkgevers zijn nog wat terughoudend om mensen met een beperking in dienst te 
nemen. Gelukkig was dat bij Centraal heel anders. Die baan heb ik via-via zelf gevonden. Deze werkgever heeft toen 
een banenafspraak ingevuld, zoals dat officieel heet. Dat wil zeggen dat ik aan het werk kan en dat mijn werkgever 
wat voordeeltjes krijgt. Ook worden mijn werkgever en ik ondersteund door een jobcoach. Ik ben enorm blij dat ik 
nu helemaal op eigen benen sta. Met goede moed en veel vertrouwen ga ik de toekomst tegemoet!” 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
CONCEPT JAARVERSLAG & JAARPLAN BAANBREKERS 

 
Pagina 31 van 36 

als onderdeel opgenomen in de HR-cyclus voor alle SW-medewerker. Hiermee gaan we 
gestructureerd sturen op het in beeld brengen en daadwerkelijk benutten van deze loonwaarde. De 
Dariuz-methodiek wordt ook ingezet voor de Talentbanen en Baanafspraken. Verder gaat 
Baanbrekers aan de slag met talentontwikkeling via doorontwikkeling van het Transferium. In 2016 
wordt het Transferium gehuisvest bij Baanbrekers en hier wordt ook de betreffende methodiek 
ingebed. 
 
In 2016 wordt ook de doelgroep van Talent2Work-aanpak uitgebreid. Tot nu toe richtte de aanpak 
zich voornamelijk op mensen met een loonwaarde van vijftig tot honderd procent. Op deze personen 
blijft Talent2Work zich ook in 2016 richten. Maar daarnaast gaan we met rondleidingen bij 
werkgevers speciaal voor Talentbanen, Baanafspraken en de SW’ers deze doelgroepen extra kansen 
bieden op uitstroom. Eind 2015 zijn we begonnen met het in kaart brengen van de groep mensen 
met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het verlengde hiervan wil Baanbrekers in 2016 – 
samen met de drie gemeenten – de mogelijkheden voor nieuw beschut werken verder verkennen. 
 

 De in gang gezette Dariuz-aanpak zetten we door voor alle doelgroepen van Baanbrekers.  

 We bedden de methodiek en de huisvesting van het Transferium in bij Baanbrekers. 

 We gaan Talent2Work, naast de reguliere aanpak, gerichter inzetten voor mensen met een 

lage loonwaarde. 

 We verzorgen pilots voor plaatsingen van mensen met een lage loonwaarde. 
 

5.3. Inbedding WML Facilitair 
> Vervolg op programmalijn 7: Nader bekijken van de joint-venture WML Facilitair. 

 
WML Facilitair is sinds 1 januari 2016 voor honderd procent een dochteronderneming van 
Baanbrekers. De wijziging in eigendomsstructuur is natuurlijk veel meer dan een strikt juridische 
verandering. WML Facilitair is voortaan een onderdeel van Baanbrekers en we werken er aan om 
WML Facilitair optimaal in te passen binnen de realisatie van de doelstellingen van Baanbrekers als 
geheel. Dit algemene uitgangspunt moet nog worden aangescherpt. In de eerste helft van 2016 
komen verschillende aspecten aan de orde die bijzonder relevant zijn voor het commerciële beleid. 
De belangrijkste zijn: 
 

 Welke strategische hoofdlijn moet gelden voor WML Facilitair? Wordt er werk gezocht voor 
mensen die voor een uitkering afhankelijk zijn bij Baanbrekers? Of zoeken we medewerkers 
bij werk dat in financiële termen het meest oplevert?  

 Hoe kan de instroom van mensen met een uitkering binnen WML Facilitair zo soepel mogelijk 
plaatsvinden? 

 Welke marktsegmenten zijn het meest geschikt om de strategische doelstellingen te 
realiseren? Op welke manier worden de inspanningen om markten te bewerken afgestemd 
met andere onderdelen van Baanbrekers? 

 Verschillende bedrijfsvoeringsfuncties zijn binnen WML Facilitair zelfstandig georganiseerd; 
andere worden geleverd door Baanbrekers. De organisatie van alle functies wordt tegen het 
licht gehouden met het oog op zowel effectiviteitscriteria als(kosten-)efficiency, om daarmee 
tot een optimale organisatie van deze functies te komen. 
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5.4. Participatieactiviteiten  
> Nieuwe programmalijn. 

 
Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar gemeenten is de behoefte 
aan participatieactiviteiten gegroeid. Dit heeft enerzijds te maken met de behoefte aan meer 
burgerparticipatie als doel op zich. Daarnaast is de participerende burger ook een oplossing om het 
wegvallen van subsidies en geldstromen uit het verleden (deels) op te vangen. Baanbrekers wil hier 
haar bijdrage aan leveren. Het plaatsen van mensen op participatie is niet iets dat ‘we er even bij 
doen’, naast de taakstelling in relatie tot regulier werk, of in relatie tot de taakstelling voor de BUIG-
middelen. Een serieuze aanpak berust op methodisch werken met voldoende tijd en aandacht voor 
de kandidaten in kwestie, om te zorgen dat mensen niet alleen geplaatst worden maar dat de vorm 
van participatie ook daadwerkelijk verduurzaamt. In 2016 willen we:  
 

 Inventariseren aan welke participatieactiviteiten de gemeenten behoefte hebben. 

 In kaart brengen welke budgetten mogelijk aan te wenden zijn voor de financiering van deze 
activiteiten. 

 Experimenteren met participatieactiviteiten in de wijken. 

 Meer dan in 2015 invulling geven aan de tegenprestatie. 

 
  



 

Roeland Stahlecker, farmaceutisch vakman:  
“Na 32 jaar bij Organon te hebben gewerkt, stond ik na een reorganisatie op straat. Nog geen zestig dus veel 
te jong om te ‘rentenieren’. Al die jaren ben ik farmaceutisch vakman geweest. Ik wist alles van pillen en 
poeders. Drie jaar deed ik mijn uiterste best om uit de WW te komen. Ik schreef talloze brieven, mocht op 
gesprek komen, maar het lukte telkens niet. Heel even werkte ik bij het Tweestedenziekenhuis in Tilburg, 
maar tot een vast contract kwam het niet. Uiteindelijk kwam ik eind 2014, begin 2015 bij Baanbrekers 
terecht. Hier werd ik goed geholpen door Marije, mijn vaste contactpersoon. Het voelde goed dat zij precies 
wist hoe mijn situatie was. Dat ik niet telkens mijn verhaal opnieuw hoefde te vertellen. Bij Baanbrekers 
kreeg ik te maken met een heleboel regels en plichten. Dat was enorm wennen. Ik ben ook af en toe goed 
boos geweest op Baanbrekers, dat mag je gerust weten. Uiteindelijk moet ik wel toegeven dat Baanbrekers 
mij goed heeft geholpen. Maar ik ben er allesbehalve rouwig om dat ik Baanbrekers gedag mag zeggen. Ik 
heb namelijk werk gevonden als farmaceutisch vakman bij Ceban, een megagrote apotheek in Breda. 
Hiermee ben ik helemaal uit de uitkering. En daar ben ik superblij om!” 
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5.5. SW-infrastructuur 
> Vervolg op programmalijn 3: uitlijnen van onze PMC’s. 

 
De Wsw-instroom is met de invoering van de Participatiewet op slot gegaan. Als gevolg hiervan – en 
door de toenemende vergrijzing – neemt de SW-bezetting af. Dit heeft gevolgen voor de organisatie 
van Baanbrekers. We gaan in kaart brengen wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn en wat 
alternatieven zijn om wegvallende capaciteit op te vangen en om de overheadkosten te drukken. Op 
basis hiervan wordt de transitie gestart en worden de effecten gevolgd.  
 

 Kwalitatieve inventarisatie: waar vallen bijvoorbeeld competenties weg? 

 Kwantitatieve inventarisatie in termen van: 

o verloop bezetting per afdeling/PMC; 

o gevolgen voor de overhead; 

o directe financiële gevolgen (omzet en toegevoegde waarde); 

o gevolgen voor de organisatie- en infrastructuur; 

o alternatieven om effecten te compenseren. 

 
5.6. Samenwerking met de gemeenten in de Langstraat en in Hart van Brabant 
> Combinatie van de programmalijnen 1: Intensiveren van de samenwerking in Midden-Brabant en 8: Beter vormgeven van 
de samenwerking met de gemeenten. 

  
In 2015 zijn belangrijke aanzetten gegeven voor de samenwerking tussen de gemeenten en 
Baanbrekers. Zowel als het gaat om de relatie regievoerder – uitvoerder als om te komen tot een 
gezamenlijke infrastructuur op het niveau van Hart van Brabant. Maar ook door de intentie die door 
de gemeentenraden is uitgesproken om meer werk te gunnen aan mensen van Baanbrekers. Voor 
toekomstbestendige dienstverlening aan onze inwoners is het van belang om in 2016 stevig door te 
stappen op deze ingezette paden. Zaken die hierbij aan de orde moeten komen zijn:  

 Meer synergie tussen het gemeentelijk beleid en de uitvoering door Baanbrekers. 

 Een inhoudelijke Langstraat-agenda met een stevige stem in Hart van Brabant. 

 Versterking van het draagvlak voor een regionale leerwerkinfrastructuur voor alle 

doelgroepen. 

 Vergroting en effectuering van de mogelijkheden voor sociaal inkopen.  

Baanbrekers gaat concreet inzetten op: 
  

 Het koppelen van de beleidscapaciteit van Baanbrekers aan de beleidscapaciteit van de 
gemeenten met een gezamenlijke Langstraatagenda als kader voor de activiteiten van 
Baanbrekers. 

 Het ondersteunen van het sociaal inkopen om zoveel mogelijk de verbinding te maken tussen 
het werk van de gemeenten en de doelgroepen van Baanbrekers. 

 Een gerichte inbreng in en deelname aan de activiteiten op het niveau van Hart van Brabant, 
in het Regionaal Werkbedrijf en in de gezamenlijke werkgeversaanpak. 

 De eerste stappen in de opbouw van een regionale leerwerkinfrastructuur voor alle mensen 
met een afstand tot werk in onze arbeidsmarktregio. 
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5.7. Effectiviteit, efficiency en control 
> Dit was programmalijn 6: Herinrichting van de organisatie. 

 
Baanbrekers heeft al veel stappen gezet om de effectiviteit te verbeteren en de efficiency van de 
organisatie te vergroten. Er is fors geïnvesteerd in de systemen. Bijvoorbeeld in de ICT-infrastructuur, 
het personeelssysteem en het ERP-systeem. De organisatie-inrichting is aangepast en er is op het 
personele vlak geïnvesteerd in scholing, gerichte sturing. Tevens zijn er enkele functies opnieuw 
bezet. Desalniettemin kan en moet de organisatie verder verbeteren en robuuster en professioneler 
worden om de wendbaarheid en de flexibiliteit die de snel veranderende omgeving vraagt, te kunnen 
bieden. In 2016 wordt hiervoor gekeken naar de personele formatie, de sturing van de 
bedrijfsprocessen op basis van het managementinformatiesysteem en de optimalisatie van de 
werkprocessen (onder meer van invordering en handhaving). 



 

Said Majiti, accountmanager:  
“In 2014 en in het begin van 2015 hebben we flink wat gezaaid. Medio 2015 konden we van deze inspanningen 
profiteren en oogsten. Ik ben er trots op dat wij als Baanbrekers in deze moeilijke tijd heel wat nieuwe 
samenwerkingsverbanden en partnerships wisten af te sluiten met grote en kleine werkgevers in onze regio. 
Samen met hen konden we veel talenten aan het werk helpen. We zijn nu al een bekende speler als het gaat 
om arbeidsvraagstukken. Voor de toekomst verwacht ik dat onze rol steeds belangrijker wordt. Dat werkgevers 
in onze ambitieuze regio automatisch aan Baanbrekers denken als ze zitten met vragen op het gebied van het 
invullen van vacatures, het uitbesteden van werk, het terughalen van productie uit lage lonenlanden en het 
sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben er zin in!” 
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 INLEIDING 

Baanbrekers presenteerde eind 2014 het Strategisch Plan 2015 – 2018. In dit toekomstperspectief 
schetsten wij de grote lijnen die Baanbrekers als publieke onderneming voor werk en inkomen vol-
gens de opdracht van de Langstraatgemeenten wilde gaan volgen. We hebben voor de periode 2015 
tot en met 2018 toen gekozen voor een offensief scenario. Bij ons offensieve scenario zijn we uitge-
gaan van een ondernemende, omzetgerichte, flexibele en marktgerichte organisatie, die erop gericht 
is om zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen.  
 
In de praktijk zou dat volgens ons neerkomen op de volgende acht programmalijnen die nodig waren 
om de veranderslag te maken in de periode 2015 tot en met 2018: 
 

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

 
De tijd is nu rijp om terug te blikken op wat Baanbrekers in 2015 daadwerkelijk heeft gerealiseerd. 
Wat ging goed – en wat kan er dit jaar beter? Verder gaan we in op de ontwikkelingen waar onze or-
ganisatie in 2016 mee te maken krijgt. We hebben onze acht programmalijnen onder de loep geno-
men met het oog op die actuele ontwikkelingen en de veranderde wet- en regelgeving. Daarop in-
spelend hebben we het jaarplan 2016 vormgegeven. In dit jaarplan bieden we inzicht in het hoe en 
waarom van onze prioriteiten voor de komende maanden. 
 
Baanbrekers constateert een onbalans tussen de (huidige) financiële kaders en de taken die nabije 
toekomst op de organisatie afkomen in relatie tot de draagkracht van de organisatie. Denk hierbij 
aan de toename van de vraag naar onze dienstverlening op een steeds breder (sociaal) terrein, het 
feit dat ons klantenbestand nog steeds een groei vertoont, het slechts voorzichtige economische her-
stel en de verschillende bezuinigingsslagen. Dit ‘zware weer’ dat ons als publieke onderneming voor 
werk en inkomen staat te wachten, blijft voorlopig ongetwijfeld een zware wissel trekken op onze 
financiële positie.  
 
Het antwoord hierop ligt in stevig doorgaan op het in gang gezette pad. Baanbrekers blijft vol gaan 
voor werkgeversdienstverlening om zoveel mogelijk mensen zo regulier als mogelijk aan het werk te 
krijgen. Ook wil Baanbrekers samen met onze gemeenten bespreken hoe we onze gezamenlijke 
dienstverlening aan burgers binnen de volle breedte van het sociale domein kunnen waarborgen en 
versterken. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd hebben wij onze prioriteiten voor de ko-
mende tijd gesteld. 
 
 
 
Wil Ligtenberg 
voorzitter Baanbrekers 
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 EEN TERUGBLIK OP 2015  

 

 Algemeen  
“Zoals afgesproken hebben we in 2015 de basis verder versterkt voor een kansrijk 2016”, vertelt di-
recteur Marion van Limpt. “Baanbrekers heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de 
contacten met de markt, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo zijn bij Docdata de eerste 35 
mensen geplaatst. Verder zijn we zijn erin geslaagd om het contract met onze cleanroomopdrachtge-
ver B. Braun voor drie jaar te verlengen. Daarnaast hebben we maar liefst 397 mensen op regulier 
werk gematcht en dat is meer dan ooit tevoren!” 
 
2015 was echter wel een pittig jaar. “De opdracht van Baanbrekers was om met gelijkblijvende finan-
ciële middelen ambitieuze resultaten te halen. De combinatie van onze prille organisatie in opbouw 
met alle perikelen van dien, een zeer beperkt budget voor de inzet van personeel en een aantal 
nieuwe, onverwachte vragen maakte deze ambitieuze resultaten tot een regelrechte uitdaging. De 
flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie blijkt nog niet helemaal in balans met de verander-
vraagstukken waar Baanbrekers zich voor geplaatst ziet.”  
 
De implementatie van de nieuwe regels als gevolg van de Participatiewet vergde de nodige kruim. 
“Inmiddels is dit succesvol voltooid. Hierbij daalde het aantal mensen dat een beroep deed op de bij-
stand niet, integendeel. Ook het gemiddelde bijstandsvolume steeg ten opzichte van 2014. De markt 
was nog instabiel en bood weinig werk en ruimte voor onze mensen. Verder werd een groter appel 
op onze organisatie gedaan voor nieuwe activiteiten in de wijkteams, voor de onverwachte run op de 
bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp en voor de inzet die verwacht werd om de Baanafspra-
ken op het niveau van Hart van Brabant tot een succes te maken. Het heeft een behoorlijke wissel op 
de werkorganisatie getrokken. En dat geeft zorg, ook voor de aankomende jaren. Zo is het ziektever-
zuim bijvoorbeeld gestegen. Dat is niet geheel te wijten aan de werkdruk, maar het is wel een teken 
aan de wand. Hoe dan ook, en hier en daar op het tandvlees; we hebben de afgelopen resultaten wél 
gehaald en daar ben ik enorm trots op!” 

 
“De managers schetsen voor hun eigen afdeling de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 
2015. Ik wil vier algemene ontwikkelingen noemen. We hebben 2015 gebruikt om de samenwerking 
met Vebego in onze joint venture WML Facilitair te evalueren. Dit deden we samen met het bestuur 
en met advies van de gemeenteraden. Uiteindelijk is de samenwerking met Vebego opgezegd en de 
tweede helft van 2015 hebben we gebruikt om de overname van de activiteiten voor te bereiden. De 
overname is goed gelukt. WML Facilitair is een mooi bedrijf en een aanwinst voor Baanbrekers. Het 
geeft een prachtige propositie: we hebben nu een nog breder spectrum aan onder meer groen- en 
schoonmaakdiensten onder eigen beheer. Hiermee kunnen we werkgevers echt ‘ontzorgen’, een 
mooie basis voor 2016.” 
       
“In de Langstraat hebben we afgelopen jaar de samenwerking met onze gemeenten een impuls gege-
ven. We hebben samen met collega’s van de gemeenten de mogelijkheden voor een goede op-
drachtgever-opdrachtnemerrelatie verkend. We hebben bekeken wat precies de opdracht van Baan-
brekers zou moeten zijn en hoe er verantwoording zou moeten worden afgelegd. Baanbrekers pleit 
voor één Langstraatagenda en één opdracht vanuit de drie gemeenten aan Baanbrekers; we hopen 
daar in 2016 draagvlak voor te creëren en de volgende stappen te kunnen zetten.” 
 
“Het afgelopen jaar is er landelijk geld vrijgemaakt voor SW-bedrijven om de transitie goed te door-
staan en de Participatiewet te kunnen uitvoeren. De arbeidsmarktregio Hart van Brabant ontving 1 
miljoen euro, waarvan een vijfde naar Baanbrekers gaat. Dit geld gaan we gebruiken om de krachten 
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te bundelen in de arbeidsmarkt. We willen vanuit de huidige SW-bedrijven één infrastructuur bou-
wen voor negen gemeenten, om mensen met een beperking in beweging te houden en voor te berei-
den op regulier werken. Dat is en blijft tenslotte een publieke taak.”  
 
“Parallel hieraan zijn we in onze arbeidsmarktregio, evenals in de andere arbeidsmarktregio’s, gestart 
met het Regionaal Werkbedrijf. In dit ‘virtuele’ bedrijf maken we afspraken over de Baanafspraken 
en over een werkgeversaanpak voor de hele regio. De gemeenten, BZW, FNV, UWV en de SW-bedrij-
ven doen hieraan mee. Baanbrekers neemt deel namens de drie SW-bedrijven en de Langstraatge-
meenten. In de toekomst zal dit Regionaal Werkbedrijf steeds belangrijker worden voor wat Baan-
brekers doet.” 
 
 

 Markt & Strategie 
Zoals afgesproken bij de fusie in 2013 is de afdeling Markt & Strategie in 2015 ondergebracht bij an-
dere afdelingen van Baanbrekers. “De tijdelijke aard van de afdeling was vanaf dag 1 duidelijk”, legt 
Inge Willems, manager ad interim van Markt & Strategie, uit. “De afdeling moest de voorhoede vor-
men waar het ging om aansluiting bij de externe markt en nieuwe concepten bedenken. We hebben 
in de eerste jaren van Baanbrekers goede resultaten bereikt: zeker in 2014 draaiden we een flinke 
omzet en waren veel bemiddelingen succesvol. Het begin van 2015 verliep moeizamer vanwege te-
genvallende marktontwikkelingen. Dit hoorden we overigens ook van collega-bedrijven. Maar door in 
de frontlinie te blijven opereren en commerciële slagkracht in te zetten is het ook in 2015 goed geko-
men, de omzet is weer gegroeid. We hebben zelfvertrouwen gehouden en zijn met onze aanpak 
doorgegaan op de ingeslagen weg. Ik ben er trots op dat we de dip te boven zijn gekomen. ” 
 
Markt & Strategie moest koploper zijn, het meest markgericht, en van buiten naar binnen kijken. 
“Alle accountmanagers werken met een eigen accountplan. Daar staan de key-accounts in waarmee 
ze regelmatig contact onderhouden, de strategie per klant, de prospects, de afspraken, de netwer-
ken. In totaal was de opdracht in 2015 om 250 structurele contacten te hebben, 540 vacatures op te 
halen, 350 plaatsingen te doen en 100 SW’ers in groepsdetacheringen te plaatsen met een omzet 
van 1,3 miljoen. Verder was het de bedoeling om social return te realiseren en om voor het Werkbe-
drijf een omzet te genereren van 2,9 miljoen euro. Dat is gelukt. We hebben ook flink geïnvesteerd in 
de samenwerking in Hart van Brabant, onder meer met de organisatie en invulling van de Baanaf-
spraken.” 
 
Na de zomer is de afdeling Markt & Strategie ‘ingedaald’ in de organisatie. “We zijn in het najaar druk 
bezig geweest met de overdracht. Vier accountmanagers zijn naar Re-integratie & Participatie gegaan 
en twee anderen zijn bij het Werkbedrijf ondergebracht. De stafmedewerkers vallen nu onder de di-
recteur. Ik denk dat het heel goed is dat de accountmanagers toch als één team blijven werken, en 
tegelijkertijd meer integraal met de verschillende afdelingen samenwerken. Nu ligt de verkoop dicht 
bij de ‘productie’. De accountmanagers kunnen de marktbewerking sturen, alles is meer in één hand. 
Het lukt hiermee steeds beter om langdurige relaties aan te gaan met werkgevers – ook met grote 
ondernemers.” 

 
 

 Inkomensondersteuning 
Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, vindt de inrichting van het team Handhaving één van 
de belangrijkste ontwikkelingen in 2015. “Voorheen huurden we onze handhavers en sociaal recher-
cheurs in. Eind 2014 is besloten om Handhaving intern op te zetten, met vier eigen medewerkers. In-
middels zijn er drie van die vier mensen in dienst van Baanbrekers bezig om onder meer onrechtma-
tigheden op te sporen. Er zijn mogelijkheden voor medewerkers van Baanbrekers om intern te sollici-
teren, maar in een functie als deze is ervaring écht een vereiste. Wij hechten heel erg aan kwaliteit 
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en die is moeilijk te vinden. We hopen de procedure voor de laatste medewerker begin 2016 te heb-
ben afgerond.” 
 
“Bij mensen die een bijstandsaanvraag doen is het de kunst om al ‘aan de poort’ te zien of de aan-
vraag rechtmatige gronden heeft. Dat poortproces hebben we in 2015 verder verbeterd. Inmiddels 
houden we al een jaar lang ruim zestig procent van de melders tegen. Landelijk is dit percentage 
veertig procent, zo blijkt uit gegevens van Stimulansz. Het ‘tegenhouden’ is uiteraard geen doel op 
zich: mensen die wel recht hebben op een uitkering moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Dan 
helpt het wel om overbodig werk als onrechtmatige uitkeringen terugvorderen te voorkomen. We 
hebben heel veel klanten en het kost flink wat energie om alle aanvragen die we krijgen binnen de 
wettelijke termijn af te handelen. Dat lukt tot dusver nog wel, maar de druk is hoog.” 
 
“Sinds 2009 hebben we een verdubbeling van het aantal klanten gezien, maar het aantal inkomens-
consulenten moet sinds 2008 gelijk blijven. Voor ons was het de afgelopen jaren daarbij ook de uitda-
ging om de formatie te vullen met eigen mensen in plaats van externe medewerkers. Ondanks het 
feit dat ook ervaren inkomensconsulenten moeilijk aan te trekken zijn, hebben we in 2015 behoorlijk 
wat nieuwe mensen aangenomen en intern opgeleid om volgens de ‘Baanbrekers-methode’ het vak 
te leren. Het niveau is hoog gebleven: er worden goede besluiten genomen, onderbouwd en door-
dacht. Het aantal bezwaren en beroepen is flink toegenomen, maar het aantal gegronde bezwaren 
en beroepen blijft relatief laag. Om het geheel te kunnen ‘managen’ is er wel meer dan gepland ge-
bruik gemaakt van inhuurkrachten” 
 
“In 2014 is het opleggen van boetes ingevoerd. Dit heeft geleid tot extra werkzaamheden, en een 
beetje extra inkomsten. Het boeteproces heeft enige tijd stilgelegen in 2015, omdat er onduidelijk-
heid was bij het Rijksbeleid over de hoogte van de boetes en de billijkheid ervan. Na uitspraken van 
de nationale ombudsman en de centrale raad van beroep is dit proces verhelderd en is differentiatie 
ingevoerd in de hoogte van de boetes. Door het tijdelijk stopzetten van het proces is de bulk aan 
openstaande processen fors toegenomen en moeten we een inhaalslag maken. Het opleggen van 
boetes is wettelijk verplicht, en een belangrijk instrument in het kader van dienstverlenend handha-
ven. Het proces invordering debiteuren is in 2015 met hulp van een extern deskundige doorgelicht 
en waar nodig gestroomlijnd en verbeterd, zowel aan de processingkant als wat betreft de applica-
ties. Dit moet leiden tot een meer efficiënte en effectieve uitvoering en dus een hogere opbrengst in 
2016.” 
 
“In 2015 is Baanbrekers aangesloten bij het wijkgericht werken van de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk. Alle drie de gemeenten hebben hun eigen aanpak en wij proberen daar zo goed 
mogelijk op aan te sluiten. Dat vergt het nodige van de organisatie, omdat niet alle taken die ons 
worden toebedeeld daadwerkelijk onder het takenpakket van Baanbrekers vallen. Dit zorgt voor ex-
tra inzet en dus extra kosten bij Baanbrekers, waarbij er soms ‘hick-ups’ in reguliere processen ont-
staan. Het wijkgericht werken is een pilot van twee jaar en het uitgangspunt is dat we, op basis van 
best practices, eind 2016 op een uniforme effectieve manier van werken uitkomen die vanaf dan een 
positief rendement oplevert.” 
 
 

 Werkbedrijf 
Jos Oude Egberink, manager van het Werkbedrijf, noemt 2015 een jaar van ‘bestendiging’. “Het was 
vooral een jaar waarin we de gegroeide omzet op peil wilden houden en de kosten wilden verminde-
ren met onder meer efficiencymaatregelen. Een belangrijke mijlpaal voor het Werkbedrijf is het bin-
nenhalen van een nieuw driejarig contract met cleanroomopdrachtgever B. Braun. De omzet is ruim 
gehaald en de directe kosten zijn onder prognose gebleven.”  
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“Onze Cleanroom heeft in de eerste drie kwartalen van 2015 in een beperktere en daarmee efficiën-
tere omvang gefunctioneerd. Dankzij het aantrekken van de markt kon de bemensing van deze activi-
teit in het vierde kwartaal weer worden uitgebreid. Verder is na een audit door Dekra ons EN-ISO 
13485:2012-kwaliteitscertificaat verlengd. Dit dankzij de grote inspanning en daadkracht die is gele-
verd door onze mensen om een aantal geconstateerde tekortkomingen op te lossen.”  
 
De omzet van de Wasserij van Baanbrekers maakte een lichte groei door. “Deze omzet groeide met 
zo’n 35.000 euro, ten opzichte van de begroting van 260.000 euro. Ook bij ons kringloopbedrijf Twid-
dus ligt het accent op groei: daar zijn initiatieven ontplooid om extra omzet te genereren door bij-
voorbeeld de verkoop van ‘weesfietsen’ en verbetering van de uitstraling van de Twidduswinkel. Ze-
ker in het laatste kwartaal van 2015 is het kringloopbedrijf gestart met het effectiever omgaan met 
de ruimte. De omzet valt ongeveer 40.000 euro hoger uit dan begroot. Verder is in april 2015 een 
contract opgesteld met alle drie de gemeenten om te komen tot exclusieve kledinginzameling door 
Baanbrekers. De effectuering is nog in volle gang, waarbij een paar hobbels genomen moet worden. 
Deze hobbels hebben betrekking op gemeentelijke uitvoering en handhaving.” 
 
Hapjescateraar en broodjesservice Broikes is ook in 2015 druk in de weer geweest om diverse klan-
ten te bedienen. “Dit leidde ertoe dat ook hier de omzet ongeveer tien procent boven de begroting 
uitkomt. Verder terugkijkend heeft onze afdeling Verpakken te kampen gehad met ziekte van de 
werkleiding, waardoor de begeleiding van de werkopdrachten en het begeleiden van medewerkers 
wat ondergesneeuwd is.”  
 
De productmarktcombinaties van Baanbrekers zijn in 2015 doorgelicht, zowel in het financieel maken 
van de omzet als in het financieel maken van de toeleiding tot arbeid. “Onze Cleanroom blijkt een 
parel voor Baanbrekers vanwege de opbrengsten enerzijds en het unieke karakter van de werksoort 
anderzijds. Twiddus draait over het algemeen ongeveer ‘break even’. Vanwege de vele werksoorten 
is Twiddus zeer geschikt om mensen te ontwikkelen.”  
 
Verpakken en assembleren leent zich voor het inzetten van personen met uiteenlopende capacitei-
ten. “Zo is het werk ook geschikt voor medewerkers die zijn aangewezen op zittend werk. Verder is 
Verpakken en assembleren geschikt voor andere doelgroepen als het gaat om toeleiding naar werk. 
Denk hierbij aan de kandidaten van de Participatiewet. Onze hapjescateraar en broodjesservice Broi-
kes kent een sterke vervlechting met de kantine wat betreft de infrastructuur en de inzet van men-
sen. Het financieel resultaat van Broikes is relatief groot, ondanks het feit dat het een kleine afdeling 
is. In het algemeen hebben efficiencymaatregelen bij Verpakken, de Wasserij, Twiddus en de Clean-
room goed uitgepakt. Al met al heeft het Werkbedrijf bijgedragen aan verhoogde omzet en de kos-
tenreductie. Die bestendiging is dus aardig gelukt.” 
 
 

 Re-integratie & Participatie 
Frank Pijnenburg, manager Re-integratie & Participatie, laat weten dat er in 2015 een recordaantal 
melders voor een bijstandsuitkering was. “We hebben het afgelopen jaar 397 mensen bemiddeld 
naar regulier werk. Dit waren mensen met of zonder een bijstandsuitkering. 
 
Via het nieuwe instrument van het Rijk, ‘de Baanafspraak’, waarmee we mensen met een arbeidsbe-
perking een baan op de reguliere arbeidsmarkt helpen te vinden, wilden we tien mensen met een 
Wajong-achtergrond of een ander ‘stempeltje’ helpen in 2015. Dat is gelukt. Hier hebben we er veel 
inspanningen voor geleverd. Het papierwerk en het afstemmen met UWV kostten bij de Baanaf-
spraak veel tijd. Landelijk is het geluid overigens niet anders. We kwamen erachter dat het overgrote 
deel van onze doelgroepen, de mensen van de Participatiewet, het benodigde ‘stempeltje’ niet heeft 
voor deze Baanafspraak. Voor een deel van hen, mensen met een arbeidsbeperking, hebben we zelf 
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Talentbanen ontwikkeld en ingezet. Via die Talentbanen hebben we nog eens zestien mensen kun-
nen plaatsen. De Talentbanen willen we volgend jaar ook gaan inzetten voor statushouders. Wie de 
taal en de cultuur van een land niet kent, heeft immers ook een tijdelijke arbeidsbeperking. We zul-
len plaatsen naar gelang het budget.” 
 
“Verder hebben we zo’n 160 werkervaringsplaatsen – kortweg WEP’s - ingevuld. Deze WEP’s bieden 
de kans om ervaring op te doen. Twee derde van de WEP’s is intern, omdat we dan het meeste grip 
hebben en een grotere kans om bij te sturen. De rest is bij externe werkgevers. Zo kunnen 
werkgevers kijken wat ze aan iemand hebben. We hebben zo’n zestig plaatsingen gedaan in 2015. Bij 
voorkeur plaatsen we echter mensen naar betaald werk, anders detacheren we, en in het uiterste 
geval plaatsen we ze op onbetaald werk. Op jaarbasis krijgen we circa zevenhonderd tot achthonderd 
vacatures voor regulier werk waardoor we scherpe keuzes moeten maken tussen plaatsen op 
regulier werk of op WEP’s. Het is de bedoeling dat mensen de kans krijgen om vanuit een WEP door 
te groeien naar betaald werk en dat via de kortste route uiteraard. We letten goed op het risico van 
oneigenlijk gebruik van onbetaalde werkervaringsplaatsen en laten regulier werk altijd prevaleren.”  
 
“Het Transferium is het afgelopen jaar tot wasdom gebracht en geprofessionaliseerd. We hebben 
180 mensen begeleid en een derde had binnen de afgesproken periode van maximaal drie maanden 
betaald werk. Dit is beter dan vooraf verwacht.  
 
Ook zijn we sinds het laatste kwartaal bezig met een strenge, maar rechtvaardige screening van de 
groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al heel lang in de bijstand 
zitten. Er wordt met alle mensen gesproken; eind 2015 waren dat er al 250. Met zo’n zeventig tot 
tachtig hiervan gaan we weer iets doen via bemiddeling naar betaald werk, het Transferium of de 
WEP’s. Nog eens een derde gaat aan de slag met een tegenprestatie: aantoonbaar honderd uur op 
jaarbasis vrijwilligerswerk of mantelzorg doen.”  
 
“Eind november 2015 hadden 119 inburgeraars een traject gevolgd. Dat aantal zal in 2016 flink 
toenemen. We willen daarom nog meer gaan investeren in intensieve begeleiding naar werk. Wat 
hierbij helpt is het Maatjesproject, waarbij inburgeraars worden gekoppeld aan ondernemers en aan 
andere personen. De raads- en collegeleden in met name de gemeente Heusden doen enthousiast 
mee – en met succes. Het afgelopen jaar hebben we veertig mensen onder kunnen brengen. Ter 
vergelijking: in heel Tilburg zijn zestig maatjes geplaatst in 2015.” 
 
“Wat groepsdetacheringen, individuele detacheringen en begeleid werken voor Wsw’ers betreft 
hebben we 1,5 miljoen euro omzet gehaald. Dit ligt boven de begroting. Daar ben ik best trots op, 
omdat we eind 2014 twee grote opdrachtgevers zijn kwijtgeraakt en 2015 dus een wat rommelig jaar 
was. We wisten redelijk wat klussen binnen te halen voor groepsdetachering, alleen hadden we nog 
moeite om structurele opdrachten te krijgen. De individuele plaatsingen kenden een stijging van 
twintig procent, wat het resultaat deels verklaart. 
 
 

 Bedrijfsvoering & Control 
Eric Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control, vertelt dat de mensen van zijn afdeling in 2015 
veel aandacht besteedden aan de harmonisatie van de verschillende arbeidsvoorwaarden, het imple-
menteren van nieuwe systemen en het inregelen daarvan. “Bij P&O is er gewerkt aan het verder har-
moniseren van de arbeidsvoorwaarden. Baanbrekers heeft natuurlijk een heel divers werknemersbe-
stand. Maar voor zover mogelijk is alles nu geharmoniseerd. Verder is een toekomstbestendige werk-
tijdenregeling ingevoerd. Daarbij hebben we ook gekeken naar de medewerkers die gedetacheerd 
zijn bij WML Facilitair.” 
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In de arbeidsmarktregio Hart van Brabant is na een openbare aanbesteding gekozen voor de loon-
waardemethodiek van Dariuz. “Baanbrekers is nauw betrokken geweest bij deze aanbesteding. Onze 
mensen hebben zich deze methodiek in 2015 met behulp van specialisten van Dariuz eigen gemaakt. 
Baanbrekers zet Dariuz in voor zowel mensen van de Participatiewet als voor de Wsw-medewerkers. 
Er is een begin gemaakt met loonwaardemetingen die periodiek terugkeren. We gaan ervan uit dat 
we mensen zo langzaam maar zeker naar een hogere loonwaarde kunnen krijgen en dusdanig te 
werk stellen dat ze hun optimale loonwaarde benutten.” 
 
“Wat de automatisering betreft is Baanbrekers het afgelopen jaar overgegaan op één netwerk. Hier-
door hebben we de aansturing in eigen beheer en zijn we nu allemaal ook ‘automatiseringstechnisch’ 
collega’s. Voorheen hadden we twee verschillende systemen en dat was lastig. Verder gingen we op 
1 januari 2015 over op Navision, een geavanceerd ERP-systeem. Binnen Bedrijfsvoering & Control zijn 
we druk bezig en bezig geweest met het inregelen van Navision. Met dit pakket worden onze rappor-
tages gestructureerder en komt er meer informatie beschikbaar. Stap twee is om in 2016 te gaan 
werken met zogeheten dashboards en kritische prestatie-indicatoren, door de informatie op een 
goede manier uit het systeem te halen en daarop te sturen. Dit wordt een speerpunt in 2016.” 
 
“Belangrijk nieuws is ook dat op 1 december 2015 een nieuwe afdeling Interne Beheersing van start 
is gegaan. Dit was nodig om tijdig te kunnen voldoen aan de aangescherpte eisen vanuit de accoun-
tant, de privacywetgeving, de wetgeving rondom Informatieveiligheid en vanuit onze Cleanroomop-
drachtgevers. We hebben de wens om op termijn de kwaliteitseisen, waaraan we nu voldoen voor de 
onze Cleanroom, Baanbrekersbreed te kunnen toepassen. De voormalige afdelingen Interne Con-
trole, Kwaliteit – gericht op Cleanroom – en Arbo vallen nu onder Interne Beheersing.  
 
Ook ons Documentmanagementsysteem is bij deze afdeling ondergebracht. De Cleanroom is het af-
gelopen jaar streng geaudit en in 2015 gehercertificeerd voor medische productie. Vanaf 2017 moe-
ten alle gemeenten ISO-gecertificeerd zijn als het gaat om omgaan met persoonsgegevens. Dit proces 
wordt bij Baanbrekers geleid vanuit Interne Beheersing. In 2016 gaan we dit proces verder handen 
en voeten geven.” 
 
“Tot slot is Bedrijfsvoering & Control druk geweest met de overgang van WML Facilitair. Zowel in het 
voorbereidingstraject als tijdens de daadwerkelijk overgang van het bedrijf aan het eind van het jaar 
hebben mensen van de afdeling veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de overgang 
soepel en goed te laten verlopen.”  
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 Paragrafen 

 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Weerstandscapaciteit 
Ten aanzien van het weerstandscapaciteit: 

- Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen te beschikken om incidentele tegenslagen 

op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt voor een maximum 

aan de vrije, algemene reserve, te weten € 1.200.000. 

- In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten bijdragen 

in de kosten van Baanbrekers. 

- Baanbrekers ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en 

andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving. 

- Verder is in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen dat de deelnemende gemeenten er 

steeds zorg voor dragen dat Baanbrekers te allen tijde over voldoende middelen beschikt om 

aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

Op dit moment is de hoogte van de algemene reserve nihil. Door de deelnemende gemeenten is 
besloten geen additionele weerstandscapaciteit beschikbaar te stellen aan baanbrekers, immers zij 
staan garant, zodat de opvang van negatieve financiële implicaties van de risico’s waar Baanbre-
kers aan bloot staat toch al bij de gemeenten ligt. 
 
Risico’s 
Een aantal gepercipieerde risico’s is: 

- Veranderende wet- en regelgeving waardoor inkomende geldstromen (negatief) kunnen ver-

anderen.   

- Onvoldoende vraag uit de markt om de loonwaarde van onze mensen optimaal in te zetten. 

Dit kan een financiële impact hebben op de omzet van het Werkbedrijf en de Werkpool. 

- Onvoldoende veranderkracht van de organisatie en daardoor hoge(re) kosten voor de ge-

plande veranderingen binnen Baanbrekers. 

 
Kengetallen 
- Schuldquote: Kengetal schuldquote geeft een indicatie van de hoogte van de schuld. Daarmee 

kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers toereikend is om 
de schuldverplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het saldo van de bruto schulden en gel-
delijke bezittingen uit in een percentage van het inkomen. Bij een netto schuldquote hoger 
dan 130% van de inkomsten is sprake van een hoge schuld. Goed bekeken springt het licht al 
bij een percentage boven de 100% op oranje. Aangezien Baanbrekers een negatief resultaat 
heeft zijn zij niet in staat om de lopende schuldverplichtingen te voldoen. Dit verklaart ook het 
negatieve getal. Daarnaast is Baanbrekers niet in staat om met de uitstaande vorderingen de 
lopende schuldverplichtingen te voldoen. Al met al een zorgelijke situatie. 
Overigens is er in 2015 wel een verbetering van de netto schuldquote opgetreden ten opzichte 
van 2014. 
 

- Solvabiliteits-risico: Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft weer in hoeverre er geen schulden 
op het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij een onmiddellijke liqui-
datie genoeg geld overblijft om alle schulden te vereffenen. Het geeft in een percentage aan 
welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve 
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zin vrijkomt als al het bezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsra-
tio geldt een percentage van 20. Bij een lager percentage bevindt de gemeente zich op glad ijs. 

 
- Structurele exploitatie-ruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten toe-

reikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en de aflossing) te dekken. 
 

 
  

Kengetallen 2014 Begroting 2015 2015 

Netto schuldquote -463,53%  - -230,52% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte -442,56%  - -222,64% 

leningen    -   

Solvabiliteitsrisico 3,38% - -8,52% 

Structurele exploitatieruimte 100%  - 100% 

 
 
 
 

 Onderhoud kapitaalgoederen 
Baanbrekers beschikt over een geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor groot 
onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de onderdelen van 
de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te worden. Als het 
onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog kan worden 
uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is. 
 
 
 
 

 Financiering 
 

Financiering 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers een treasury statuut. Bij het opstellen van het statuut  
is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet 
Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). Baanbrekers beschikt 
over de volgende kredietfaciliteiten: 
 

x € 1.000  

BNG rekening-courantkrediet 3.100 

 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. 

Voor zover leningen door Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 

 
Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is het voor ons verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtol-
lige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit betekent voor ons dat iedere dag 
het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 372.000 wordt overgeboekt naar een aparte 
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rekening bij de Rijksschatkist. De over- of onderschrijding wordt op kwartaalbasis berekend. In het 
overzicht hieronder is te zien dat wij per kwartaal geen overschrijding hebben gehad. Berekening 
van het drempelbedrag en het gemiddeld bedrag dat wij positief op onze bankrekening hebben 
gestaan, staan vermeld. 

(Bedrag in x€1000)     

Drempelbedrag 372    

     

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ’s rijks schatkost 

aangehouden middelen 
- - - - 

Ruimte onder drempelbedrag 372 372 372 372 

Overschrijding van drempelbedrag - - - - 

     

Berekening van drempelbedrag ( in €1.000) 

Begrotingstotaal verslagjaar 49.628    

Het deel dat kleiner of gelijk is aan €500 miljoen 49.628    

Het deel dat groter is aan €500 miljoen 0    

Drempelbedrag (49.628.000*0,0075)+(0,002*0) met 

een minimum van €250.000 
372    

     

Berekening kwartaalcijfers op dagbasis 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Som van de per dag buiten ’s rijks schatkist aangehou-

den middelen 
    

Dagen in kwartaal 90 91 92 92 

Kwartaalcijfer     
 

 
 
 

 Verbonden partijen 
De hierna volgende verbonden partijen hebben allen Waalwijk als vestigingsplaats en vallen volledig 
onder Baanbrekers. 

 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 

activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via 

Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De 

stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur 

van Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. 

 

Stichting Pijler Midden-Langstraat 

Binnen de Stichting Pijler hebben in 2014 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler 

hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de 

gemeenten, UWV en derden van re-integratie trajecten geweest. De feitelijke uitvoering daarvan 

werd door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en 

heeft geen eigen vermogen. Stichting Pijler is op 1 februari 2016 opgeheven. 
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Stichting Fidant 

Leden van het algemeen bestuur van Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van 

Fidant. Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, UWV en derden van re-

integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan 

Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. 

 

Ruelong b.v. 

Deze besloten vennootschap is 100 procent eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV participeert in 

het samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50 procent, voor 

de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Aangezien er ultimo 2015 167 Wsw-

medewerkers gedetacheerd zijn bij WML Facilitair, zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook 

de sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. 

 
 
 
 

 Bedrijfsvoering 
 

Investeringsbeleid 
Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van vervan-
gingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van efficiencyvoor-
delen. 
 
Organisatiestructuur 
Ultimo 2015 bestond Baanbrekers uit de afdelingen Directie, Markt & Strategie, Werkbedrijf (met 
de afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus, Wasserij, Verpakken), Re-integratie & Participatie, 
Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering & Control. 
 
Marktkansen en bedreigingen 
Zoals hiervoor al uiteengezet heeft de economische crisis zijn weerslag op de omzetontwikkeling. 
Desondanks probeert Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor eenvoudig structureel 
industrieel werk. In deze moeilijke tijd is samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende 
gemeenten essentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale 
problematiek in onze regio. 
 
HRM-beleid 
Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het 
behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel en cliënten (de 
doelgroep) door het laten opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen met als 
uiteindelijke doel uitstroom naar regulier werk. 
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 Rechtmatigheid 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer; de bevindingen inzake de 
(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 
 
Gemeentewet 
In de verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financiële beleid geregeld als ook 
het beheer en de financiële organisatie en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, ver-
antwoording en controle wordt voldaan. In de verordening ex. Artikel 213 GW worden de regels 
voor de accountantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt verordening ex. 
Artikel 213 een aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. 
 
Normenkader 
Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole 
moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitge-
werkt in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. 
 
Controleprotocol 
Het protocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de accountants-
controle, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 
 
Interne controle 
De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 
normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt 
vastgelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat een gemeente zichtbaar in ‘control’ is. Af-
wijkingen worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het rechtma-
tigheidsoordeel over de organisatie. 
 
Rechtmatigheidsoordeel  2015 
Uit de interne controle blijkt niet dat de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie, 
welke is vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis, is overschreden. Voor financiële onze-
kerheden is het percentage vastgesteld op 3%. Ook hier is geen overtreding geconstateerd. 
 
  



 

Pagina  18 van  60               CONCEPT 
 

 



 

Pagina  19 van  60               CONCEPT 
 

 JAARREKENING 

 

Samenvatting financieel 

De begroting 2015 voorzag een gerealiseerde resultaat van - € 3.521.000. Medio 2015 zijn er enkele 
omissies in de begroting naar boven gekomen en hierover is gerapporteerd medio december en in de 
Berap Q4.  

In het laatste kwartaal van 2015 zijn er een aantal incidentele opbrengsten gerealiseerd, die er in 
hebben geresulteerd dat Baanbrekers uiteindelijke vrijwel op haar oorspronkelijke 
begrotingsresultaat is uitgekomen.  

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een resultaat uit gewone bedrijfsvoering en voor bestemming 
reserves van - € 3.671.000 en na bestemming reserves van - € 3.546.000.      

In 2014 werd een resultaat gerealiseerd van - € 3.769.000 voor bestemming reserves en extra 
gemeentelijke bijdrage. Na bestemming reserves en extra bijdrage bedroeg het resultaat - € 
1.445.000.  
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 Balans 

4.1.1 Activa 

 

Activa   
31-12-
2015  

31-12-
2014  

    
Vaste activa     
Immateriële vaste activa 0 0 

    
Materiële vaste activa 6.524 7.116 
Investeringen economisch nut 6.524 7.116  

    
Financiële vaste activa 288 303 
Kapitaalverstrekkingen aan:   

 deelnemingen 18 18  
Leningen aan:   

 overige verbonden partijen 270 285  
 

 
  

Totaal vaste activa 6.812 7.419  
    

Vlottende activa   
Voorraden 48 45 
Grond en -hulpstoffen 47 39  
Onderhanden werk 1 6  

    
Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 12.161  5.770 
Vorderingen op openbare lichamen 4.629 916  
Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen 2.051 753  
Overige vorderingen 4.299 3.437  
Overige uiteenzettingen 1.182 664  

    
Liquide middelen 392 5 
Kassaldi 7 5  
Banksaldi 385 -    

    
Overlopende activa 402 1.154 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen  die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel 

368  

Nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen die ten laste 
van volgende begrotingsjaren komen 

34 1.154 

    
Totaal vlottende activa 13.003 6.974  

    
Totaal activa 19.815 14.393 
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4.1.2 Passiva 

 

Passiva 
31-12-
2015  

31-12-
2014  

    

Vaste Passiva     
Eigen vermogen -1.739 487 

Bestemmingsreserve 1.807 1.932  
Gerealiseerd resultaat -3.546 -1.445  

    

Voorzieningen 307 278 

Egalisatievoorzieningen 307 278  
    

Vaste schulden   

Obligatieleningen 3.077 4.378 
Onderhandse leningen van:   

 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3.077 4.378  
    

Totaal vaste passiva 1.645 5.143  
    

Vlottende passiva     
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 

11.469 4.728 

Overige kasgeldleningen 2.250 - 
Banksaldi 2.762 1.720  
Overige schulden 6.457 3.008  

    

Overlopende passiva 6.701 4.522 
Verplichting die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugke-
rende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

5.579 3.422  

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

1.122 - 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen 

- 1.100  

    

Totaal vlottende passiva 18.170 9.250  
    

Totaal passiva 19.815 14.393  
    

    

Gewaarborgde geldleningen - - 

    

Garantstellingen - - 

    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  30  - 
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 Overzicht van baten en lasten 2015 
 
Exploitatie Realisatie 2015 Begroot 20151 Realisatie 2014 

Baten      

BUIG  20.718 20.113 21.227 
BBZ  454 44 186 
Omzet PMC's      4.106 4.329 4.070 
Omzet overig  453 300 547 
SW en overige subsidies 14.310 15.398 15.359 
Re-integratie 1.249 1.200 1.867 
Dienstovereenkomst WML facilitair 200 200 200 
Bijdragen gem. apparaatskosten 4.398 4.398 6.398 
Incidentele baten 384 125 - 

Totaal opbrengsten 46.272 46.107 49.854 

       

Lasten      

BUIG 20.814 21.255 22.123 
BBZ 548 44 266 
Kosten PMC's 235 600 609 
Kosten overig 226 250 456 
       
Kosten gesubs. personeel 16.009    
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -1.074    

  14.935 15.620 15.716 
       
Kosten niet gesubs. personeel 8.739    
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -742    

  7.997 7.534 7.420 
       
Inhuur personeel 1.128 578 733 
Afschr+onderh+rente 1.008 1.208 1.245 
Algemene kosten 2.311 2.264 2.590 
Kosten fusie en reorganisatie - 150 395 
Incidentele lasten 741 125 70 

Totaal kosten        49.943 49.628 51.623 

       

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten         -3.671 -3.521 -1.796 
    
Onttrekking reserve arbeidsmarktbeleid 273 - - 

Onttrekking personeelsvoorziening - - 84 

Toevoeging personeelsvoorziening 20 - 40 

Onttrekking bestemmingsreserve BUIG - - 250 

Onttrekking best. reserve egalisatiereserve BUIG 230 - 70 

Toevoeging best. reserve egalisatiereserve BUIG 383 - 42 

Onttrekking bestemmingsreserve vakantiegeld 25 -  2 

    
    
Gerealiseerde resultaat -3.546 -3.521 -1.445 

  

                                                           
 
1 Gedurende het begrotingsjaar zijn er geen wijzigingen op de primaire begroting aangebracht.  
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 Waarderingsgrondslagen 
 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemeen 
Eén van de taken van de Nederlandse gemeenten is de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (WWB). De gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk voeren deze taak gezamenlijk uit door middel van de Gemeenschappelijke 
Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 

Per 1 januari 1998 is gestart met de uitvoering van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). 
Hiertoe zijn de werknemers in het kader van de banenpoolregeling en de Jeugd Werk Garantiewet 
als werknemers in het kader van de Wiw overgenomen van de Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Midden-Langstraat. Personeel vallend onder deze regeling is nog steeds in 
dienst van Baanbrekers. 

Ook voor onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vallende openbare lichamen en 
instellingen zijn de Gemeentewet en de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) van toepassing. In de jaarrekening zijn de bedrijfsrelevante onderdelen volgens deze 
voorschriften opgenomen. 

De ontwerpbegroting die jaarlijks in het tweede kwartaal wordt vastgesteld, kan in volgende 
kwartalen van hetzelfde jaar worden gewijzigd als gevolg van definitieve vaststelling van 
budgetten. 

 
Activiteiten 
Binnen Baanbrekers vindt een aantal activiteiten plaats. Deze activiteiten bestaan uit: 
kringloopactiviteiten, wasserij, individuele detacheringen, groepsdetacheringen, in- en ompak/ 
assemblage en cleanroom werkzaamheden. 

 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa 
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
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dezelfde als die van de Meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, 
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten 
behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

 
Materiële vaste activa met economisch nut 
Overige investerin-
gen met economisch 
nut  

 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op 
de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt 
op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het mo-
ment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiks-
duur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. 
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt 
niet afgeschreven.  

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met 
een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting 
duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overi-
gens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggeno-
men als ze niet langer noodzakelijk blijken. 

 
Financiële vaste ac-
tiva 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkin-
gen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen on-
verhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaar-
dering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig 
niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrij-
gingsprijs. 

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de ge-
meente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.  

 
Vlottende activa 
Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaar-

deerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld 
betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en be-
taalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorra-
den worden afgewaardeerd naar marktwaarde.  

Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan 
wel de lagere marktwaarde.  

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de 
marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste 
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doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat 
uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machine-
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  

 
Vorderingen en 
overlopende activa 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor ver-
wachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorzie-
ning wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

 
Liquide middelen  

 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Voorzieningen  
Voorzieningen 

 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de be-
trokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisa-
tievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren 
groot onderhoud aan (een deel van) de  kapitaalgoederen, waarin rekening 
is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.  

In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het 
jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.  

 
Vaste schulden  
Vaste schulden 

 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, vermin-
derd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typi-
sche looptijd van één jaar of langer. 

 
Vlottende passiva 
Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Resultaatbepaling 
Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde 
van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. 
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders waar-
bij met de productie een langere tijd is gemoeid wordt op een voorzichtige 
wijze naar evenredigheid van de stand van het werk gecalculeerde winst 
verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 

 
Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte 

bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder 
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aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de ei-
gen organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde 
goederen en diensten. 

 
Kosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

 
Borg- en garantiestellingen 
Borg- en garantie-
stellingen 

Voor zover leningen baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling 
het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde dienst-
jaar opgenomen. 
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 Toelichting op de balans 

4.4.1 Vaste activa 

 
4.4.1.1 Materiële vaste activa 
 

 (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde  
31-12-2014 

Investerin-
gen 

Desinveste-
ringen 

Afschrijving 
desinveste-

ring 

Afschrijvin-
gen 

Boekwaarde  
31-12-2015 

Bedrijfsgebouwen en terreinen          5.296                 40                  -                    -              343          4.993  

Machines en installaties            592                  -                     -                    -                 91            501  

Andere vaste bedrijfsmiddelen         1.228                 53                96              96             251          1.030  

Totaal          7.116  93              96               96             685          6.524  

 
 
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht ver-
meld.  
 
(Bedrag in x€1.000) Investeringsaanvraag werkelijk besteed 2015 

VW Crafter 32 38 

ICT-netwerk 515 15 

Werkplekken R&P, cameratoezicht 179 6 

Herbestraten inrit gebouw 2/4 12 7 

Bestrating achterzijde gebouw 1 27 27 

 Totaal 765 93 

 
 
 
4.4.1.2 Financiële vaste activa 
 

  (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde  
31-12-2014 

Investerin-
gen 

Desinveste-
ringen 

Aflossingen 
Afwaarde-

ringen 
Boekwaarde 
31-12-2015 

Deelnemingen               18  -  -  -  -                18  

Overige verbonden  
partijen 

           285  -  -               15  -             270  

Totaal            303                -                   -                 15               -               288  

 
In 2009 is de Besloten Vennootschap Ruelong opgericht met als doel de samenwerking met Vebego 
International BV te realiseren. Het startkapitaal bedroeg € 18.000. Vanaf 1-1-2016 is Baanbrekers for-
meel eigenaar geworden van WML-Facilitair, waardoor de samenwerking met Vebego in de construc-
tie met Ruelong, niet meer in die hoedanigheid bestaat.  
 
Voor de verbouwing van het gebouw, waar in 2013 door gemeente Waalwijk de milieustraat is ge-
vestigd, is een lening van € 300.000 afgesloten. Deze heeft een looptijd van 20 jaar en kent een ren-
tepercentage van 3,4 procent. 
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4.4.2 Vlottende activa  
 
4.4.2.1 Voorraad 
 

 (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde 
31-12-2015 

Boekwaarde 
31-12-2014 

Productieartikelen 38 35 

Hulpmiddelen 1 1 

Veiligheidsartikelen 1 1 

Kleding / schoenen 6 2 

Gereed product 1 0 

Totaal 47 39 

 
 
4.4.2.2 Uiteenzettingen (met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar) 
 

  (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde 31-

12-2015 
Voorziening onin-

baarheid 
Balanswaarde 

31-12-2015 
Balanswaarde 

31-12-2014 

Vorderingen op openbare lichamen 4.629 -  4.629 916 

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare li-
chamen als bedoeld in artikel 1a van de WFDO 

- -  - -  

Overige verstrekte kasgeldleningen - -  - -  

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypi-
sche looptijd <1 jaar 

- -  - -  

Rekening-courant verhouding met het Rijk - -  - -  

Rekening-courant verhouding met niet financi-
ële instellingen 

2.051 -  2.051 753 

Uitzettingen in vorm van Nederlandse schuld-
papier met rentetypische looptijd >1 jaar 

-  -  - -  

Overige vorderingen 6.683 2.384 4.299 3.437 

Overige uitzettingen 1.182 -  1.182 664 

Totaal 14.545 2.384 12.161 5.770 

 
Met betrekking tot de vordering wordt opgemerkt dat op het uitstaande saldo een bedrag van  
€ 2.384.201 in mindering wordt gebracht. Dit betreft de berekende voorziening dubieuze debiteuren 
op basis van oninbaarheid van de vorderingen. 
 
 
4.4.2.3 Nominatieve stand bijstandsdebiteuren 
 
  Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Hoofdsom per 1 januari 2015 1.931.774 623.313 2.632.396 5.187.483 

Opgeboekte vordering 301.050 205.854 807.209 1.314.113 

Terugbetaling teveel ontvangen 12.150 378 4.687 17.215 

Ontvangen -251.222 -143.685 -297.295 -692.202 

Correctie op vorderingen 75.450 -33.907 190.671 232.214 

Buiten invordering -7.208 -92.449 -19.025 -118.682 

Hoofdsom per 31 december 2015 2.061.994 559.504 3.318.643 5.940.141 
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Hieronder is de hoofdsom per 31 december 2015 gespecificeerd naar soort vordering: 
 
  Heusden Loon op Zand Waalwijk TOTAAL 

Terugvordering bijstand Wwb 1.024.333 324.729 1.894.350 3.243.412 

Terugvordering Ioaw 85.186 1.129 8.075 94.390 

Terugvordering Ioaz 0 0 18.667 18.667 

Terugvordering Bbz 2.780 0 0 2.780 

Terugvordering bijz. bijstand 69.171 10.872 46.531 126.574 

Terugvordering WWV 0 0 13.355 13.355 

Bruto verrekening UVI  WWB 0 0 1.312 1.312 

WIJ 6.835 0 879 7.714 

Kinderalimentatie Wwb 741 0 190 931 

terugvordering w-deel wwb 0 0 485 485 

Adm. kosten/rente vorderingen 5.812 3.423 23.370 32.605 

Wet Kinderopvang 0 0 1.716 1.716 

Cessies Wwb 0 1.675 0 1.675 

Krediethypotheek Wwb 71.359 82.251 263.250 416.860 

Onderhoudsplicht Wwb 65.431 2.595 133.140 201.166 

Leenbijstand Bbz renteloos 38.020 31.414 83.466 152.900 

Leenbijstand Bbz rentedragend 601.577 56.155 548.019 1.205.751 

Wet boete Wwb 45.190 27.835 110.943 183.968 

Leenbijstand Wwb byz. bijstand 12.162 15.104 74.774 102.040 

WI eigen bijdrage 845 220 645 1.710 

WI boete 117 484 3.198 3.799 

Leenbijstand WWB 32.435 1.618 92.278 126.331 

Totaal 2.061.994 559.504 3.318.643 5.940.141 

 
 
 
4.4.2.4 Rekening courant verhoudingen met openbare lichamen 
 

(Bedrag in x€1.000) Boekwaarde  per 31-12-2015 Boekwaard  per 31-12-2014 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat 312 237 

Stichting Pijler 0 0 

Stichting Fidant 100 130 

Ruelong BV 1.639 386 

Totaal 2.051 753 

 
 
4.4.2.5 Schatkistbankieren 
 

(Bedrag in x€1000)     

Drempelbedrag 372    

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ’s rijks schatkost 

aangehouden middelen 
- - - - 

Ruimte onder drempelbedrag 372 372 372 372 

Overschrijding van drempelbedrag - - - - 
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4.4.2.6 Liquide middelen 
 
 (Bedrag in x€1.000) Boekwaarde per 31-12-2015 Boekwaarde per 31-12-2014 

Kassaldi 7 5 

Banksaldi 385 - 

Totaal 392 5 

 

4.4.3 Overlopende activa 

 
 (Bedrag in x€1.000) Boekwaarde per 31-12-2015 Boekwaarde per 31-12-2014 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog 
te ontvangen voorschotbedragen  die ontstaan door voorfi-
nanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

368 - 

Overige nog te betalen bedragen, en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

34 1.154 

Totaal 402 1.154 

 
 
4.4.3.1 Specificatie overlopende activa 
 
(Bedrag in x€1.000)  Specificatie per 31-12-2015 Specificatie per 31-12-2014  

Nog te ontvangen IAU Loon op Zand 2014 167 - 

Nog te ontvangen BBZ declaratie 2015 113 - 

Nog te ontvangen bijdrage uit Sectorplan 10 - 

Nog te ontvangen WSW subsidie 52 - 

Nog te ontvangen subsidie vervoer 8 - 

Nog te ontvangen bijdragen POSW 18 - 

Nog te ontvangen activa 24 - 

Diverse kleinere vooruitbetaalde/nog te ont vangen bedra-
gen 

10 - 

Dienstverlenend handhaven, project aanpak kwetsbare jon-
geren, project vermogen buitenland, ESF-J 

- 148 

Vordering van inzake de levering van diensten in 2014 voor 
WML Facilitair 

- 502 

Diversen - 504 

Totaal 402 1.154 

 
 

4.4.4 Eigen vermogen 

In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 
vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, indien daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt aan-
leiding toe is. Dit wordt gezien als noodzakelijk om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer in 
enig boekjaar een groter eigen vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekom-
stige tekorten (deels) te dichten. Ook kan besloten worden het geld niet te bestemmen en aan de 
gemeenten uit te keren. Doordat het bedrijfsresultaat over 2015 negatief blijft, is de stand van deze 
reserve nihil. Het resultaat 2014 bedroeg - € 1.445.000. Het onbestemd resultaat 2015 bedraagt - € 
3.546.000. 
 



 

Pagina  33 van  60               CONCEPT 
 

 (Bedrag in x€1.000) Boekwaarde per 31-12-2015 Boekwaarde per 31-12-2014 

Algemene reserve - - 

Bestemmingsreserve 1.807 1.932 

Gerealiseerd resultaat -3.546 -1.445 

Totaal -1.739 487 

 
 
4.4.4.1 Algemene reserve 
 

 (Bedrag in x€1.000) 

Boekwaarde 
per 31-12-
2014 

Toevoeging Onttrekking Bestemming 
resultaat vo-
rig dienstjaar 

Vermindering 
ter dekking 
van afschrij-
vingen 

Boekwaarde 
op 31-12-
2015 

Algemene reserve 0 1.445  1.445  0 

Totaal 0 1.445  1.445  0 

 

In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 
vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, indien daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Dit wordt gezien als noodzakelijk om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer 
in enig boekjaar een groter eigen vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele 
toekomstige tekorten (deels) te dichten. Ook kan besloten worden het geld niet te bestemmen en 
aan de gemeenten uit te keren. Doordat het bedrijfsresultaat over 2015 negatief blijft, is de stand 
van deze reserve nihil. 

 
4.4.4.2 Bestemmingsreserves 
 
Het verloop in 2015 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven: 
 

 (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde 

per 31-12-
2014 

Toevoeging Onttrekking 
Bestemming 
resultaat vo-
rig dienstjaar 

Vermindering 
ter dekking 

van afschrij-
vingen 

Boekwaarde 
op 31-12-

2015 

Vakantiegeld 762 - 25 - - 737 

Personeelsvoorziening 36 20 - - - 56 

Arbeidsmarktbeleid 273 - 273 - - - 

Egalisatiereserve debiteu-
ren BUIG 

861 383 230 - - 1.014 

Totaal bestemmingsreser-
ves 

1.932 403 528 - - 1.807 

 
 
 

Reserve  Omschrijving 
Reserve Vakantiegeld De reserve Vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de 

vakantiegelden over de periode juni t/m december over het verstreken 
jaar. Opgenomen is de afgenomen verplichting  van vakantiegelden. 
 

Reserve 
Personeelsvoorziening 

De reserve Personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest. 
Hier wordt jaarlijks € 20.000 voor gereserveerd. 
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Reserve 
Arbeidsmarktbeleid 

De reserve Arbeidsmarktbeleid is bestemd voor de financiering van 
over-realisatie van taakstellingen Wsw voor de deelnemende 
gemeenten. In het AB is besloten dat deze reserve voor 2015 wordt 
aangewend om het negatief resultaat te verminderen. 

 
Egalisatiereserve 
debiteuren BUIG 

De Egalisatiereserve debiteuren BUIG is bedoeld om schommelingen in 
het bestand op te vangen. In 2008 is door het bestuur besloten dat 
deze reserve een hoogte moet hebben van 40 procent van de netto 
vorderingen (A). De toevoeging betreft de groei van het uitstaande 
debiteurenbestand. Om vervolgens uit te komen op de 40 procent 
norm is een bedrag van € 153.439 toegevoegd (toevoeging € 383.597 - 
toevoeging BUIG € 230.158.) 

 
 

4.4.5 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen 2015 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven: 
 

 (Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde 

per 31-12-2014 
Toevoeging Vrijval Aanwending 

Boekwaarde op 
31-12-2015 

Egalisatievoorziening: voorziening groot 
onderhoud 

278 40  11 307 

Totaal 278 40  11 307 

 
 

Reserve  Omschrijving 
Voorziening groot 
onderhoud 

In 2012 is gestart met een grootschalig onderhoud van gebouw 1 (balie 
en inkomensondersteuning). Gelijktijdig heeft toen een herziening 
plaatsgevonden van het onderhoudsplan voor de komende jaren. Dit 
heeft ertoe geleid dat de voorziening groot onderhoud in 2014 is 
bijgesteld. De voorziening groot onderhoud bedroeg ultimo 2014 
€ 278.000. Gedurende 2015 is uit deze voorziening een bedrag van 
€ 11.000 benut, ten behoeve van de Cv-installatie in gebouw 3. 

Ten laste van het resultaat werd € 40.000 gebracht en toegevoegd aan 
deze voorziening. 

  

4.4.6 Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer  

(Bedrag in x€1.000) Boekwaarde per 31-12-2015 Boekwaarde per 31-12-2014 

Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en 
overige financiële instellingen  

3.077 4.378 

 

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedraagt: € 69.099 In 2016 wordt nog € 1.301.000 afgelost. 

(Bedrag in x€1.000) 
saldo per  

31-12-2014 
Aflossing  

2015 
Vermeerdering 

2015 
saldo per 31-

12-2015 
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041010 BNG 107439: 10 jaar 2,58 % 1.440 180 - 1.260 

041020 BNG 107678:   5 jaar 1,40 % 1.320 440 - 880 

041030 BNG 108153: 20 jaar 3,40 %2  285 15 - 270 

041040 BNG 108523:   3 jaar 0,97 % 1.333 666 - 667 

Eindtotaal 4.378 1.301 - 3.077 

4.4.7 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

(Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde per 

31-12-2015 
Boekwaarde per 

31-12-2014 

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 

- - 

Overige kasgeldleningen 2.250 - 

Banksaldi 2.762 1.720 

Overige schulden 6.457 3.008 

Totaal 11.469 4.728 

 
 
De overige schulden bestaan uit: 
 

 Specificatie per 31-12-2015 (Bedrag in x€1.000) 

Ontvangen voorschotten ivm liquiditieit 3.500 

Uitkeringen december (betaling in januari) 1.369 

Pensioenpremies/loonheffing/zvw salarissen 68 

Diverse crediteuren 1.520 

Totaal 6.457 

  

4.4.8 Overlopende passiva  

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 
 

(Bedrag in x€1.000) 
Boekwaarde per 

31-12-2015 
Boekwaarde per 

31-12-2014 

Verplichting die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume 

5.579 3.422 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

1.122 - 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen 

- 1.100 

Totaal 6.701 4.522 
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 (Bedrag in x€1.000)  31-12-2015 31-12-2014 

Nog te betalen accountantskosten 80 56 

Af te dragen pensioen- /FPU premies - 58 

Te betalen rentekosten BNG - 51 

Af te dragen loonheffing/zvw (belastingdienst) 717 1.186 

Nog te betalen energiekosten - 25 

Nog te betalen WML Facilitair - 362 

Uitkeringen december  (betaling in januari) - 1.328 

Afrekening inzake personeelsfeest - 23 

Huur terrein van gemeente Waalwijk - 20 

Afrekening december Diamant groep - 26 

Diversen 384 287 

Voorschot  gemeenten inzake apparaat kosten 4.398 1.100 

Uitkeringsdebiteuren, terugbetalingsverplichting Rijk 1.021 - 

Teveel ontvangen voorschot BBZ Heusden Rijk 101 - 

Totaal 6.701 4.522 

 
 
De in de balans op genomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkerin-
gen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 
kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

(Bedrag in x€1.000) 
Saldo per 31-

12-2014 
Ontvangen be-

dragen 

Vrijgevallen be-
dragen of te-

rugbetalingen 

Saldo per 31-
12-2015 

- - - - - 

Eindtotaal - - - - 

 

4.4.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

(Bedrag in x€1.000)  

Leasecontract auto 6 

Huur transferium 16 

Terrein Eikendonk, Loon op Zand 4 

Bachlaan, Waalwijk 2 

Nieuwe weg, kaatsheuvel 1 

Klokkenberg, Loon op Zand 1 

Totaal 30 

 

4.4.10 Waarborgen en garanties 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen 
kan als volgt naar de aard van de geldlening worden gespecificeerd: 
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(Bedrag in x€1.000) 
Aard / om-

schrijving 
Oorspronke-

lijk bedrag 
Percentage 
borgstelling 

Boekwaarde 
per 31-12-

2015 

Boekwaarde 
per 31-12-

2014 

- - - - - - 

Totaal - - - - - 

 
 
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantiestel-
lingen: 

(Bedrag in x€1.000) Omschrijving 
Garantiebedrag 
per 31-12-2015 

- - - 

Totaal - - 
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 Realisatie 2015 ten opzichte van de begroting 2015   
         

4.5.1 BUIG 

 
4.5.1.1 Baten 
 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

BUIG baten  20.718 20.113 

Totaal  20.718 20.113 

 
Het verschil wordt verklaard door: 
 
Bij het opstellen van de begroting 2015 waren de voorlopige budgetten gesteld op €20.113.000.  
In oktober 2015 zijn de definitieve budgetten vastgesteld op €20.426.000. 
 
Alle rijksgelden van de gemeenten zijn ontvangen door Baanbrekers. De IAU uit 2013 is reeds  ontvan-
gen. De IAU 2014 is nog niet ontvangen, maar wel in 2015 door het rijk toegekend. 
 

 (Bedrag in x€1.000)  

Door het Ministerie is het definitieve budget BUIG 2015 vastge-

steld  
313 

Extra bijdragen SVB 85/15 regeling AIO 18 

In 2015 een incidentele aanvullende uitkering ontvangen voor de 

gemeente Loon op Zand over 2013. 
106 

In 2015 een incidentele aanvullende uitkering ontvangen voor de 

gemeente Loon op Zand over 2014. 
165 

Overig 3 

Totaal 605 

 

 
4.5.1.2 Lasten 

 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

BUIG lasten 20.814 21.255 

Totaal  20.814 21.255 

 

Het verschil wordt verklaard door: 

 

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsprijs van €13.000 en een 

gemiddeld uitkeringsaantal van 1635 bijstandsklanten.  

 

Qua aantallen is ‘de poort’ goed dichtgehouden en heeft Baanbrekers het zelfs iets (6 uitkeringen) 

beter gedaan dan begroot. 

 

In 2015 is het aantal 50+’ers met een uitkering (IOAW’ers) harder toegenomen dan eerder werd aan-

genomen. De IOAW/Z is een duurdere uitkering dan een ‘reguliere’ uitkering. Tevens bleef de ver-

wachte daling in gemiddelde uitkeringshoogte (kostendelersnorm) in de tweede helft van dit jaar uit. 

Het beperkte voordeel in aantallen wordt dus teniet gedaan door een hogere prijs voor de gemiddelde 

uitkering.  
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 (Bedrag in x€1.000)  

Minder uitkeringen (6 *13.000) -78 

Hogere gemiddelde uitkeringsprijs  (365 * 1629) 594 

Toename vordering debiteuren -752 

Mutatie bestemmingsreserve egalisatiereserve BUIG -153 

Diversen -52 

Totaal -441 

 

4.5.2 Bbz 

 
4.5.2.1 Baten 
 
Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat er weinig Besluit bijstandverlening zelfstan-
digen 2004 (Bbz) afgelost en verstrekt zouden worden, omdat de economische wind tegenzat. Gedu-
rende 2015 is het economische klimaat positiever geworden. Dit zien we onder andere terug in de 
hogere aflossingen en verstrekkingen van de leningen.   

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Bbz baten  454 44 

Totaal  454 44 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Beschikking ministerie -7 

Teruggave rijk: declarabel deel 175 

Ontvangsten rente lening 26 

Ontvangsten aflossing lening 216 

Totaal 410 

 
4.5.2.2 Lasten 

 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Bbz lasten  548 44 

Totaal  548 44 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 

 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Verstekken van kleine leningen   224 

Verstrekken grotere lening  209 

Onderzoekskosten IMK 71 

Totaal 504 

 
 

4.5.3 PMC 
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4.5.3.1 Baten 
 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

PMC baten  4.106 4.329 

Totaal  4.106 4.329 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Verpakken & assemblage -237 

Wasserij 42 

Twiddus 0 

Cleanroom 18 

Werkpool -55 

Broikes 9 

Totaal -223 

 

De omzet van de PMC’s is €223.000 lager dan begroot. Over het algemeen ligt de gerealiseerde omzet 

in lijn met de begrote cijfers. De omzet van de PMC verpakken & assemblage loopt €237.000 achter 

op de begroting. De begroting 2015 is echter gebaseerd op de realisatie van 2014. In 2014 is een inci-

dentele grote order behaald waardoor een te hoge omzet met bijbehorende kosten in 2015 is opge-

nomen.   
 
4.5.3.2 Lasten 
 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

PMC lasten  235 600 

Totaal  235 600 

 
 

Dit verschil wordt verklaard door: 
 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Verpakken & assemblage -177 

Wasserij -98 

Twiddus -22 

Cleanroom -91 

Werkpool 3 

Broikes 20 

Totaal -365 

 
De kosten van de wasserij en de cleanroom, zijn met name geboekt op de algemene kosten of onder 
‘afschrijvingen, onderhoud en rente’ en zijn daarom opgenomen onder deze items. Het gaat hierbij om 
indirecte- / algemene kosten zoals schoonmaak of afschrijvingen. 
 
 

4.5.4 Omzet en kosten overig 

 
4.5.4.1 Baten 
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Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Overige pmc’s  453 300 

Totaal  453 300 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 
 
De omzet van de overige PMC’s is €153.000 hoger dan begroot. De voornaamste reden van deze om-
zetgroei ligt bij het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau heeft in 2015 incidentele, onvoorziene baten 
behaald voor geleverde vervoersdiensten. 
 
Het Transferium heeft een betere omzet gerealiseerd dan begroot. 2015 is het eerste jaar voor deze 
PMC. Tijdens het opstellen van de begroting konden we niet putten uit ervaringscijfers.   
 
 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Alfa cheques 12 

Bedrijfsbureau (omzet zonder project) 130 

Kantine - 

Transferium 34 

Vincentius -23 

Totaal 153 

 
4.5.4.2 Lasten 
 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Overige pmc’s 226 250 

Totaal  226 250 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 
 
 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Kantine -43 

Bedrijfsbureau 10 

Alfa cheques -3 

Transferium 2 

Overig 10 

Totaal -24 

 
De lasten van de overige PMC’s zijn €24.000 lager dan begroot. Met name in de kantine zijn de begrote 
kosten niet gerealiseerd. De gemaakte kosten van de kantine, zijn gedeeltelijk gerealiseerd in de per-
sonele kosten en zijn daarom opgenomen onder uitgaven niet-gesubsidieerd personeel.  
 
 

4.5.5 SW-subsidie 

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

SW-subsidie  14.310 15.398 

Totaal  14.310 15.398 



 

Pagina  43 van  60               CONCEPT 
 

 
Het voorlopige budget 2015 (afgegeven in september 2014) is gesteld op €15.398.000. In september 
2015 is het definitieve budget vastgesteld op €15.299.000 en dit is een in de begroting opgenomen 
neerwaartse bijstelling van de subsidiebijdrage van €99.000.  
 
In de realisatie zijn tevens de inkomsten en uitgaven opgenomen voor Sw-ers die elders geplaatst zijn 
en de kosten voor begeleid werken. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Dit verklaart 
het verschil tussen begroting en realisatie.  
 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Definitief budget 2015 -99 

Netto kosten elders geplaatsten -800 

Verrekening begeleid werken -189 

Totaal -1088 

 
 

4.5.6 Re-integratie 

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Re-integratie  1.249 1.200 

Totaal  1.249 1.200 

 
 
Dit verschil wordt verklaard door:  
 
In najaar 2014 was het voorlopig re-integratiedeel van het gemeentefonds gesteld op €1.819.000. De 
definitieve bijdrage uit het gemeentefonds is in het najaar van 2015 gesteld op €1.746.000. Een nega-
tieve bijstelling van €73.000. 
 

 (Bedrag in x€1.000)  

Re-integratie gedeelte uit het gemeentefonds  -73 

Kosten tbv het inhuren van personeel tbv re-integratie 1 

Inburgering: trajecten en dekking personeelskosten 95 

Trajectkosten 26 

Totaal  49 

 
 
Het restant van (het  totale re-integratiebudget -/- trajectkosten =) €1.249.000 is ter dekking van de 
personeelskosten voor de medewerkers die zijn belast met re-integratietaken. 
 
 

4.5.7 DVO 
 

In de dienstverleningsovereenkomst met WML-Facilitair zijn afspraken gemaakt over de hoogte van 
de bijdrage van WML-Facilitair aan Baanbrekers. De bijdrage is bedoeld voor de werkzaamheden met 
betrekking tot HRM, Administratie en Automatisering die Baanbrekers uitvoert voor WML-Facilitair, 
plus de verhuur van het gebouw waarin WML-Facilitair is gehuisvest.   
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Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

In de DVO bepaalde bijdragen 200 200 

Totaal 200 200  

 
 

4.5.8 Bijdrage apparaatskosten 

 

In de samenwerking tussen de drie gemeenten en Baanbekers zijn afspraken gemaakt over de bijdrage 

die de gemeenten leveren aan de apparaatskosten.  

 
Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Afspraken over bijdrage apparaatskosten 4.398 4.398 

Totaal 4.398 4.398 

 
 

4.5.9 Incidentele baten 

 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Incidentele baten  384 125 

Totaal  384 125 

 
De incidentele baten bestaan uit:  
 

Baten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Huur gebouw 4 / gemeentewerf 27 

Wsw en BW Bonus 86 

Baten ESF-projecten (vrijval balans) 174 

Project kwetsbare jongeren 8 

Management vergoeding WML-facilitair 30 

Desinvesteringen 5 

Incidentele bijdrage personeelskosten bijzondere bijstand 27 

PSOW 8 

Diversen 19 

Totaal 384 

 
 

4.5.10 Gesubsidieerd personeel 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Personeelskosten gesubsidieerd personeel 14.935 15.620 

Totaal 14.935 15.620 
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Dit verschil wordt verklaard door: 
 

(Bedrag in x€1.000)  

Minder personeelskosten door minder AJ’s 466 

Reis en verblijfskosten 154 

Jubilea 36 

Overig 29 

Totaal 685 

 
Bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van gelijkblijvende aantallen AJ’s  als in 2014. De 
aantallen AJ’s zijn echter afgenomen ten opzichte van 31-12-2014 met 19,49 AJ’s. Dit levert een aan-
zienlijk voordeel op ten opzichte van de begrote kosten.  
 
 

4.5.11 Niet gesubsidieerd personeel 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel 7.997 7.534 

Totaal 7.997 7.534 

 
 
Dit verschil wordt verklaard door: 
 

De begrote kosten niet-gesubsidieerd personeel zijn bepaald op basis van de personeelsaantallen na-

jaar 2014, in totaal 141,86 fte. De gemiddelde realisatie 2015 bedraagt 142,9 fte. Per saldo een verschil 

van 1,04 fte. Deze stijging wordt gerealiseerd door het in-sourcen van handhavingspersoneel. Een ver-

schil met de begrote personeelskosten van €89.000.  

 

De kosten voor niet-gesubsidieerd personeel vallen hoger uit dan begroot. Dat heeft voornamelijk te 

maken met stijging van pensioenpremie bij de SBW, de hogere WGA premie en een aantal salarisver-

hogingen als gevolg van reguliere (jaarlijkse)  periodieke verhoging en cao afspraken.  

 

 (Bedrag in x€1.000)  

Wisselingen personeel en extra fte handhaving 89 

Pensioenpremie / sociale lasten 27 

Cao-afspraken 158 

Salarisverhogingen 31 

Extra studiekosten 50 

Reservering vakantiegeld 87 

Geneeskundige diensten 10 

Diverse kosten 77 

Reservering vakantiegeld -66 

Totaal 463 

 

4.5.12 Inhuur personeel 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Inhuur personeel 1.128 578 

Totaal 1.128 578 
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Dit verschil wordt verklaard door: 
 

(Bedrag in x€1.000)  

Inkomensconsulenten 265 

Bijzondere bijstand 84 

Handhaving (gedeeltelijk begroot bij algemene kosten) 201 

Totaal 550 

 
Bij het opmaken van de begroting werd ingeschat dat het mogelijk zou zijn om ervaren krachten voor 
de functie van Inkomensconsulent aan te nemen. Op de herhaalde vacatures is echter geen enkele 
reactie van ervaren krachten ontvangen. Noodgedwongen worden daarom minder ervaren krachten 
nu zelf opgeleid. Tevens heeft langdurig ziekteverzuim, het proces van uitruil van flexibel naar vast 
personeel verder vertraagd.  
 
Eenzelfde uitdaging heeft zich voorgedaan bij het aannemen van ervaren handhavers. Het aannemen 
van ervaren mensen heeft ook hier vertraging opgelopen, waardoor het verlengen van de inhuur nood-
zakelijk was.  
 
Daarnaast zijn er in het kader van de Bijzondere Bijstand extra werkzaamheden verricht voor onze 
gemeenten (eenmalige uitkering, hulp in de huishouding, collectieve ziekte kosten verzekering), welke 
niet te voorzien waren. 
 
 

4.5.13 Afschrijving, onderhoud en rente 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Afschrijvingen, onderhoud en rente 1.008 - 

Totaal 1.008  1.208 

 
 
 
Dit verschil wordt verklaard door: 
 

(Bedrag in x€1.000)  

Minder rentelasten -9 

Minder onderhoudskosten, met name op installaties, gebouwen en 

inventaris 
-94 

Minder afschrijvingslasten, met name op automatisering en de 

cleanroom. 
-97 

Totaal -200 

 
  

4.5.14 Algemene kosten 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Algemene kosten 2.311 - 

Totaal 2.311 2.264 
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Dit verschil wordt verklaard door: 
 

(Bedrag in x€1.000)  

Verrekening dienstverlening WML-Facilitair -50 

Schoonmaakkosten cleanroom 52 

Verzekeringen en belastingen 45 

Totaal 47 

 
Er zijn door WML-Facilitair kosten gefactureerd die buiten de overeenkomst vielen, zoals bijvoorbeeld 
de doorbelasting van schoonmaakmateriaal. Deze kosten zijn gecorrigeerd. 
 
De begrote kosten (opgenomen onder kosten PMC) die de cleanroom heeft gemaakt, zijn met name 
gerealiseerd in de algemene kosten en zijn daarom opgenomen onder dit item.  
 
 

4.5.15 Fusie & reorganisatie 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Fusie & reorganisatiekosten - 150 

Totaal - 150 

 
Dit verschil wordt verklaard door: 
 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Dekking ontvangen -150 

Totaal -150 

 
 

4.5.16 Incidentele lasten 

 

Lasten  (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 Begroting 2015 

Incidentele lasten 741 125 

Totaal 741 125 

 
De incidentele lasten bestaan uit: 
 

Lasten (Bedrag in x€1.000) Realisatie2015 

Verhoging voorziening debiteuren 537 

BTW gemengd tarief 2015 30 

Afboeking ESF voorgaande jaren 65 

Afboeken resultaat 2014 24 

Accountant 2014 20 

Afboeken afdracht suppletie voorgaande jaren 11 

Verrekening kinderopvang voorgaande jaren 10 

Afboeken subsidie vervoer 2014 10 

Afwikkeling project dienstverlenend handhaven 8 

Diversen 26 

Totaal 741 
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4.5.17 Post onvoorzien 

 
In de primitieve begroting is geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er in het 
begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
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4.5.18 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 

 
In het boekjaar 2015 heeft er geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden.  
Onderstaand de opgave van topfunctionarissen.  
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AEW v Limpt Directeur   € 109.124 €  2.985 € 13.874 36 u p/week  

WJJ Ligtenberg  AB W - - - -  

R Bakker AB W - - - -  

M Mulder  AB W - - - -  

J van Groos AB W - - - -  

CCJM Grootswagers AB W - - - -  

J van Aart AB R - €  300 - -  

FIHM de Bruijn AB R - €  375 - -  

JAM Smit-v Gijsel AB R - €  300 - -  

ACA Couwenberg AB R - €  300 - -  

JMJG Brekelmans AB R - €    75 - -  

CMM Musters AB R - €  375 - -  

PJM Flohr AB R - €  300 - -  

A van Hamond AB R - €  300 - -  
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 SiSa verantwoordingsinformatie 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

SZW G2B Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_deel 

openbaar lichaam 2015

Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het 

openbaar lichaam is 

uitgevoerd.

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 60797 Heusden € 7.379.950 € 139.188 € 685.412 € 1.313 € 93.104 

2 60809 Loon op Zand € 3.134.889 € 66.827 € 291.611 € 217 € 51.235 

3 60867 Waalwijk € 9.612.572 € 179.058 € 671.582 € 3.491 € 54.755 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 60797 Heusden

2 60809 Loon op Zand

3 60867 Waalwijk

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 60797 Heusden

2 60809 Loon op Zand

3 60867 Waalwijk

SZW G3B Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 60797 Heusden € 27.459 € 0 € 10.679 € 78.379 € 14.140 

2 60809 Loon op Zand € 127.024 € 0 € 59.932 € 9.306 € 13.238 

3 60867 Waalwijk € 173.589 € 140.000 € 60.577 € 23.780 € 38.369 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 60797 Heusden

2 60809 Loon op Zand

3 60867 Waalwijk

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 
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 Voorstel  

 

> Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 

• Het dagelijks bestuur dankt alle medewerkers van Baanbrekers voor hun inspanningen in 
2015.  

• Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarstukken 2015 vast te 
stellen en in te stemmen met de resultaatbestemming. 

• De jaarrekening sluit met een gerealiseerde resultaat, na mutatie van bestemmingsreserves  
van - € 3.546.000.  

> Voorstel tot bestemming van het resultaat 

• Het negatief resultaat (- € 3.546.000), na mutatie bestemmingsreserves, wordt conform 
verdeelsleutel van inwoneraantallen gedragen door de deelnemende gemeenten. 

• Het voorschot dat door de gemeenten in 2015 is verstrekt ten behoeve van de liquiditeit 
(totaal €3.500.000) , wordt omgezet in een bijdrage ten behoeve van de dekking van het 
negatief resultaat 2015. 

 

Waalwijk, XXXXX 2016 

 

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

Voorzitter dagelijks bestuur    secretaris dagelijks bestuur 

 

 

Conform het advies keurt het algemeen bestuur in de vergadering van XXX 2016 de jaarrekening on-
gewijzigd goed en neemt het voorstel van het dagelijks bestuur over waarin  wordt voorgesteld het 
resultaat van Baanbrekers van - € 3.546.000 middels gemeentelijke bijdrage te voldoen. 

 

Waalwijk, XXXXXX 

 

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

Voorzitter algemeen bestuur    secretaris algemeen bestuur 
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 Controleverklaring 
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 Nota van aanbieding   

 

Aldus opgemaakt en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbre-
kers, 

 

Waalwijk, XXXXXX 

 

 

 

 

Marion van Limpt, 

directeur Baanbrekers 
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 Verklarende woordenlijst 

AB Algemeen bestuur Baanbrekers. 

Anw Algemene nabestaandenwet. 

Aow Algemene ouderdomswet. 

Awb Algemene wet bestuursrecht. 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten.  

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

BUIG Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten 

College Het college van burgemeester en wethouders. 

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

CRVB Centrale Raad van Beroep. Behandelt hogere beroepschriften sociale verzekeringen en 
voorzieningen. 

DB Dagelijks bestuur Baanbrekers 

IAU Individueel aanvullende uitkering die in beginsel kan worden verstrekt als en voor zover 
het tekort op de Buig in het verantwoordingsjaar meer dan 10% bedraagt. De IAU vervalt 
met ingang van2015 en wordt vervangen door een Vangnetuitkering, waarvan de 
definitieve vorm nog niet bekend is.  

IC Interne controle. 

I-deel Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt 
beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden.  

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 
Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze gewezen zelfstandigen.  

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Tot 1 januari 2013 uitvoerder van de 
gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. 

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

NUO-er Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op 
de WWB en het participatiebudget. 

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

OR Ondernemingsraad. Via dit orgaan overleggen medewerkers met de directie over 
onderwerpen, waarvoor een wettelijk advies- en instemmingsrecht bestaat. 

PMC Productmarktcombinatie van het bedrijfsonderdeel Werkbedrijf van Baanbrekers, dat 
werkfaciliteiten biedt aan de doelgroepen.  

PW Participatiewet. In deze wet is vanaf 1 januari 2015 de WWB opgenomen. 

RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding. Ondersteunt en legt verbindingen tussen 
gemeenten en andere partners op het terrein van handhaving. Doel delen van kennis en 
expertise 

ROF  Rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Een inlichtingenstaat die maandelijks door de klant 
wordt ingevuld voorafgaand aan de betaling van zijn uitkering.  



 

Pagina  60 van  60               CONCEPT 
 

SBW Stichting Bevordering Werkgelegenheid, werkgever Wsw-medewerkers en medewerkers 
Baanbrekers met privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.  

SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit 
beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. 

SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de 
samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. 

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

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, 
WIA, Wamil, Wajong en WAZ. 

W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-
integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige Wiw- en ID-banen.   

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van arbeidsongeschiktheid. 

WI Wet inburgering van 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering nieuwkomers. 

Wiw Wet inschakeling werkzoekenden. Voormalige subsidieregeling, vanaf 2004 opgenomen in 
de WWB. 

Wk Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van arbeidsongeschiktheid.  

WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat. 
Openbaar lichaam dat tot 2013 belast was met de uitvoering van de Wsw. 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en 
beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers.  

Wsw Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond 
van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. 

WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op 
een andere inkomensvoorziening. 
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Behandeling in: AB van 11-4-2016 

 
Onderwerp: concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 
 
Steller:  drs. E. Hendrich 

 

 
Voorstel: 
 

U wordt voorgesteld: 
 De concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018- 2020 

overeenkomstig het bijgevoegde concept vast te stellen.  
 De concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 aan te 

bieden aan de Raden van uw gemeenten voor een zienswijze. 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  

 
 

   
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
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Onderwerp: concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 

 
Toelichting 
 
De bijgaande concept begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020 is 
gebaseerd op financiële uitgangspunten van het jaar 2015.  
 
Hoewel wij u deze conceptbegroting toezenden, weten we dat de uitgangspunten bij deze 
conceptbegroting  inmiddels door de werkelijkheid van vandaag en de aankomende jaren is 
achterhaald. Het is dus tijd voor een financiële herijking, waarmee de begroting actueler, 
realistischer en beter stuurbaar wordt. Hieraan wordt inmiddels gewerkt. Samen met de ambtenaren 
van de gemeenten worden doorrekeningen gemaakt en scenario’s uitgewerkt. Gedurende dit traject 
zullen enkele principiële vragen aan de bestuursleden en of raadsleden van uw gemeenten worden 
voorgelegd.  
 
U wordt voorgesteld: 

 De concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018- 2020 overeenkomstig het 
bijgevoegde concept vast te stellen.  

 De concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 aan te bieden aan de 
Raden van uw gemeenten voor een zienswijze. 
 

Dagtekening, 07-04-2016 



  Jef van Dijk 
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3 
Concept 

1 Inleiding 
 
Baanbrekers presenteerde eind 2014 het Strategisch Plan 2015 – 2018. In dit toekomstperspectief 
schetsten wij de grote lijnen die Baanbrekers volgens de opdracht van de Langstraatgemeenten zou 
gaan volgen. Het uitgangspunt was een ondernemende, omzetgerichte, flexibele en marktgerichte 
organisatie, die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen.  
 
Dit uitgangspunt geldt nog steeds en stuurt onze activiteiten en ons handelen. Het plaatsen van 
mensen op regulier werk gaat goed, evenals het realiseren van externe omzet. De ontwikkeling van 
Baanbrekers als een flexibele organisatie blijkt nog lastig: het loskomen van de ingesleten patronen 
kost veel energie en vraagt wellicht nog extra investeringen. In het document ‘Jaarverslag 2015 en 
Jaarplan 2016’ maken we de balans op en actualiseren we de programmalijnen op basis van de 
ervaringen, de externe ontwikkelingen en het appel dat op Baanbrekers gedaan wordt. 
 
De wereld is behoorlijk veranderd sinds eind 2014. De vraag naar de dienstverlening is fors 
toegenomen, zowel in volume (aantallen burgers dat een appel doet op Baanbrekers) als in 
diversiteit van dienstverlening. Zo zitten we inmiddels in de wijken en werken we samen in het 
werkgeversservicepunt Werkhart Midden Brabant. Ook de complexiteit van wet- en regelgeving is 
toegenomen. 
 
Voor 2016 heeft dit alles geleid tot een voorstel voor een begrotingswijziging. Om een gedegen 
begroting voor de langere termijn te maken is echter meer nodig. We moeten allerlei (nieuwe) 
ontwikkelingen verwerken om tot een bestendige meerjarenbegroting te komen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Nieuwe wet- en regelgeving en (her-)verdeelmodellen voor de landelijke geldstromen 
hebben impact op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van middelen voor re-integratie en 
participatie van mensen van de doelgroepen van Baanbrekers. 

 Baanbrekers plaatst in toenemende mate mensen zonder een uitkering. Dit trekt een (vaak 
structurele) wissel op ons participatiebudget en op onze personele formatie zonder dat hier 
een voordeel op het uitkeringsbudget tegenover staat.  

 De Participatiewet en aanpalende wet- en regelgeving leidt tot meer bezwaren, complexere 
handhavingsprocedures en stroperige procedures voor gesubsidieerd werk. Dit, naast de 
volumegroei van de bijstand, betekent een flinke toename van personele inzet. 

 Het draagvlak voor sociaal inkopen bij Baanbrekers door of via de gemeenten is zeker 
gegroeid. De effectuering hiervan blijkt nog wel lastig. In 2015 is de omzet uit sociaal inkopen 
bijvoorbeeld verder gedaald. 

 De staatssecretaris zet meer druk op het organiseren van beschutte werkplekken. Onze 
gemeenten hebben nog geen beleid geformuleerd maar dit zal niet lang meer uit kunnen 
blijven. De financiële effecten hiervan op de budgetten op Baanbrekers zijn groot. 

 In 2016 wordt de aanpak van onze gemeenten voor het wijkgericht werken geëvalueerd. 
Afgelopen jaar heeft Baanbrekers geïnvesteerd in deze aanpak. Tot nu toe blijkt deze 
investering voor de budgetten van Baanbrekers niet kostenneutraal; het kost Baanbrekers 
geld. Echter, op andere gemeentelijke geldstromen kan het wel opleveren.  
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De bijgaande begroting voor 2017 en 2018 tot en met 2020 is gebaseerd op financiële 
uitgangspunten van 2014. Deze uitgangspunten zijn dus door de werkelijkheid van vandaag en de 
aankomende jaren achterhaald. Tijd voor een financiële herijking, voor een nieuwe begroting, die 
goed aansluit op de gemeentelijke begrotingen en stevig genoeg is om de wettelijke taken en de 
ambities om zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen waar te kunnen blijven maken. 
 
Hieraan wordt inmiddels gewerkt. Samen met ambtenaren van de gemeenten worden 
doorrekeningen gemaakt en scenario’s uitgewerkt. Gedurende dit traject zullen enkele principiële 
vragen aan de bestuursleden en / of raadsleden van onze gemeenten worden voorgelegd. De ambitie 
is om de nieuwe, bestendige en gedragen begroting op 1 juli in concept klaar te hebben zodat het 
Algemeen Bestuur dit concept op 11 juli behandelt en vervolgens voor een zienswijze doorstuurt 
naar de drie gemeenteraden. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor deze begroting. De 
mogelijke risico’s worden daarbij in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de begroting op 
hoofdlijnen en het meerjarenperspectief. In hoofdstuk 4 worden de voorgeschreven paragrafen 
toegelicht en in hoofdstuk 5 zijn de risico’s opgenomen die een financieel effect kunnen hebben op 
de begroting 2017. 
 
 

  



 
 
 
 
 

5 
Concept 

2 Uitgangspunten  
 
Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van het strategisch plan en de geactualiseerde 
begroting 2016, inclusief meerjarenbegroting 2017-2019. 
 
 

2.1 BUIG (+BBZ) 
 

BUIG-ontvangsten 

Ontwikkeling 

De berekening van het rijksbudget 2017 is gebaseerd op het voorlopig budget 2016 zoals dit is 
afgegeven door het ministerie. Voor de jaren 2017 en verder is het budget 2016 jaarlijks 
geïndexeerd conform de opgave van het ministerie. In het najaar van 2016 ontvangen we de 
beschikking met het voorlopige budget voor 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bijstellingen van het budget vinden jaarlijks plaats in juni en het definitieve budget volgt in 
september. 
 

Indexcijfers van het 
ministerie (in %) 

Prijsstijging Stijging in 
aantallen cf CPB 

2017 1,5 2,6 
2018 1,5 2,8 
2019 1,5 0 
2020 0 0 

Risico 

Niet beïnvloedbaar. 
 In september 2017 is er zekerheid over het definitieve budget 2017.  
 T.a.v. de BBZ wordt opgemerkt dat het om kleine aantallen klanten gaat met niet te 

voorspellen uitgaven en ontvangsten op leningen. De regeling kent een andere 
vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de uitgaven wordt vergoed en 75% van 
ontvangsten moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk 
een vast budget. 
 

Beïnvloedbaar. 
 Indien het rijksbudget niet toereikend blijkt kan, indien er aan voorwaarden wordt 

voldaan, een aanvraag voor additioneel budget (Vangnetregeling) worden gedaan. 
Conform de huidige systematiek, mede ingegeven door de onvoorspelbaarheid van het 
ministerie, worden eventuele Vangnet-gelden pas opgenomen in de realisatie op het 
moment van toekening.  
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Uitkeringsvolume  

Ontwikkeling 

Conform strategisch plan heeft Baanbrekers de ambitie in 2017 en 2018 de gemiddelde 
uitkeringsaantallen jaarlijks met 2,5% meer terug te brengen dan de landelijke ontwikkeling.  
Het CPB gaat uit van een toename in 2017 met een plus van 2,6% en in 2018 een plus van 2,8%. 
Voor 2019 en 2020  is nog niets bekend en is rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal 
gemiddelde uitkeringen.  
 
De aantallen zijn geactualiseerd ten opzichte van de eerder afgegeven begroting op basis van de 
gerealiseerde aantallen over 2017 en worden dan: 

 Gemiddeld volume 2017: 1.631  (+0.1%) 
 Gemiddeld volume 2018: 1.636  (+0.3%) 
 Gemiddeld volume 2019: 1.636  (-) 
 Gemiddeld volume 2020: 1.636  (-) 
 

Risico 

Niet beïnvloedbaar.  
 De ontwikkeling van de economie is niet beïnvloedbaar.   
 Door de instroom van nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld vluchtelingen) is het aantal 

nieuwe uitkeringsgerechtigden moeilijk te ramen.  
 Wanneer de ontwikkeling van het volume bij andere gemeenten positiever wordt, zal 

Baanbrekers een nog lager aantal uitkeringen moeten realiseren om de ambitie (2,5% 
beter presteren dan landelijk) waar te maken. Deze ambitie is niet onbeperkt 
houdbaar.    
 

Beïnvloedbaar. 
 Het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid voor de doelgroep van 

Baanbrekers door middel van inbesteding en social return (sociaal inkopen), het 
realiseren van baanafspraken en het bieden van beschut werk. 

 Daarnaast is een effectieve werkgeversdienstverlening lokaal, sub-regionaal en 
regionaal van groot belang met inbegrip van de daarvoor benodigde 
samenwerkingsafspraken met individuele gemeenten en de gemeenten in Midden-
Brabant.   

 Er kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat mensen een beroep moeten doen op 
een uitkering (tegenhouden aan de poort). 

 Er kan actief gestuurd worden op (duurzame) uitstroom naar werk. 
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BUIG-uitgaven 

Ontwikkeling 

Bij de bepaling van de BUIG-uitgaven is een inschatting gemaakt van de gemiddelde uitkering en 
het verwachte volume.  
 
Het gemiddelde uitkeringsbedrag is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2015. Vanaf 2017 t/m 
2019 is rekening gehouden met indexering van deze bedragen met 1,5%. De gemiddelde uitkering 
2020 is niet geïndexeerd. 

 Gemiddelde uitkeringshoogte 2017             € 13.714 
 Gemiddelde uitkeringshoogte 2018             € 13.920 
 Gemiddelde uitkeringshoogte 2019             € 14.129 
 Gemiddelde uitkeringshoogte 2020             € 14.129 

 
De gemiddelde uitkeringshoogte is nu inclusief het bedrag aan invordering. Exclusief invorderingen 
bedraagt de gemiddelde uitkeringsprijs 2017 €14.018. 
 

Risico 

Beïnvloedbaar.          
 Sturen op consequent inzetten van voorliggende voorzieningen voor de bijstand. 

Niet beïnvloedbaar.  
 Op basis van onze huidige inzichten zal een beroep op de Vangnetuitkering voor de 

gemeenten voor het jaar 2017 niet van toepassing zijn.                                                                                                       

 
 

2.2 SW  
 

SW-subsidies 

Ontwikkeling 

Het voorlopige meerjarenbudget Wsw (gemeentefonds) is door het rijk afgegeven: 
 2017 € 12.960.147 
 2018 € 11.905.483 
 2019 € 11.128.051 
 2020 € 10.346.156 

 
Deze bedragen zijn exclusief de gelden die nog met de zogenaamde buitengemeenten en begeleid 
werken verrekend dienen te worden. 

 
Voor de verdeling van de Wsw-middelen in enig jaar (jaar T = jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft) wordt in mei van jaar T-1 een voorlopig budget berekend. In mei van het jaar T wordt deze 
verdeling bijgesteld op basis van de realisatie van Wsw-plekken in het voorgaande jaar. Op deze 
wijze wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het feitelijke verloop van het aantal Wsw-plekken in 
een gemeente. 
 

Risico 

Niet beïnvloedbaar 
 Voor de buitengemeenten is uitgegaan van de situatie ultimo 2015. Dit kan de komende 

jaren echter wijzigen.  
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2.3 Re-integratie 
 

Re-integratie inkomsten 

Ontwikkeling 

De re-integratiemiddelen 2017 en verder zijn bekend. Deze bedragen zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting.  

Risico 

-- 

 

Re-integratie uitgaven 

Ontwikkeling 

De re-integratiemiddelen worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar 
regulier werk te begeleiden.   
 
Doelstelling 2017:  

 50 trajecten Fidant 
 

 Risico 

Beïnvloedbaar. 
 Efficiënt inzetten van re-integratiebudget en omzet die gegenereerd wordt met re-

integratie herinvesteren in re-integratieactiviteiten. 
 Sturen op inzet van incidentele en/of proiectsubsidie.  

Niet beïnvloedbaar 
 Het aantal uitkeringen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl het budget voor re-

integratie fors is afgenomen.  
 Er is een groeiende stroom van personen die Baanbrekers op basis van wet- en regelgeving 

moet (en wil) ondersteunen bij de re-integratie zonder dat hier (voldoende) middelen 
tegenover staan. Bijvoorbeeld mensen zonder een uitkering.  

 Baanbrekers wordt geconfronteerd met additionele en vaak structurele nazorg-kosten van 
reeds uitgevoerde re-integratietrajecten, zonder dat hiervoor (meerjarig) budget is. 
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2.4 Lonen en salarissen 
 

Gesubsidieerd personeel 

Ontwikkeling 

De loonkosten voor 2017 tot en met 2019 zijn berekend op basis van de meest actuele gegevens. Er 
is rekening gehouden met een verhoging van de Wsw-salarissen van 2%. Voor de jaren daarna zijn 
de loonkosten op de 0-lijn gehouden, evenals de loonkosten voor de niet-gesubsidieerden, conform 
de richtlijnen van de gemeenten. Een stijging van de loonkosten met 2% zou echter wel realistisch 
zijn.  
 
Vanaf 2017 is het Lage inkomensvoordeel (LIV) van toepassing. Dit  is een verlaging van de 
werkgeverslasten. Dit heeft positieve consequenties voor de te betalen Wsw-loonkosten. We 
hebben, conform advies Cedris, 50% van het berekende voordeel opgenomen in de 
meerjarenbegroting.  
 

Risico 

Niet beïnvloedbaar.  
 Hoewel door de afname van het aantal SW-ers ook de loonkosten zullen dalen, zullen niet 

alle overheadkosten (indirecte kosten) zoals begeleidend personeel, huisvesting, 
automatisering e.d. lineair teruggebracht kunnen worden.  

Beïnvloedbaar. 
 Om een organisatieaanpassing te kunnen realiseren die snel genoeg in de pas loopt met 

de nieuwe situatie (veranderen en afslanken) is frictiebudget noodzakelijk 

 
 

Niet-gesubsidieerd personeel 

Ontwikkeling 

De loonkosten zijn vanaf 2018, conform gemeentelijke voorschriften, niet geïndexeerd. Een 
jaarlijkse stijging van de loonkosten met 3,25% zou echter wel realistisch zijn.  
Voor de periode 2017 en 2018 is een bezuiniging van 5% per jaar opgenomen.  

Risico 

Beïnvloedbaar. 
 Van invloed op de ontwikkeling van deze kosten is de mate waarin de infrastructuur van 

Baanbrekers betaald wordt voor nieuw beschut werken of andere vormen van 
gesubsidieerd werk. 

 Om een organisatieaanpassing te kunnen realiseren die snel genoeg in de pas loopt met 
de nieuwe situatie (veranderen en afslanken) is frictiebudget noodzakelijk 

 
 

2.5 Inhuur 
 

 

Ontwikkeling 

Op basis van een analyse van de operationele situatie is bepaald wat de verwachte 
inhuurbehoefte 2016 zal zijn. Voor de jaren 2017 en 2018 neemt de inhuur met 10% per jaar af. 

Risico 

Niet beïnvloedbaar. 
 Ziekteverzuim of andere onvoorziene uitval kan ertoe leiden dat er additionele, niet 

begrote inhuur noodzakelijk is.  
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2.6 Omzet & kosten Werkbedrijf 
 

 

Ontwikkeling 

Voor de verwachte omzet 2017 van het Werkbedrijf is rekening gehouden met: 
 De groeidoelstelling zoals geformuleerd in het strategisch plan 2015-2018 vanaf 2017.   

o 20% omzetgroei in 2017 
o 20% omzetgroei in 2018 
o Vanaf 2019 wordt uitgegaan van gelijkblijvende omzet conform omzet 2018 

 De ontwikkeling van de kosten van de PMC’s is volgend aan de begrote omzetgroei. 

Risico 

Beïnvloedbaar. 
 In 2016 wordt een plan gemaakt op welke wijze een duurzame, meerjarige omzetstijging 

gerealiseerd kan worden. 
 Centraal staat het optimaliseren van de loonwaarde van de medewerkers en dit te 

verbinden aan het toekomstperspectief van de huidige PMC’s.   
 Onderzocht wordt of nauwere samenwerking met de Diamant-groep tot omzetvergroting 

en/of kostenbesparing kan leiden. 

 
 
 
 

2.7 DVO WML-Facilitair 
 

 

Ontwikkeling 

Baanbrekers is sinds 2016 formeel eigenaar van WML-Facilitair. De vergoeding van de 
dienstovereenkomst (DVO) blijft, tot nadere afspraken worden gemaakt, in stand. In dat kader is 
uitgegaan van een te verwachten jaarbedrag van € 200.000.   
Vanaf 2016 is naar verwachting over de activiteiten van de WML-Facilitair Vennootschapsbelasting 
verschuldigd. 

Risico 

Beïnvloedbaar. 
 Naast de DVO, de afname van diensten door Baanbrekers van WML-Facilitair en de interne 

dienstverlening tussen beiden op basis van een percentage verminderd verdien vermogen 
(VVV; wat in 2010 is overeengekomen) dient dit geheel opnieuw te worden beoordeeld. 
Wat zijn de regels ten aanzien van interne verrekening nu WML-Facilitair / Ruelong geheel 
onder de GR valt en wat is fiscaal hier het meest wenselijk? Deze keuzes worden 
momenteel voorbereid.   
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2.8 Bijdrage gemeenten 
 

 

Ontwikkeling 

Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de bijdrage in de apparaatskosten van 2014 en 
verder.  

Risico 

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

anderzijds te maken met extra werkzaamheden die op dit moment financieel gezien niet 
volledig kunnen worden gedekt. Het Rijk verstrekt via het Gemeentefonds hiervoor een 
vergoeding.  

 In de begroting voor 2017 is een additionele bijdrage opgenomen van € 200.000 als 
positief risico. Dit betreft een gemeentelijke bijdrage voor activiteiten die Baanbrekers 
waarschijnlijk in 2016 uitvoert voor onder meer wijkgericht werken.   

 

 

2.9 Afschrijvingen, rente, onderhoud, productie en overige algemene kosten 
 

 

Ontwikkeling 

Voor 2017, 2018 en 2019 wordt uitgegaan van een vermindering van deze algemene kosten met 
5% per jaar ten opzichte van de begroting 2016.  

Risico 

Beïnvloedbaar. 
 In 2016 wordt een plan gemaakt op welke wijze deze algemene kosten meerjarig kunnen 

worden verminderd. 
 Tevens wordt de inkoop voor heel Baanbrekers integraal doorgelicht en is de verwachting 

dat daar nog een besparing op is te realiseren. 

 

2.10 Sociaal inkopen 
 

 

Ontwikkeling 

Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen realiseren is het 
van belang dat zoveel mogelijk sociaal wordt ingekocht; werk direct gunnen aan Baanbrekers of 
gunnen via social return. De positieve gevolgen van sociaal inkopen en social return komen ook tot 
uitdrukking in het uitkeringsvolume. 

Risico 

Beïnvloedbaar. 
 Het inzetten van sociaal inkopen zoals social return bij gemeentelijke aanbestedingen of 

andere contract- of subsidievormen biedt werkgelegenheid voor de doelgroep van 
Baanbrekers. In 2016 is een werkgroep gestart om het sociaal inkopen te optimaliseren.. 

 Er liggen nog grote kansen voor het verbeteren van de realisaties. Voor de doelgroep van 
Baanbrekers en de financiële positie van Baanbrekers is het van belang dat waar 
mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, dit ook gebeurt.  
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3 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 – 2020 
 
Exploitatie x €1000 2017 2017 2018 2019 2020 

OPBRENGSTEN   incl. risico's       

BUIG Rijksbijdrage 22.957 22.957 23.944 24.303 24.303 
Invorderingen 508 508 515 523 523 

Netto BUIG 23.464 23.464 24.459 24.826 24.826 
          
BBZ inkomsten 169 169 169 169 169 
          
Omzet PMC's      5.357 5.357 6.428 6.428 6.428 
Omzet overig  270 270 270 270 270 
          
Rijksbijdrage Wsw 12.960 12.960 11.905 11.128 10.346 
Vergoeding buitengemeenten en BW -850 -850 -787 -739 -739 

Netto Subsidie 12.110 12.110 11.118 10.389 9.607 
          
Re-integratie 1.783 1.873 1.879 1.968 2.047 
Inkomsten Fidant 600 600 600 600 600 
          
Dienstovereenkomst WML facilitair 200 200 200 200 200 
Bijdragen gem. apparaatskosten 4.400 4.600 4.400 4.400 4.400 
Incidentele opbrengsten 100 100 100 100 100 

Totaal opbrengsten 48.452 48.742 49.624 49.351 48.647 

       

KOSTEN           

BUIG uitgaven 22.864 22.864 23.267 23.609 23.609 
BBZ uitgaven 265 265 270 275 275 
Re-integratie Trajectkosten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
          
Kosten PMC's 430 430 516 516 516 
Kosten overig 58 58 58 58 58 
          
Kosten gesubs. personeel 14.926 14.657 14.149 13.711 13.711 
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -988 -988 -955 -926 -926 
Personeelskosten 268 268 252 229 229 

Netto personeelskosten 14.206 13.936 13.445 13.015 13.015 
          
Kosten niet gesubs. personeel 8.539 8.539 8.112 8.112 8.112 
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -738 -738 -701 -701 -701 
Personeelskosten 217 217 206 206 206 

Netto personeelskosten 8.017 8.017 7.617 7.617 7.617 
          
Inhuur personeel 717 717 646 646 646 
Afschr+onderh+rente 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 
Algemene kosten 1.948 1.948 1.850 1.850 1.850 
Incidentele kosten 100 100 100 100 100 

Totaal kosten        51.146 50.877 50.310 50.226 50.226 

       

Resultaat         -2.694 -2.135 -687 -875 -1.579 
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4 Paragrafen 
 

4.1 Weerstandsvermogen 
Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen te beschikken om incidentele tegenslagen op te 
vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt voor een maximum aan de vrije, 
algemene reserve van € 1,2 miljoen. Vooralsnog is besloten om het weerstandsvermogen tot € 0 
terug te brengen.  
 
 

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
Baanbrekers beschikt over een in 2015 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor 
groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de 
onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te 
worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog 
kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is. 
 
 

4.3 Financiering 
Ten behoeve van de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut. Bij het opstellen van het 
statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Wet 
gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden).  
 
Baanbrekers beschikt over 3.1 miljoen kredietfaciliteiten bij de BNG. In 2016 wordt € 1.300.000 
afgelost. Een vergelijkbaar bedrag is voorzien voor 2017. Daarmee wordt de schuldpositie van 
Baanbrekers aanzienlijk teruggebracht.  
 
Daarnaast staat aan langlopende leningen bij de BNG nog een bedrag open: 

x € 1.000  
Saldo leningen 1-1-2017  1.774 
Aflossingen 2017 - 1.302 

Saldo leningen 1-1-2018  472 
  

Leningen ivm aankoop WML-Facilitair   1.500 

Saldo leningen per 31-12-2016 1.942 

 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant. 
 
 

4.4 Verbonden partijen 
 

 Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat: Baanbrekers leent personeel in 
van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige activiteit van deze stichting is 
het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. Het hieruit 
voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers 
vormt tevens het bestuur van SBW. 
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 Stichting Fidant: Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het 

stichtingsbestuur van Fidant. Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, 
het UWV en derden van re-integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door 
Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft 
geen eigen vermogen. 

 
 Ruelong BV: Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV 

exploiteert WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak en beveiliging.  
 
 

4.5 Bedrijfsvoering 
 

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

 
 Organisatiestructuur: Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Werkbedrijf (met de 

afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus,  Wasserij, Verpakken en het Transferium),  Re-
integratie en Participatie, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control.  
 
Daarnaast heeft Baanbrekers het volledig eigendom van Ruelong BV, dat weer volledig de 
activiteiten van WML-Facilitair exploiteert.  

 
 Marktkansen en bedreigingen: De economische crisis heeft zijn weerslag op de 

omzetontwikkeling. Desondanks probeert Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor 
eenvoudig structureel industrieel werk.  
De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. 
 
Binnen de arbeidsmarktregio wordt nadrukkelijk de samenwerking met de Diamant-groep 
opgezocht. 

 
 HRM beleid: Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is 

met het behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het 
laten opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid 
uitstroom naar regulier werk.  

  



 
 
 
 
 

15 
Concept 

5 Risico’s 
 
In dit hoofdstuk zijn de tot op heden bekende risico’s opgenomen die een effect kunnen hebben op 
de begroting 2017. Deze risico’s zijn verwerkt in de gearceerde kolom in hoofdstuk 3. 
 

Lage inkomensvoordeel (LIV) 

Risico 

Het LIV is een verlaging van de werkgeverslasten van € 1.000-€ 2.000 euro per jaar voor 
werknemers die minder verdienen dan 120 procent van het minimumloon. Dit heeft positieve 
consequenties voor de te betalen Wsw-loonkosten.  
 
Cedris adviseert om 50% van het berekende voordeel op te nemen in de begroting 2017. De 
overige 50% van het berekende voordeel wordt opgenomen als risico. 
 

Bedrag (x € 1.000) 

270 

 

BTW 2016 

Risico 

Baanbrekers kan over re-integratieactiviteiten 2016 nog een BTW-compensatie ontvangen via het 
BTW Compensatie Fonds.  

Bedrag (x € 1.000) 

90 

 

Niet doorbelaste loonkosten 

Risico 

Baanbrekers voert extra activiteiten uit voor de gemeenten waarvoor de gemaakte loonkosten 
niet worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten: 

- Wijkteams: € 200.000 
In 2016 zal een evaluatie plaatsvinden of deze activiteit een structureel karakter krijgt. Indien deze 
activiteit structureel wordt, kunnen er nadere afspraken gemaakt worden over de loonkosten. 

Bedrag (x € 1.000) 

200 
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Behandeling in:                MT van                                              AB van  11 april 2016      

Onderwerp: Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAW en Bbz2004. 

Steller: Mark Smetsers 

 

 
Voorstel: 
 

 
1. Het AB wordt geadviseerd de gewijzigde  Verzamelverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAW en Bbz2004 vast te stellen. 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

MT:                                                       DB: 11 april 2016 
 
 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.              W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                          voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Werkgroep Kennis&Kwaliteit 11-02-16 

Extern:   Datum:  

  Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant Nov-dec 2015 

   Jan-febr 2016 

    

    

 

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

Publicatie verplicht  x M.Smetsers/R.de Jong Na vaststelling AB 

Colleges / raden     

Gemeentepagina x R. de Jong Na vaststelling AB 

Gemeente(n) :     

Website x R. de Jong Na vaststelling AB 

Nieuwsbrief klanten    

Intranet  x Applicatiebeheer Na vaststelling AB 

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging: x  Na vaststelling AB 

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M.Felida Na publicatie 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAW en Bbz2004.  

 
Samenvatting: 
Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Daarnaast heeft de Centrale 
Raad van Beroep een uitspraak gedaan over de bestuurlijke boete. Deze ontwikkelingen hebben 
gevolgen voor de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Daarom is de gewijzigde 
Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 opgesteld.  
 
Voorgeschiedenis: 

Op 15 december 2014 heeft het algemeen bestuur de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, 

IOAZ en Bbz 2004 vastgesteld. De regels, zoals opgenomen in de Verzamelverordening, zijn nu ruim 

een jaar toegepast. Uit ervaring is gebleken dat de Verzamelverordening een complete en goed 

toepasbare verordening is. Dit betekent dat er voor 2016 nauwelijks wijzigingen hoeven plaats te 

vinden. Er is echter wel een aantal ontwikkelingen dat vraagt om een aanpassing of aanvulling van de 

Verzamelverordening. Het betreft: 

- de introductie van de Wet taaleis Participatiewet; 

- de verantwoordelijkheid van het UWV voor de uitvoering van de no-risk polis; 

- een wijziging in de procedure van het UWV over het advies van beschut werk; 

- een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de bestuurlijke boete. 
 
Wat willen we bereiken? 

De beleidsruimte zo invullen dat de verordening nauw aansluit bij het beoogde maatschappelijke 

effect van de Participatiewet (verstrekken van inkomensondersteuning aan degenen die daarop zijn 

aangewezen, laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar regulier of gesubsidieerd betaald 

werk en verstrekken van voorzieningen aan mensen die belemmeringen ondervinden vanwege ziekte 

of handicap en daardoor in hun dagelijks functioneren worden beperkt) en voldoet aan de 

verordeningsplicht die uit de Participatiewet voortvloeit.  

Daarnaast moet de verordening voor de uitvoering een helder en goed toepasbaar document zijn. 
 
Algemene toelichting?  
De verordening is een uitwerking van de wet en van reeds vastgesteld beleid. Die ontwikkelingen die 
noodzaak geven tot aanpassing van de Verzamelverordening worden  hieronder nader toegelicht: 

 

Introductie van de Wet taaleis Participatiewet 

Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet is neergelegd in 

artikel 18b PW. De Wet taaleis Participatiewet houdt in dat bijstandsgerechtigden de Nederlandse 

taal op een bepaald niveau moeten beheersen. De bijstandsgerechtigde dient dit aan te tonen door 

middel van documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Kan hij niet aantonen dat hij de 

Nederlandse taal op het vereiste niveau beheerst, dan is hij verplicht deel te nemen aan een 

taaltoets. Bij een onvoldoende score bij de taaltoets, zal de bijstandsgerechtigde zich moeten (gaan) 

inspannen om zijn kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Doet hij dat niet, dan moet het 

college een sanctie opleggen. De Wet taaleis geldt niet voor de IOAW en de IOAZ. 

 

De regels in verband met de Wet taaleis zijn bijna geheel opgenomen in de wet. De wetgever heeft 

echter verzuimd om een bepaling op te nemen die regelt dat het college een maatregel kan 

opleggen, wanneer de bijstandsgerechtigde niet verschijnt op de taaltoets. Deze gedraging is nu als 

'maatregelwaardige gedraging' opgenomen in de (concept) Verzamelverordening. De mogelijkheid 

tot het opleggen van een maatregel is opgenomen in artikel 30, sub b, onder 4 (concept) 

Verzamelverordening.  

 

No-riskpolis 

De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen 

uit de doelgroep in dienst te nemen. De gemeente kan de verzekering aanbieden aan een werkgever 
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die een persoon uit de doelgroep re-integratie in dienst neemt. De polis zorgt voor een 

schadeloosstelling van de werkgever in het geval van ziekte van de werknemer.  
 

De no-riskpolis, zoals gemeenten die voorheen konden verstrekken aan werkgevers, bestaat niet 

meer als zodanig. De reden hiervoor is dat er op de markt geen aanbieder is bij wie de gemeente een 

dergelijke polis kan afnemen. Gemeenten zijn wel druk bezig om te bezien of zij op een andere 

manier het risico voor werkgevers kunnen afdekken of kunnen verminderen. Op dit moment is er 

echter (nog) geen vergelijkbaar instrument beschikbaar.  

 

Eind 2014 was de verwachting dat gemeenten de in de wet opgenomen no-riskpolis zouden gaan 

verstrekken. Gemeenten dienden daarom op grond van artikel 8a PW een bepaling over de no-

riskpolis op te nemen in hun verordening. In de Verzamelverordening is dit gebeurd in artikel 8. De 

verordeningsplicht vervalt nu voor de periode van 5 jaar (1 januari 2016 tot 1 januari 2021). Als 

gevolg van een wijziging in artikel 29b Ziektewet (ZW) gaat de regeling van de no-riskpolis van het 

UWV ook gelden voor de doelgroepen 'baanafspraken' en 'beschut werk'. Het UWV voert de no-

riskpolis uit. Wanneer een werkgever een persoon, die valt onder één van deze doelgroepen, in 

dienst neemt, dan is de no-riskpolis van rechtswege van toepassing. 

 

Wijziging procedure UWV over advies over beschut werk 

Het artikel met betrekking tot de participatievoorziening beschut werk is in de (concept) 

Verzamelverordening aangepast. Het gaat om artikel 7 en het betreft een minimale aanpassing. De 

aanpassing is het gevolg van wijzigingen in de procedure die het UWV hanteert voor het beoordelen 

van het arbeidsvermogen. 

 

Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een voorgedragen persoon tot de 

doelgroep beschut werk behoort. Sinds medio 2015 betreft dit niet enkel een beoordeling voor 

beschut werk, maar een integraal advies: het 'Advies Beoordeling Arbeidsvermogen'. Het advies van 

het UWV geeft uitsluitsel over de vraag of het een belanghebbende betreft die alleen met een hoge 

mate van ondersteuning en aanpassing van werk in staat is om arbeid te verrichten. Als dit de 

uitkomst van het advies is, dan betekent dit nog niet dat er ook al een indicatie voor beschut werk is 

afgegeven. De gemeente moet dan namelijk de belanghebbende nogmaals voordragen, waarna het 

UWV de indicatie beschut werk afgeeft. De gemeente zal, als er werkplaatsen voor beschut werk 

beschikbaar zijn, een advies beschut werk aanvragen bij het UWV. Vanwege deze knip in het proces, 

is de formulering van dit artikel aangepast. 

 

De uitspraak van de CRvB over de bestuurlijke boete 

Op 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden. De Fraudewet (her)introduceerde de 

bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht. Bij een schending van de inlichtingenplicht, 

diende het college een boete op te leggen van 100% van het bedrag, dat teveel aan bijstand was 

betaald, met een minimum van € 150,00.  

 

Op 24 november 2014 heeft de CRvB een uitspraak gedaan in het kader van de toepassing van de 

Fraudewet en het op deze wet gebaseerde Boetebesluit. Daarnaast heeft de Nationale Ombudsman 

een rapport uitgebracht over de Fraudewet. Zowel in de uitspraak van de CRvB als het rapport komt 

naar voren dat de toepassing van de Fraudewet vaak zijn doel voorbij schiet. De boetes zijn 

onevenredig zwaar en er vindt vaak ten onrechte niet altijd een individuele afstemming van de boete 

plaats. Naar aanleiding van de voornoemde uitspraak van de CRvB en het rapport van de Nationale 

Ombudsman, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven in de zomer van 

2016 met nieuwe wetgeving op dit punt te komen. De aanpassingen betreffen primair het 

overgangsrecht en het boeteregime. Totdat de aanpassingen van wet- en regelgeving in werking 

treden, blijft het college gehouden het boetregime, zoals neergelegd in de uitspraak van de CRvB van 

24 november 2014 en de recente uitspraak van 11 januari 2016, toe te passen.  
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De bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Verzamelverordening  (artikel 39 en 40) voldoen niet 

aan de uitspraak van de CRvB. Deze kunnen dus niet meer worden toegepast. Daarnaast is het niet 

mogelijk om de regels exact aan te laten sluiten bij toekomstige wetgeving die nog niet bekend is. De 

bepalingen zoals opgenomen in deze verordening worden opgenomen in beleidsregels. Totdat de 

beleidsregels zijn vastgesteld, blijft de werkwijze gehanteerd in de lijn met de uitspraak van de CRvB.  
 

Naast de bovenstaande aanpassingen, is er nog een aantal kleinere, veelal tekstuele, aanpassingen 

doorgevoerd in de (concept) Verzamelverordening. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de bijlage 

en zijn per artikel genoemd. 
 
Wat gaat het kosten?  

De financiële vertaling is opgenomen in de begroting 2016 en er is geen aanleiding om hier 

wijzigingen in aan te brengen. De (concept) Verzamelverordening 2016 bevat geen significante 

wijzigingen ten opzichte van 2015. De aanpassingen hebben dan ook geen noemenswaardige 

financiële gevolgen. 
 
Adviezen in- en extern: 
Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is de Verzamelverordening – 
net als vorige versies – onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Beleidsoverleg Midden-
Brabant opgesteld. Hierover is de afgelopen maanden uitvoerig gesproken door materiedeskundigen, 
resulterend in de voorliggende concept-Verzamelverordening. 
 
Vervolgens is het concept nogmaals door de Werkgroep Kennis&Kwaliteit getoetst op de wettelijke 
toepasbaarheid en aansluiting bij het door Baanbrekers gevoerde beleid. Daarbij zijn slechts 
marginale, praktische en tekstuele aanpassingen gedaan, die geen gevolgen hebben voor de 
regionale uniformiteit. 
 
Bijlagen 
Naast de concept-verordening is een zg. “was-wordt-matrix” toegevoegd. Daarin staan opgenomen 
de oude artikelen, de nieuwe tekst en de verklarende toelichting. 
 
Voorstel: 
1. Het AB wordt geadviseerd de gewijzigde Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAW en 

Bbz2004 vast te stellen. 
 
Dagtekening:  
Waalwijk, 11 maart 2016 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers  
 

 gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 februari 2016;  
 gelet op artikel 108 en 147 van de Gemeentewet;  
 gelet op de artikelen 8 , 8a en 8b Participatiewet; 
 gelet op artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorziening gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de 
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arbeid waaronder begrepen begeleiding naar maatschappelijke participatie en 
het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid voor scholing/ opleiding; 

n. Inlichtingenplicht: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 
beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan 
redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op de 
arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y. Plan van aanpak: een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a van de 
Participatiewet; 

z. Tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 
verricht, eventueel naast of in aanvulling op beloonde arbeid, en die niet leiden 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden 
tot het versterken van het arbeidsperspectief en dienen als tegenprestatie voor 
de ontvangen uitkering; 
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aa. Wachttijd (27-) wettelijk bepaalde periode van vier weken waarin de 
belanghebbende verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk en om de 
mogelijkheden van regulier onderwijs te onderzoeken. Pas hierna wordt de 
aanvraag ingediend en het recht op inkomensondersteuning en ondersteuning 
naar participatie onderzocht; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2.1 Algemene bepalingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Er bestaat geen aanspraak op ondersteuning voor zover er een beroep kan worden 
gedaan op een voorliggende voorziening die voldoende bijdraagt aan de 
arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie. 
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6. Een persoon die behoort tot de doelgroep re-integratie maar geen 
bijstandsuitkering ontvangt, heeft geen aanspraak op ondersteuning krachtens deze 
verordening indien: 
a. het gezinsinkomen hoger is dan 110% van het wettelijk minimumloon en/of 

het vermogen hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen conform de 
Participatiewet; 

b. deze persoon betaalde arbeid verricht gedurende meer dan 12 uur per week, 
tenzij de voorziening nodig is om dit werk te behouden dan wel uit te breiden; 

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

7. Het dagelijks bestuur kan in de beleidsregels voorzieningen aanwijzen, 

waarvoor de bepalingen zoals opgenomen in lid 5 niet van toepassing zijn. 
7. De restricties zoals opgenomen in het zesde lid kunnen buiten beschouwing 

worden gelaten, indien het een jonggehandicapte met arbeidsvermogen 

betreft, die na 31 december 2014 is uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, 

het voortgezet speciaal onderwijs of een ROC-entree opleiding. Dit geldt enkel 

voor de voorzieningen die daartoe in de beleidsregels zijn aangewezen en 

uiterlijk een jaar na de datum van uitstroom. 
8. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen voorziening aan te bieden als een 

eerdere voorziening voortijdig is beëindigd vanwege een reden, zoals opgenomen in 
artikel 5 sub a en e.  

 

§ 2.2 Voorzieningen  

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

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

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

d. verwijzen naar en ondersteunen bij deelname aan maatschappelijke participatie; 
e. Anderszins een voorziening verstrekken in verband met bepaalde specifieke re-

integratie activiteiten, nader te bepalen in de beleidsregels zoals vermeld in lid 3 
van dit artikel. 

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

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

 
 
ARTIKEL 5  BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
Het dagelijks bestuur kan een voorziening beëindigen als:  
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a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de 
artikelen 9 en 17 van de Participatiewet of de artikelen 13 en 37 van de IOAZ of 
IOAW niet (langer) nakomt;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 2.3 Voor mensen met verminderde loonwaarde of beperkingen richting werk 

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

persoon uit de doelgroep re-integratie die uitsluitend in een beschutte 

omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden heeft tot 

arbeidsparticipatie.  

2. Het dagelijks bestuur kan uit de personen uit de doelgroep re-integratie een 

voorselectie maken en kan bij het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen advies inwinnen voor de beoordeling of zij 

uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden 

mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het dagelijks bestuur selecteert 

voor deze beoordeling uitsluitend personen met beperkingen richting werk.  

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de P-wet, bedoelde werkzaamheden 

mogelijk te maken zet het dagelijks bestuur verschillende ondersteunende 

voorzieningen in, welke zijn opgenomen in de beleidsregels.  

4. Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt 

vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. In 

verband hiermee overlegt het dagelijks bestuur met het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere 

reguliere werkgevers. 

5. Het dagelijks bestuur kan ervoor kiezen om een alternatieve passende 

voorziening aan te bieden, anders dan beschut werk, aan de persoon zoals 

bedoeld in lid 1 en neemt deze op in beleidsregels. 

 
1. Het dagelijks bestuur kan, bij wijze van voorselectie, ambtshalve beoordelen of een 

belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet, uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Het dagelijks bestuur 
selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met beperkingen richting 
werk. 

2. Indien uit de voorselectie, zoals bedoeld in lid 1, een belanghebbende naar voren 
komt die vermoedelijk uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, dan kan het dagelijks 
bestuur een advies ter beoordeling van het arbeidsvermogen inwinnen bij het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 

3. Indien het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen vaststelt dat het een 
belanghebbende betreft die alleen met een hoge mate van ondersteuning en 
aanpassing van het werk in staat is om arbeid te verrichten, dan kan het dagelijks 
bestuur, indien er een of meerdere voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10b, 
eerste lid, van de Participatiewet, beschikbaar zijn, een advies beschut werk 
aanvragen. 

4. Het dagelijks bestuur kan ten behoeve van de persoon, van wie het dagelijks bestuur 
heeft geoordeeld dat hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden kan werken, alle overige voorzieningen inzetten, zoals opgenomen 
in de Participatiewet en deze verordening. 

5. Het dagelijks bestuur bepaalt het aantal in te zetten plekken beschut werk ten 
behoeve van de onder lid 1 genoemde doelgroep. 

6. Het dagelijks bestuur kan personen, zoals bedoeld in lid 1, een alternatieve 
passende voorziening aanbieden, wanneer er geen voorziening, zoals bedoeld in 
artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet voorhanden is.  

 
ARTIKEL 8  NO-RISKPOLIS (TIJDELIJK VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 
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ARTIKEL 9  VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 
1. Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep 

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

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

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

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

overeengekomen methodiek. 

4. De in het derde lid bedoelde methodiek wordt als bijlage dan wel als 

addendum toegevoegd aan deze verordening 

5. Indien de regionale methodiek zoals bedoeld in het derde lid ten tijde van de 

inwerkingtreding van deze verordening nog niet vastgesteld is, dan wordt de 

loonwaarde, tot het moment dat dit wel het geval is, bepaald aan de hand van 

een methodiek die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de algemene 

maatregel van bestuur alsook aan de eisen van de ministeriële regeling. 

3. De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een regionaal overeengekomen 
methodiek gevalideerde methodiek Dariuz. 

 

§ 2.4 Studietoeslag 

 
ARTIKEL 10  INDIENEN VERZOEK  
Een verzoek voor studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet, wordt ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld 
formulier.  
 
ARTIKEL 11  MOGELIJKHEID TOT VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
Het dagelijks bestuur controleert of de aanvrager voldoet aan de vereisten van artikel 
36b en stelt vast of de belanghebbende met voltijdse arbeid niet in staat is tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot 
arbeidsparticipatie. Bij twijfel vraagt het dagelijks bestuur een externe organisatie om 
advies. 
 
ARTIKEL 12  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
 
ARTIKEL 13  HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag bedraagt € 100,00 per maand.  
 
2. Indexering van het onder lid 1 genoemde bedrag vindt per nieuw studiejaar 

plaats op basis van het consumentenprijsindexcijfer, af te ronden op hele 

euro's.  
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ARTIKEL  14  BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag wordt per studiejaar eenmalig als één bedrag 

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

§ 2.5 Tegenprestatie 

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

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

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

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

additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die 
werkzaamheden:  
a. naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en;  
b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument en;  
c. in de organisatie waarin ze worden verricht,  worden verricht naast of in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van de tegenprestatie aan 
bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden en legt dat, indien van toepassing, vast in 
beleidsregels. 

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

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

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

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

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

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

 
 
ARTIKEL 22  HOOGTE VAN DE TOESLAG 
1. De Individuele inkomenstoeslag bedraagt: 
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a. voor gehuwden: 39 % van de norm gehuwden; 
b. voor alleenstaande ouders: 90% van het bedrag onder a. 
c. voor alleenstaanden: 70% van het bedrag onder a.  

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

 
 
§ 4 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
 
§  4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 23  HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur tekortschietend 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een verlaging indien het 
daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 
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3. Indien het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een verlaging op grond van 
dringende redenen, wordt aan de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling 
gedaan.  

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

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

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

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

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

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

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

vastgesteld. 
6. Indien door beëindiging dan wel afwijzing van de uitkering of 

buitenbehandelingstelling van de uitkeringsaanvraag de verlaging niet of niet 
volledig kan worden toegepast, kan bij een eventuele nieuwe aanvraag binnen de 
termijn van 1 jaar de verlaging of het deel dat nog niet is uitgevoerd alsnog worden 
geëffectueerd.  

 
 
ARTIKEL  27  DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE VERLAGING 
1. De verlaging wordt toegepast op de toepasselijke bijstandsnorm. 
2. Deze verlaging bestaat uit een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm, dan 

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

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de 
bijzondere bijstand indien:  
a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 

artikel 12 (onderhoudsplicht ouders) Participatiewet;  
b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie tot het recht op 

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

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

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

 
 
ARTIKEL 28   WAARSCHUWING 

Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede categorie zoals 

bedoeld in artikel 27, sub b, en artikel 29, sub b, van deze verordening, in 

plaats van een verlaging, een waarschuwing opleggen indien, ter beoordeling 

van het dagelijks bestuur, de ernst van de gedraging, de mate van 

verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin belanghebbende verkeert 

daartoe aanleiding geven. 
 

1. Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede categorie zoals 

bedoeld in artikel 30, sub b, en artikel 31, sub b, van deze verordening, in 

plaats van een verlaging een waarschuwing opleggen, indien het dagelijks 

bestuur hiertoe in de individuele omstandigheden aanleiding ziet. 
2. Een waarschuwing wordt niet afgegeven wanneer sprake is van recidive zoals 

bedoeld in artikel 26, lid 5, onderdeel a, van deze verordening. 
 
 
ARTIKEL  29  HOREN VAN BELANGHEBBENDE(N) 
Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Hiervan kan afgezien worden als: 

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

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

mate van verwijtbaarheid. 
 
 
§ 4.2  GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE MAATREGELEN 
 

§  4.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen  

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



 
 
 

Verzamelverordening Participatiewet, 
versie vastgesteld AB 11 april 2016  

Pagina 16 van 56 

 

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

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

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

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

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

6. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen 
voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde 
lid, van de Participatiewet. 

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

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

1. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-
integratieverplichtingen verbonden aan de in artikel 9a, eerste lid, 
Participatiewet bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht; 

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

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

4. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan de taaltoets zoals bedoeld 

in artikel 18b, tweede lid, van de P-wet, waarvoor belanghebbende een 

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

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

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

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

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

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

1. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; 
1. het niet naar vermogen meewerken aan een door het dagelijks bestuur 

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

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

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

4. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 
 
 
ARTIKEL  33  HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 

1. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 30 en 32 van deze 
verordening, wordt vastgesteld op: 
a. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de 

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

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

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

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

 

§ 4.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen 

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

Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 % van de 
bijstandsnorm gedurende 1 maand.  
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2. De duur van de verlaging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verdubbeld 
indien er sprake is van recidive. 

3. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in 
afwijking van lid 1 van dit artikel de maatregel te effectueren door gedurende 2 
maanden de uitkering met 50% te verlagen. 

 

 §  4.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

 
ARTIKEL  35  TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

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

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

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

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

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

6. Wanneer een belanghebbende bij aanvragen voor bijzondere bijstand geen 
gebruik maakt van een voorliggende voorziening, die gezien haar aard passend 
en toereikend is voor de soort kosten waarvoor bijzondere bijstand is 
aangevraagd, wordt de bijzondere bijstand verlaagd met het bedrag waarin de 
voorliggende voorziening zou hebben voorzien. 

 
 
ARTIKEL  36  VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING 

WEGENS RECIDIVEBOETE 
In afwijking van het bepaalde in artikel 32 van deze verordening wordt een 

verlaging van de uitkering opgelegd van 100% gedurende één maand, indien 

belanghebbende geen beroep meer kan doen op een passende en toereikende 

voorliggende voorziening, omdat deze volledig wordt verrekend met een 

bestuurlijke boete, gerekend vanaf de start van de verrekening.  

 
 

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

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 32 van deze verordening wordt, indien een 
belanghebbende voor de aanvang van de uitkering algemeen geaccepteerde arbeid 
verwijtbaar niet heeft behouden, waardoor hij in bijstandsbehoeftige 
omstandigheden is geraakt, een verlaging toegepast gedurende een maand. 

3. De verlaging, zoals bedoeld in lid 2, bedraagt: 
a. 50% gedurende één maand bij een inkomen ≤ 50% van het wettelijk 

minimumloon; 
b. 100% gedurende één maand bij een inkomen > 50% van het wettelijk 

minimumloon 
 
ARTIKEL 37  ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 
1. Als de belanghebbende zich ernstig misdraagt  tegenover personen en instanties, 

die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, als bedoeld in artikel 9, 
zesde lid van de Participatiewet, kan de uitkering worden verlaagd. 

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

3. Het agressieprotocol treedt in werking in geval van een zeer ernstige misdraging.  
4. Het dagelijks bestuur legt een verlaging op van 100% gedurende één maand. 
5. Bij recidive legt het dagelijks bestuur een maatregel op van 100% gedurende 3 

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

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

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

c. 100% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
 
§ 4.3 BESTUURLIJKE BOETE 
 

§ 4.3.1 Schending inlichtingenplicht 

 
ARTIKEL  39  NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 

(VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 
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ARTIKEL  40  MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE (VERVALLEN – ZIE 

TOELICHTING) 
 

§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen PW) 

 
ARTIKEL  41  VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
1. Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke 

bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete de eerste 
drie maanden zonder inachtneming van de beslagvrije voet. 

2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie 
maanden vanaf de eerste van de maand volgend op de dagtekening waarop de 
bestuurlijke boete is opgelegd. 

 
 
ARTIKEL  42  VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 
1. Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de toepasselijke 

bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete 
gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening 
geschiedt vanaf de eerste van de maand volgend op de dagtekening waarop de 
bestuurlijke boete is opgelegd. 

2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het dagelijks 
bestuur de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige 
wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% 
van de toepasselijke bijstandsnorm. 

3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als 
bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r, Participatiewet. 

 
 
ARTIKEL 43   VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
In afwijking van de artikelen 41 en 42 van deze verordening kan het dagelijks bestuur de 
recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien: 

a. aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 41 en 42 zou 
leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of 

b. anderszins sprake is van dringende redenen. 
 
 
ARTIKEL 44   EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
De artikelen in deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening 
van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, Participatiewet, indien en 
voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening. 
 
 
§ 5. HANDHAVING: BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK  
 
 
ARTIKEL  45  DIENSTVERLENEND HANDHAVEN  
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1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet is ingericht naar het landelijk model voor 
hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven 
waarbij tenminste wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 
a. de voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden gevolgen 

bij misbruik en oneigenlijk gebruik; 
b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met 

derden; 
c. de wijze waarop controles worden uitgevoerd; 
d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

 
 
ARTIKEL 46  CONTROLE 
1. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en 

kan daarbij gebruikmaken van controlemiddelen zoals een heronderzoeksplan, 
huisbezoeken, risicoprofielen, bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die 
daaruit voortkomen. Het dagelijks bestuur onderzoekt daarnaast overige signalen en 
tips die relevant zijn voor het recht op bijstand. 

2. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de 
uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid 
van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de 
belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan. 

 
 
ARTIKEL  47  AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Indien een schending van de inlichtingenplicht leidt tot benadeling van de gemeenten, 
doet het dagelijks bestuur aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming 
met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten in de 
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 
 
 
ARTIKEL  48  TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en invordering 
waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 
herziening, terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van 
invordering kan worden afgezien; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
 
ARTIKEL  49  VERHAAL 
Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal op de onderhoudsplicht 
waarin tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 
verhaal; 
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b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een 
verhaalsbesluit en het invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
 
§ 6 SLOTBEPALINGEN  
 
 
ARTIKEL 50  HARDHEIDSCLAUSULE  
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 
verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 
 
 
ARTIKEL 51  CITEERTITEL  
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz2004”.  
 
 
ARTIKEL 52  INWERKINGTREDING  
De verordening treedt in werking op 01 juni 2016 na publicatie in de daarvoor bestemde 
periodieken.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur, d.d. 11 april 2016 
 
 
 
De secretaris,       de voorzitter,  
      
 
 
 
Mevrouw A.E.W. van Limpt M.C.M.   de heer W.J.J. Ligtenberg  
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING  
 
Inleiding 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet (Participatiewet) ingevoerd. De Wet werk en 
bijstand (WWB) is hierin opgegaan. De Participatiewet maakt onderdeel uit van de 3 
grote transities op het sociale domein, waarmee centrale overheidstaken naar 
gemeenten komen. De overheveling in de Participatiewet betreft de afschaffing van 
nieuwe instroom Sociale Werkvoorziening en jonggehandicapten met arbeidspotentieel. 
Het zittende bestand SW en Wajong blijft bij resp. Baanbrekers en UWV. Ook mensen 
die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn houden recht op een Wajong-uitkering 
vanuit het UWV. 
  
Naast de invoering van de Participatiewet zijn er ook WWB-maatregelen in 2015 
doorgevoerd. Deze gaan o.a. over de kostendelersnorm, waardoor het gemeentelijk 
beleid op toeslagen en verlagingen geschrapt is. Deze verordeningsplicht is daarmee 
vervallen dan ook. Ook zijn er een aantal gedragingen expliciet in de wet opgenomen, 
waaraan een wettelijke maatregel is gekoppeld. Deze maatregelen zijn ook als zodanig 
in deze verzamelverordening opgenomen. 
 
De Participatiewet kent een aantal nieuwe, verplichte verordeningen. Dit zijn: 
tegenprestatie, loonkostensubsidie, beschut werk. Deze verordeningen zijn in deze 
verzamelverordening gerangschikt onder de paragraaf re-integratie en tegenprestatie. 
Verder komen de afstemmings- (incl. bestuurlijke boete) en handhavingsverordening 
terug. Ook nu zijn een groot deel van de verplichte verordeningen samengevoegd tot 
één verzamelverordening. Dit omdat deze onderwerpen zeer nauw samenhangen en 
vanwege de lokale wens om de uitvoering te vereenvoudigen en regels terug te dringen.  
Er zijn nog een aantal aparte verordeningen: individuele inkomenstoeslag en 
klantenparticipatie. 
 
Ook nu zijn er duidelijk weer aanscherpingen te zien op het afstemmings- en 
handhavingsbeleid. Met name de uniforme maatregelen in de wet geven dit aan.  Hier 
staat een minimale maatregel van 100% gedurende 1 maand voor. Ook is heel duidelijk 
te zien dat er sprake is van een kanteling in denken: minder inzet van voorzieningen, 
vooral begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt en wie begeleiding nodig heeft krijgt 
deze kortdurend en heel gericht.  
 
Het kabinet beschrijft deze ontwikkelingen als volgt: 
 
Individueel, maatschappelijk én financieel belang nieuwe aanpak  
“Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te 
halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een 
baan is immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen voor wie echt 
niet kan meedoen.” Zo beschrijft het regeerakkoord van dit kabinet het individuele 
belang dat iedereen die dat kan, ook naar vermogen meedoet. Meedoen naar vermogen 
dient daarnaast ook een maatschappelijk en economisch belang. De arbeidsmarkt staat 
voor grote veranderingen. Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal werkenden af. 
Als er niets gebeurt, komt de samenleving straks mensen tekort om het werk te doen. 
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Terwijl er intussen om uiteenlopende redenen nog veel mensen langs de kant staan die 
(gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 1 
 
Voor mensen met een arbeidsbeperking die hierdoor niet in staat zijn om het wettelijk 
minimum uurloon te verdienen zijn specifieke voorzieningen voorgeschreven welke op 
maat  in deze verordening terug te zien zijn. Het dagelijks bestuur heeft deze algemeen 
geformuleerde regels nader uitgewerkt in beleidsregels. 
 
Aanpassingen vanwege de invoering Participatiewet 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot voorzieningen, 
specifiek voor mensen met verminderd arbeidsvermogen (o.a. in §2.3). Hieronder valt 
ook de studietoeslag, die verstrekt wordt aan niet-uitkeringsgerechtigden ter 
ondersteuning bij hun studie. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels om 
te komen tot maatwerk en toch zo veel als mogelijk uniformiteit.  
 
Aanpassing WWB-maatregelen 2015 
Sinds januari 2015 zijn de uniforme maatregelen verwerkt. Daarbij is ook de maatregel 
"niet ingeschreven staan bij het UWV" verhoogd zodat deze aansluit op de uniforme 
maatregelen. Vanwege de invoering van de kostendelersnorm is de WWB-
toeslagenparagraaf vervallen. Er zijn beleidsregels opgesteld om de commerciële 
huurdeling te regelen. Verder staat de tegenprestatie in de paragraaf re-integratie en 
tegenprestatie opgenomen. 
 
Aanpassingen vanwege de gewijzigde dienstverlening Baanbrekers  
Baanbrekers heeft per 1 augustus 2014 het poortproces gewijzigd.  Er  is  een 
inspanningsperiode ingevoerd van vier weken voor alle aanvragers van bijstand, niet 
alleen meer voor de jongeren tot 27 jaar. Hierop zijn de afstemmingsmogelijkheden 
aangepast.  
 
De Verzamelverordening 2016 is als volgt opgebouwd: 

1. algemene bepalingen 
2. re-integratie en tegenprestatie 
3. maatregelen (afstemming) incl. bestuurlijke boete 
4. handhaving 
5. slotbepalingen. 

 
§1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
De centrale rol van participatie in de bijstandsverlening (werk boven inkomen en 
iedereen doet mee) raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter en de reikwijdte 
van begrippen als participatie en voorzieningen. De in de verzamelverordening gebruikte 
begrippen sluiten zoveel als mogelijk aan bij die van de wetgeving. Dit uit het oogpunt 
van helderheid en structuur. Hiermee wordt het voor de burger makkelijker om de 
samenhang te doorzien tussen het doel van de wetgeving en de in de verordening 
                                                           
 
1 Citaat uit de hoofdlijnen notitie Werken naar vermogen 
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uitgewerkte beleidskaders. Voor zover er definities niet in de Verordening zijn 
opgenomen, gelden deze zoals in de wet bedoeld. 
 
De definities in deze paragraaf gelden voor de gehele Verzamelverordening, tenzij 
hierop in de paragrafen een uitzondering voor wordt gegeven. 
 
§2 RE-INTEGRATIE 
 
Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 
werkzoekenden die behoren tot de doelgroep. De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 
7 van de Participatiewet en 34 IOAW. Voor de IOAZ en Bbz gelden deze regels niet 
vanwege de specifieke doelgroep en bepalingen. 
 
ARTIKEL 2 - OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  
Het dagelijks bestuur biedt voorzieningen en ondersteuning aan zoals bedoeld in deze 
verordening aan personen  die behoren tot de doelgroep re-integratie. Door het 
dagelijks bestuur wordt een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of een 
voorziening gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende (het 
meest) doelmatig is met het oog op arbeidsinschakeling. Het is aan het dagelijks bestuur 
om te zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling 
en re-integratie. Het dagelijks bestuur zorgt voor een gevarieerd aanbod aan 
voorzieningen en legt deze vast in de beleidsregels. 
 
Bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning houdt het dagelijks bestuur 
rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende, zoals 
bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet.  
Hierin ligt besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden 
en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming 
met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling 
van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot 
door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden 
op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente 
waardigheid.  
 
Daarnaast dient het dagelijks bestuur bij het aanbieden van ondersteuning of een 
voorziening rekening te houden met de zorgtaken van de belanghebbende. Onder deze 
zorgtaken worden ten minste verstaan de opvang van ten laste komende kinderen en 
het verrichten van mantelzorg. Door het dagelijks bestuur worden nadere regels gesteld 
over inhoud van deze zorgtaken en de manier waarop daarmee rekening wordt 
gehouden.   
 
Soms hebben personen hulp of ondersteuning nodig, anders dan direct gericht op 
arbeid, om de stap richting de arbeidsmarkt te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer er sprake is van een ernstige schuldenproblematiek. In lid vier is 
opgenomen dat het dagelijks bestuur de inzet van flankerende voorzieningen bevordert. 
Bij deze voorzieningen kan dus gedacht worden aan een traject in het kader van 
schuldhulpverlening maar bijvoorbeeld ook kinderopvang. De inzet van een dergelijke 
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voorziening kan (in het individuele geval) een randvoorwaarde zijn voor wat betreft 
deelname aan re-integratievoorzieningen en nakoming van arbeidsverplichtingen. Let 
wel: de gemeente hoeft niet perse zelf alle voorzieningen te organiseren, maar houdt 
wel rekening met het beschikbaar zijn hiervan. 
 
Het bestuur kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de 
middelen over de verschillende voorzieningen. Het dagelijks bestuur zal naar aanleiding 
van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele afweging maken of zij die 
aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële middelen kan echter niet 
de reden zijn om aanvragen op ondersteuning af te wijzen. Wel kan per voorziening een 
plafond worden ingebouwd. Het dagelijks bestuur dient in zo'n geval na te gaan welke 
andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. In het individuele geval is het 
altijd aan het bestuur om te beoordelen of er überhaupt ondersteuning noodzakelijk is 
en welke vorm die moet krijgen, gelet op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, 
al dan niet op langere termijn. Hierbij kan de afweging gemaakt worden voor het  
goedkoopste adequate alternatief. 
 
ARTIKEL 3 - AANSPRAAK  
Met de wijziging van de WWB per 1 januari 2012, heeft de Regering de verplichtingen 
voor jongeren tot 27 jaar aangescherpt. Onder meer is toen voor de jongere tot 27 jaar 
een zoektermijn van 4 weken ingevoerd (vanaf de datum van melding). In deze periode 
dient de jongere aantoonbare inspanningen te verrichten om algemeen geaccepteerde 
arbeid te verkrijgen en zijn mogelijkheden voor de terugkeer naar regulier onderwijs te 
onderzoeken.  
 
Steeds meer gemeenten hebben in de praktijk de zoektermijn uitgebreid en ook 
toegepast  op personen van 27 jaar en ouder. Hoewel er zeker scherpe randjes aan de 
toepassing hiervan zaten, werd vooruit gelopen op de verwachting dat de zoektermijn 
als algehele maatregel in de Participatiewet zou worden opgenomen. Dat is niet 
gebeurd. 
 
Het invoeren van de zoektermijn (ook wel inspanningsperiode genoemd) voor personen 
van 27 jaar en ouder is onder de Participatiewet daarmee een beleidskeuze geworden. 
Het indienen van een aanvraag kan een belanghebbende niet worden ontzegd. De 
daarmee gepaard gaande aanspraak op ondersteuning dus ook niet. Wel kan de 
(beleids)keuze worden verdedigd dat deze aanspraak op ondersteuning niet eerder dan 
vier weken na de uitkeringsaanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, tenzij dit naar de 
mening van het dagelijks bestuur in de individuele situatie van de belanghebbende niet 
geoorloofd is. Daarbij houdt het dagelijks bestuur rekening met de omstandigheden en 
mogelijkheden van de persoon en zijn gezin.  
 
Baanbrekers heeft een nieuw dienstverleningsmodel geïntroduceerd. Er  geldt  een 
inspanningsverplichting van vier weken voor iedereen. Dus niet alleen voor personen 
jonger dan 27 jaar, maar voor iedereen die een uitkering aanvraagt. Dat geldt ook voor 
nuggers in de eerste vier weken na hun verzoek op aanspraak bij ondersteuning.  Indien 
dit niet geoorloofd is, wordt er afgezien van de wachttijd, mits dit niet strijdig is met de 
wet. In het geval van jonggehandicapten zonder uitkeringsrechten is het in bepaalde 
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gevallen niet wenselijk om vier weken te wachten alvorens ondersteuning te bieden. 
Voor deze groep kan, rekening houdend met de individuele situatie, afgezien worden 
van de wachttijd. Dit betreffen niet de jonggehandicapten die zich melden voor een 
uitkering, aangezien de wachttijd voor deze groep wettelijk bepaald is. 
 
Omdat personen, mits dat binnen hun vermogen ligt, geacht worden om eerst vier 
weken zelf op zoek te gaan naar werk, zal pas na deze periode een voorziening gericht 
op de arbeidsinschakeling  worden ingezet.  
De keuze voor een voorziening wordt gemaakt aan de hand van een screening en 
eventueel een (verdiepende) diagnose. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de 
mogelijkheden en eventuele beperkingen van de klant. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat een persoon die een aanvraag voor een uitkering doet ook een zo 
passend mogelijke voorziening krijgt toegewezen.  
 
Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 
voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 
een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 
uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening waaronder 
voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
 
De aanspraak voor mensen zonder uitkering, die wel tot de doelgroep behoren, wordt 
beperkt naar inkomen en vermogen. Ook dit past in de nieuwe visie op re-integratie 
waarbij de steeds schaarsere middelen worden ingezet voor de doelgroepen die dit het 
hardste nodig hebben. In verband met de invoering van de kostendelersnorm wordt de 
inkomensgrens gesteld op 110% van het Wettelijk minimum loon (WML) en niet de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. Toepassing van de (kostendelers)norm zou te snel tot 
uitsluiting van voorzieningen leiden. Maar het hanteren van het 110% WML heeft ook 
consequenties. Dit betekent bijvoorbeeld dat arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen 
en een verdienende partner bij overschrijding van de inkomens-/vermogensgrens geen 
beroep op re-integratieondersteuning kunnen doen, terwijl dat onder de Wajong wel 
kon. De toegang tot de Wajong beperkt zich - met de invoering van de Participatiewet - 
tot personen die volledig, blijvend geen arbeidsvermogen hebben. Personen met 
arbeidsvermogen zijn aangewezen op de Participatiewet. 
 
In lid 7 is opgenomen dat de bepalingen die zijn opgenomen in lid 6 niet van toepassing 
zijn op voorzieningen die daartoe worden aangewezen in de beleidsregels. Het betreffen 
de voorwaarden waaronder niet-uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken op 
voorzieningen. Voor bepaalde voorzieningen zijn dergelijke voorwaarden niet wenselijk. 
Dit lid geeft de ruimte om bepaalde voorzieningen, indien gewenst, voor een bredere 
doelgroep in te zetten. 
Dit geldt met name voor jongeren, afkomstig uit het voortgezet speciaal- of 

praktijkonderwijs, ongeacht hun gezinsinkomen of inzetbaarheid, te kunnen 

ondersteunen. Dit om te voorkomen dat deze kwetsbare groep tussen wal en 

schip zou vallen voor wat betreft hun begeleiding richting de arbeidsmarkt. In de 

Verzamelverordening 2016 is daarom expliciet opgenomen dat deze bepaling is 

bedoeld voor deze specifieke doelgroep (jonggehandicapten met arbeidsvermogen 

die na 31 december 2014 zijn uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, het 

voortgezet speciaal onderwijs of een ROC-entree-opleiding). 
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ARTIKEL 4 - VOORZIENINGEN  
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het dagelijks 
bestuur aan moet bieden. Het criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de 
arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van 
reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de 
arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld: 
 activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk 

met behoud van uitkering); 
 het leren van vaardigheden of kennis;  
 het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk); 
 het verstrekken van een premie in het kader van de arbeidsinschakeling; 
 etcetera. 
 
De voorzieningen voor werkgevers zou je ook in verschillende categorieën kunnen 
opdelen. Zo kan de werkgever gestimuleerd worden om een persoon uit de doelgroep 
werkervaring op te laten doen in zijn bedrijf dan wel de persoon in dienst te nemen. De 
gemeente zou bijvoorbeeld een deel van de opleidingskosten voor haar rekening 
kunnen nemen. Ook kan er door middel van een voorziening worden gecompenseerd 
voor een verminderde loonwaarde of productiviteit van een belanghebbende. Dit 
betreft bijvoorbeeld loonkostensubsidie, zoals opgenomen in artikel 9. Verder kan het 
dagelijks bestuur een voorziening verstrekken die het risico van een werkgever 
wegneemt voor wat betreft ziekte van de werknemer. Dit wordt in deze verordening 
vertaald in de no-risk polis zoals opgenomen in artikel 8. 
 
In dit artikel zijn de verschillende categorieën voorzieningen opgenomen die het 
dagelijks bestuur tot haar beschikking heeft bij het ondersteunen van belanghebbenden 
richting de arbeidsmarkt. Onder deze categorieën vallen meer specifieke instrumenten 
zoals bijvoorbeeld bemiddeling van de werkzoekende, scholing, proefplaatsen etc. Deze 
individuele voorzieningen zullen door het dagelijks bestuur uitgewerkt worden in nadere 
regels.  
 
ARTIKEL 5 - BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
In artikel vijf zijn de beëindigingsgronden opgenomen die gelden voor voorzieningen die 
zijn toegekend. Er staat beschreven dat het dagelijks bestuur een voorziening kan 
beëindigen en in welke gevallen dit kan. Het dagelijks bestuur kan een voorziening 
beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel vijf van deze verordening. Een 
voorziening kan bijvoorbeeld worden beëindigd als een persoon niet in voldoende mate 
meewerkt aan de betreffende voorziening. In een dergelijk geval zal overigens ook een 
afstemming van uitkering worden bezien.   
 
Onderdeel g is, anders dan in onderdeel a. tot en met f., gericht op de werkgever en niet 
op de persoon die gebruik maakt van de voorziening. Indien een participatiepartner niet 
voldoet aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de voorziening, bijvoorbeeld het 
bieden van bepaalde ondersteuning op de werkvloer, dan kan de voorziening ook 
worden beëindigd. Het is wel van belang dat er door de werkgever of 
uitvoeringsorganisatie een overeenkomst is ondertekend waarin de verwachtingen ten 
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opzichten van de werkgever en de voorwaarden in verband met de voorziening staan 
beschreven.  
Er moet worden opgelet met de reikwijdte van deze bepaling, aangezien die beperkt is. 
Dit lid kan niet worden toegepast wanneer er reeds in wettelijke bepalingen is 
vastgelegd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Dat is het geval bij de 
voorzieningen beschut werk en loonkostensubsidie. Wanneer er een 
arbeidsovereenkomst is gesloten tussen werkgever en werknemer geldt het burgerlijk 
recht en heeft de werkgever enkel verplichtingen richting de werknemer (en niet jegens 
de gemeente).  
 
De Participatiewet voorziet niet in een wettelijke bepaling tot terugvordering van re-
integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van 
een niet-bijstandsgerechtigde dan wel de werkgever kunnen de kosten worden 
teruggevorderd. Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 
ARTIKEL 6 - PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 
Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een 
participatieplaats niet mogelijk (artikel 7, achtste lid, van de Participatiewet). Het 
dagelijks bestuur kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op 
algemene bijstand een participatieplaats aanbieden. 
 
Additionele werkzaamheden 
Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te 
verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) 
wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 
samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats 
gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij 
de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een 
opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een 
duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de participatieplaats is 
wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de Participatiewet). Na negen 
maanden wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur of de participatieplaats de kans 
op arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). 
Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van 
de participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats wordt 
voorgezet. Als de gemeente concludeert dat voortzetting van de participatieplaats met 
het oog op in de persoon gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de 
arbeidsinschakeling, dan kan de participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter 
in dat geval dient een andere werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende 
lid, van de Participatiewet). Na 36 maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling 
plaats (artikel 10a, tiende lid, van de Participatiewet). 
 
 
 
Premie 
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De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een 
premie voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang 
van de additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). 
Voorwaarde is dat de persoon naar het oordeel van het dagelijks bestuur voldoende 
heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van 
de premie moet in de verordening vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel 
d, van de Participatiewet). De premie wordt vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede 
lid, onderdeel j, van de Participatiewet. In verband hiermee is de hoogte van de premie 
begrensd door het in de vrijlatingsbepaling genoemde bedrag. Bij het bepalen van de 
hoogte van de premie zijn de risico's van de armoedeval betrokken.2  
 
De premie wordt per zes maanden verstrekt. Aangezien in artikel 6 wordt verwezen naar 
de premie zoals genoemd in artikel 31, lid 2, onderdeel j, is ook bij de hoogte van de 
premie aansluiting gezocht bij voornoemd artikel. De hoogte van de premie is per jaar 
bepaald op 25% van het in artikel 6, lid 2, onderdeel j. genoemde bedrag, thans € 2.3123. 
Het bedrag per periode van 6 maanden zoals genoemd in artikel 10a, lid 6 is  thans 
telkens € 289.dan 25% van dit bedrag  gedeeld door twee. 
 
ARTIKEL 7 - PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK  
Het dagelijks bestuur kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit 
de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een 
zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft, dat 
van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in 
dienst neemt (eerste lid). 
 
Stap 1: voorselectie 
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk kan de gemeente een 
voorselectie uitvoeren. Als de voorselectie wordt uitgevoerd, dan wordt door het 
dagelijks bestuur bepaald welke mensen in aanmerking kunnen komen voor beschut 
werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij deze 
voorselectie uitvoeren.4 Daarom is in het tweede lid bepaald dat het dagelijks bestuur 
uitsluitend personen met beperkingen richting werk selecteert. Bij deze personen wordt 
onderzocht of zij uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben. Personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zijn 
veelal niet uitsluitend aangewezen op een beschutte omgeving voor arbeidsparticipatie. 
Onder de personen met beperkingen richting werk, is het aannemelijk dat daartoe 
personen behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.  
 
Het dagelijks bestuur kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Het is niet 
mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.  
 

                                                           
 
2 Kamerstukken II 2007/08 31 577, nr. 3, blz. 12. 
3 Dit is het bedrag per 1-7-2014. 
4 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113, blz. 3. 
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Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het dagelijks bestuur met 

betrekking tot het oordeel of een voorgedragen persoon tot de doelgroep beschut werk 

behoort. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van 

landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet). 

Sinds medio 2015 betreft dit niet enkel een beoordeling voor beschut werk, maar een 

integraal advies: een advies beoordeling arbeidsvermogen. Het advies van het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen geeft uitsluitsel op de vraag of het een 

belanghebbende betreft die alleen met een hoge mate van ondersteuning en aanpassing 

van het werk in staat is om arbeid te verrichten. Als dat het geval is dan kan de 

gemeente, indien er beschutte werkplaatsen beschikbaar zijn, een advies beschut werk 

aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 

 
Stap 3: besluit gemeente 
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist 
de gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is 
van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen. 
 
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 
Indien is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de 
gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte 
omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan 
dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, 
eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt 
georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. Een dienstbetrekking kan 
bijvoorbeeld worden georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. 
Ook kunnen personen (via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere 
werkgevers werken.5 
 
Om een dienstbetrekking beschut te laten slagen is het veelal nodig om aanvullende 
voorzieningen in te zetten. Denk hierbij aan een jobcoach of fysieke aanpassingen op de 
werkplek of in de werkomgeving. Deze voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden 
worden vastgelegd in de beleidsregels, tezamen met de andere voorzieningen.  
 
Omvang beschut werk 
Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast 
hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Het aanbod is mede 
afhankelijk van het aantal geschikte en beschikbare plaatsen bij werkgevers.  
 
In bepaalde situaties is het niet mogelijk dan wel wenselijk een beschutte werkplek aan 
te bieden. Met lid 5 wordt het mogelijk om een andere alternatieve passende 
voorziening aan te bieden. Een aantal gemeenten heeft er voor gekozen geen beschut 

                                                           
 
5 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66. 
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werk aan te bieden omdat zij van mening zijn dat dit een te groot financieel beslag legt 
op een relatief kleine groep. Zij bieden echter wel een vergelijkbare voorziening aan. 
Bekend voorbeeld is het “Tilburgs Altenatief”. 
 
ARTIKEL 8 - NO-RISKPOLIS 
De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te 
nemen om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. De gemeente kan de 
verzekering aanbieden aan een werkgever die een persoon uit de doelgroep re-
integratie in dienst neemt. De polis zorgt ervoor dat de werkgever schadeloos wordt 
gesteld wanneer de betrokken werknemer ziek wordt.  
 
Voorwaarden 
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. In het 
eerste lid is beschreven welke criteria gelden voor een werkgever om in aanmerking te 
komen voor een polis.  
 
De no-risk polis kan worden ingezet wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst 
aangaat met een werknemer, dan wel het arbeidscontract van de werknemer verlengt.  
 
Voorts is voor inzet van de no-risk polis vereist dat de werknemer behoort tot de 
doelgroep re-integratie en hij een structurele functionele of andere beperking heeft of 
ten behoeve van hem de werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d 
van de Participatiewet ontvangt. De no-risk polis is dus breder inzetbaar dan enkel voor 
werknemers die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. Maar het is beslist niet 
de bedoeling om voor iedere uitkeringsgerechtigde die gaat werken het risico van ziekte 
af te dekken. Alleen wanneer er sprake is van een goede reden om de polis in te zetten 
(aanwezige ziekte of beperking of een psychosociaal probleem) dan zal hiervoor gekozen 
worden. Dit wordt in nadere regels uitgewerkt. 
 
Hoogte en duur vergoeding no-riskpolis 
De gemeente bepaalt bij welke verzekeraar zij de verzekering afsluit en wat de dekking 
is.  
De duur en hoogte van de dekking worden nader vastgelegd in de beleidsregels, deze 
zullen corresponderen met de polisvoorwaarden zoals deze zijn overeengekomen tussen 
de gemeente en de verzekeraar.  
 
Na twee jaar is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verantwoordelijk. De 
no-riskpolis kan derhalve maximaal voor de duur van twee jaar worden ingezet. Nadat 
betrokkene twee jaar zelfstandig het minimumloon heeft verdiend, dus zonder 
loonkostensubsidie, gaat de verantwoordelijkheid voor de no-riskpolis over naar 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en kan artikel 29b van de Ziektewet van 
toepassing zijn. 
 
Het is van belang dat een werkgever bij het verstrekken van de polis goed geïnformeerd 
wordt over de voorwaarden van de polis, zoals: welke kosten zijn gedekt, wat is het 
eigen risico etcetera.   
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De no-riskpolis, zoals die voorheen door gemeenten kon worden verstrekt aan 

werkgevers, is in 2015 vervallen. De reden hiervoor was dat er op de markt geen 

aanbieder was bij wie een dergelijke polis kon worden afgenomen. Hierop hebben 

VNG en het Rijk een afspraak gemaakt voor een tijdelijke voorziening voor 2015, 

uit te voeren door het UWV en te betalen door de gemeenten. Deze regeling is 

omgezet in een meerjarige regeling die ook wordt uitgevoerd door het UWV met 

een eigen door het Rijk aan UWV beschikbaar gestelde financiering.  

 

In 2015 bestond er nog een verordeningsplicht ten aanzien van de no-risk polis. 

Deze verplichting is tijdelijk vervallen. 

 

No-riskpolis geldt voor doelgroep baanafspraak en doelgroep beschut werk 

De no-riskpolis is echter alleen van toepassing op de doelgroep baanafspraak en 

beschut werk. Wanneer een werkgever een persoon die tot deze doelgroepen 

behoort in dienst neemt, dan is de no-riskpolis van rechtswege van toepassing. 

Wanneer de werknemer ziek wordt dan treedt deze no-riskpolis – die wordt 

uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – in werking. 

De gemeente heeft daar voor wat betreft deze doelgroep geen rol in. Het is wel 

belangrijk dat dit benadrukt wordt door de gemeente wanneer een werkgever 

iemand uit het doelgroepenregister in dienst neemt of in dienst wil nemen. Dit kan 

namelijk een extra stimulans zijn voor de werkgever om de werknemer met een 

arbeidsbeperking een kans te bieden. 

 
ARTIKEL 9 - VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 
De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als 
de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: personen met een 
arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie 
tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit 
instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit 
van de werknemer.  
 
In artikel 10c van de Participatiewet is bepaald dat het aan college is om vast te stellen 
of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de 
Participatiewet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of 
mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor 
hen wordt ingezet.  In artikel 9, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht 
genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, 
onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep 
loonkostensubsidie vastgelegd.  
 
Loonwaardebepaling 
In de Participatiewet en in de concept lagere regelgeving zijn de wettelijke eisen 
neergelegd waaraan de loonwaarde methodiek moet voldoen. Daarbinnen wordt aan 
gemeenten en regio’s beleidsvrijheid gegeven. De Participatiewet bepaalt dat de 
methode van loonwaardebepaling waarvoor wordt gekozen in de gemeentelijke 
verordening wordt vastgelegd.  
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Gemeenten dienen over de loonwaardebepaling regionale afspraken te maken in het 
Werkbedrijf. Het opstellen van een methodiek voor loonwaardebepaling hangt dus 
samen met de vorming van Werkbedrijven. Hoewel er in alle regio's hard wordt gewerkt 
aan de vorming van Werkbedrijven, zal niet in iedere regio op 1 januari een Werkbedrijf 
van start gaan. Dat betekent ook dat gemeenten in deze regio niet in de gelegenheid zijn 
de loonwaardemethodiek tijdig vast te leggen in een verordening. 
 
Zoals vermeld in de nota van toelichting op het Ontwerpbesluit loonkostensubsidie 
Participatiewet is er een ministeriële regeling ontworpen voor het geval Werkbedrijven 
voor 1 januari 2015 niet operationeel zijn. Als er over de loonwaardebepaling nog geen 
regionale afspraken in het Werkbedrijf zijn gemaakt, kiezen de gemeenten zelf voor een 
loonwaardemethodiek. 
 
Die methodiek moet dan, naast de voorwaarden die in het Ontwerpbesluit zijn 
opgenomen, voldoen aan de in de ministeriële regeling opgenomen eisen. De eisen die 
in het Ontwerpbesluit zijn opgenomen zijn: 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid 
van een deskundige; 

 de loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met inbreng van de 
werkgever; 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd op basis van een beschreven 
objectieve methode.  

 
In de ministeriële regeling staat welke bestanddelen (kwaliteit, tempo, inzetbaarheid) bij 
de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de 
prestaties van de betrokken (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de 
wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. Tot aan het moment dat in een regionaal 
Werkbedrijf afspraken over een loonwaardemethodiek zijn gemaakt en die methode 
voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit, gelden de in de ministeriële 
regeling opgenomen eisen.  
 
De loonwaarde methodiek zal -indien deze niet tijdig beschikbaar is- separaat van deze 
Verzamelverordening als addendum worden aangeboden. Dit gebeurt op het moment 
dat er in de arbeidsmarktregio afspraken over minimumeisen tot stand zijn gekomen en 
deze bovendien akkoord zijn bevonden door SZW. De regionale afspraken treden na 
vaststelling in de plaats van de bij ministeriële regeling gestelde aanvullende eisen. 
 
Gemeenten moesten begin 2015 regionale afspraken maken over de 

loonwaardebepaling in het Werkbedrijf. Het opstellen van een methodiek voor 

loonwaardebepaling hing dus samen met de vorming van het Werkbedrijf. Voor 

Baanbrekes betreft dat de arbeidsmarktregio Hart van Brabant. Door middel van 

een aanbestedingsprocedure is gekozen voor de loonwaardemethodiek Dariuz. In 

artikel 9 is opgenomen dat dit de loonwaardemethodiek is die door de regio wordt 

ingezet. Het instrument voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit 

Loonkostensubsidie Participatiewet en is door het ministerie goedgekeurd. 

 

Naast de keuze van het instrument zijn er ook verschillende afspraken gemaakt 

met betrekking tot de loonwaardemeting zoals die door de regiogemeenten wordt 
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uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat gemeenten gebruik kunnen maken 

van elkaars loonwaardespecialisten en dat een accountmanager die de plaatsing 

heeft verzorgd nooit degene kan zijn die de loonwaardemeting uitvoert.  

§ 2.4 Studietoeslag 

 
Voorwaarden individuele studietoeslag  
Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt zowel over verzoek als aanvraag. 
Het dagelijks bestuur kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele 
omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is 
vereist dat deze persoon op de datum van de aanvraag:  

 18 jaar of ouder is;  

 recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 
of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;  

 geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de 
Participatiewet heeft; en  

 een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is 
tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft.  

 
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-
tegemoetkoming, betekent niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering 
of een tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, 
afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht gebruik 
gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het 
ontvangen van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het 
recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht 
heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van 
de toeslag - aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinanciering of een 
tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs 
van inschrijving bij een bepaalde opleiding te overleggen.  
De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening 
van de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De 
aanvraag moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur en er wordt geen rekening 
gehouden met een eventuele draagkracht van de ouders (artikel 12). Een individuele 
studietoeslag kan niet als lening worden verstrekt als een persoon met de studietoeslag 
schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet van toepassing 
op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Ook 
artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studietoeslag 
(artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat de individuele 
studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot.  
 
 
ARTIKEL  10 - INDIENEN VERZOEK  
De persoon dient op datum van de aanvraag aan de voorwaarden te voldoen zoals 
genoemd in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet. Onder aanvraag wordt 
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verstaan: een verzoek van een persoon, een besluit te nemen (artikel 1:3, derde lid, van 
de Awb). Een aanvraag dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 4:1 van 
de Awb).  
 
Om onduidelijkheid te voorkomen omtrent de wijze waarop het verzoek als bedoeld in 
artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet moet worden ingediend, staat in deze 
verordening dat het verzoek moet worden gedaan middels een door het dagelijks 
bestuur vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals 
bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 
4:1 van de Awb) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en 
het adres van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking 
die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). De aanvrager verschaft ook de 
gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, van de Awb). Een 
mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om 
individuele studietoeslag zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet.  
 
ARTIKEL 11 - ADVIES OVER OORDEEL VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
In eerste instantie onderzoekt het dagelijks bestuur zelf of er sprake is van verminderd 
arbeidsvermogen, dus of de aanvrager niet in staat is om het wettelijk minimum uurloon 
te verdienen. Wanneer het dagelijks bestuur hieraan twijfelt en de eigen 
onderzoeksmogelijkheden deze twijfel niet weg kunnen nemen, zal er extern advies 
worden aangevraagd. 
 
ARTIKEL 12 -  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
 Voordeel van eenmalige verstrekking is dat er alleen bij de aanvraag hoeft te worden 
gekeken of belanghebbende voldoet aan alle voorwaarden. We hoeven niet later ook 
nog te onderzoeken of iemand is blijven studeren. Wel zal bij een nieuwe aanvraag voor 
een volgende periode weer op dat moment onderzocht moeten worden of iemand 
voldoet aan de criteria. 
Een studiejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende 
jaar. 
 
ARTIKEL 13- HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
De studietoeslag wordt per persoon die voldoet aan de voorwaarden toegekend. Een 
individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand. 
Is sprake van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een 
individuele studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking voor een individuele 
studietoeslag.  
In het tweede lid is het indexeringspercentage opgenomen. Deze bepaling voorkomt dat 
de verordening telkens opnieuw moet worden vastgesteld, enkel voor indexatie van de 
bedragen. Het is van belang de nieuwe bedragen (na indexering) intern duidelijk te 
communiceren.  
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In artikel 13 is opgenomen dat de toeslag na indexering steeds wordt afgerond op een 
rond bedrag van hele euro's. Bij een van 0,5 of hoger wordt naar boven afgerond. Voor 
wat betreft het indexeren, wordt het maandelijkse (geïndexeerde) bedrag eerst met 
twaalf vermenigvuldigd voor het jaarbedrag. Het jaarbedrag wordt vervolgens afgerond, 
dus niet het maandbedrag.  
 
Voor de hoogte van de studietoeslag is geen indexering opgenomen. De reden 

hiervoor is onder andere dat het ‘indexeringsjaar’ niet gelijk loopt met het 

studiejaar. Dat niet wordt aangesloten bij de indexering, betekent niet dat de 

hoogte van de toeslag in die toekomst niet zal wijzigen. Indien relevante 

ontwikkelingen daarom vragen, zal de toeslag in hoogte worden aangepast. Bij 

een volgende keer dat de verordening gewijzigd wordt vastgesteld, zal worden 

bezien of de hoogte van de toeslag aanpassing behoeft. Indien relevante 

ontwikkelingen daarom vragen zal de aanpassing in hoogte eerder plaatsvinden. 

 
ARTIKEL 14 - BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
In dit artikel wordt de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag 
geregeld.  
 
Eenmalige uitbetaling  
Een individuele studietoeslag wordt eenmalig per studiejaar in één bedrag uitbetaald. 
Dit is het bedrag zoals neergelegd in artikel 13 van deze verordening x 12 maanden. Na 
12 maanden kan een persoon opnieuw in aanmerking komen voor een individuele 
studietoeslag. Hiertoe dient een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

§2.5 Tegenprestatie 

 
Het dagelijks bestuur is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met 
arbeidsinschakeling. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
Participatiewet. Deze mogelijkheid staat al langere tijd in de wet, maar met de invoering 
van de WWB maatregelen 2015 is de verplichting tot het opstellen van een verordening 
opgenomen. Opvallend hierbij is dat de wet nog steeds een discretionaire bevoegdheid 
aan het dagelijks bestuur geeft om de tegenprestatie op te dragen en niet spreekt van 
een wettelijke verplichting. Maar de verplichte verordening geeft een ander signaal aan 
gemeenten: ze worden geacht de tegenprestatie te regelen, maar hebben de vrijheid 
om deze naar vermogen op te leggen. 
 
De mogelijkheid tot het opleggen van een tegenprestatie is beperkt door hetgeen is 
opgenomen in artikel 4 EVRM rondom gedwongen arbeid. De arbeid moet van korte 
duur, incidenteel en onbeloond zijn en het mag beslist geen verdringing opleveren op de 
arbeidsmarkt.  
 
 
ARTIKEL 15 - DOELGROEP EN DOEL  
De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie geldt in beginsel voor iedereen 
die een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor belanghebbenden met een 
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uitkering op grond van de Participatiewet, maar ook voor belanghebbenden met een 
uitkering op grond van de IOAW of IOAZ.  
Het opleggen van een tegenprestatie naar vermogen is geen middel, maar een doel. 
Doel is om uitkeringsgerechtigden, die tot dusver aan de zijlijn stonden, te prikkelen om 
zich in te zetten voor de samenleving als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. 
 
ARTIKEL 16 - INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de 
voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de 
duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet 
het dagelijks bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Het 
dagelijks bestuur dient hierbij maatwerk toe te passen.  
  
Als het dagelijks bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een 
duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een 
belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie het dagelijks bestuur van 
hem verwacht.  
 
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  
In de wet is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van de 
reguliere betaalde werkzaamheden: het moet om iets extra’s gaan waar normaal 
gesproken geen banen voor zijn.  
  
De in dit artikel gestelde voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken 
van de tegenprestatie die volgen uit de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 
32 815, nr. 3, p. 14) en op de eisen van het EVRM.   
  
In de beleidsregels kan het dagelijks bestuur vastleggen welke werkzaamheden zij in 
ieder geval als tegenprestatie kunnen inzetten (artikel 16, tweede lid, van deze 
verordening). Deze werkzaamheden kunnen gezien worden als een uitwerking van 
artikel 16 van deze Verordening.   
   
Samenwerking met maatschappelijke organisaties:  
Voor het werven van  maatschappelijk nuttige werkzaamheden kan worden 
samengewerkt  met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, 
vrijwilligerswerkorganisaties, buurthuizen en/of sportvoorzieningen. Een 
vrijwilligersvacaturebank bij een vrijwilligerscentrale kan een belangrijk hulpmiddel zijn 
om het aanbod van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te bepalen.  
 
De tegenprestatie is in beginsel niet bedoeld voor de re-integratie en is ook niet direct 
gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de tegenprestatie is 
dat het zeer wenselijk is dat de tegenprestatie wel iets toevoegt voor belanghebbenden 
in het kader van maatschappelijke zelfredzaamheid. Hiermee houden we rekening bij 
het opleggen hiervan. 
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De tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie 
inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. 
Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire 
geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  
 
ARTIKEL 17 - HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te dragen. Het 
dagelijks bestuur bepaalt uiteindelijk of, en zo ja, welke tegenprestatie zij aan de 
belanghebbende opdraagt. Tegen een besluit tot het opdragen van een tegenprestatie 
kan een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, 
p. 49).   
Het dagelijks bestuur moet rekening houden met de individuele omstandigheden van 
belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante 
persoonlijke omstandigheden zoals zorgtaken. Het dagelijks bestuur draagt de 
werkzaamheden immers op ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende 
ook in staat is de werkzaamheden te verrichten 
 
Geen tegenprestatie  
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het dagelijks 
bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het 
verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De 
verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de 
Participatiewet).  
De verplichting tot tegenprestatie is bovendien niet van toepassing op een 
alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, 
eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).  
 
Voorts houden we bij het opdragen van een tegenprestatie rekening met praktische 
omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang en de vergoeding 
hiervan.   
 
ARTIKEL 18 - DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Maximale duur tegenprestatie in uren  
Er moet sprake zijn van een korte duur: daarom is er voor gekozen om naar vermogen 
en maximaal 100 uur op jaarbasis een tegenprestatie op te dragen. Daarnaast kan de 
rest van de week nog steeds voldaan worden aan een eventuele re-integratie – of 
arbeidsverplichting.    
  
ARTIKEL 19 - AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE 
Er is een aantal redenen waarom geen tegenprestatie wordt opgelegd. De regering heeft 
deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd voor mantelzorg in de nota van wijziging met 
betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). Verricht 
een belanghebbende mantelzorg in de zin van deze verordening en is het verrichten van 
mantelzorg volgens het dagelijks bestuur redelijkerwijs noodzakelijk, dan draagt het 
dagelijks bestuur een belanghebbende geen tegenprestatie op. 
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Daarnaast leggen we geen aanvullende tegenprestatie op als iemand al voldoende 
maatschappelijk actief is en op deze wijze een tegenprestatie levert aan de 
maatschappij.  
Daarnaast kan het dagelijks bestuur nog bepaalde groepen mensen uitzonderen, in 
beleidsregels.   
 
§ 3 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  
 
Algemeen 
Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag  
Per 1 januari 2015 is de wet werk en bijstand (WWB)  aangepast en opgenomen in de 
Participatiewet. Met de wetswijziging is de langdurigheidstoeslag (LDT) omgevormd naar 
een individuele inkomenstoeslag  
 
Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een 
component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van 
mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te 
staan als er na verloop van tijd geen perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid 
het inkomen te verhogen. Er is dan sprake van bestaansverschraling. Om die reden is bij 
de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven 
geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de 
langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere 
bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de 
langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden 
bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het dagelijks 
bestuur een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de 
voorwaarden daarvoor. 
 
Bevoegdheid gemeenten 
Vast te leggen regels in verordening 
De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 
inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag 
inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht 
hebben op inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij 
verordening moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van een individuele 
inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze regels moeten in 
ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van 
de individuele inkomenstoeslag bepaald worden.  
 
Beleidsregels 
Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen uitzicht 
op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de 
Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de 
beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het dagelijks 
bestuur rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede 
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lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden 
gerekend: 

 de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 
 de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te 

komen.  
Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking 
komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen (geen) uitzicht 
hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending 
van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's 
Rijks kas bekostigd onderwijs volgen.  
 
Overgangsrecht 
Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. 
Het is niet nodig om in deze verordening overgangsrecht op te nemen met betrekking 
tot eerder verstrekte langdurigheidstoeslagen, omdat artikel 78z van de Participatiewet 
voorziet in algemeen overgangsrecht met betrekking tot de wijzigingen in de 
Participatiewet als gevolg van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet 
en de Wet maatregelen WWB op 1 januari 2015. De individuele inkomenstoeslag en 
voorheen de langdurigheidstoeslag worden immers toegekend tegen een peildatum. 
Zaken die na de peildatum gebeuren hebben geen betekenis voor het recht op een 
dergelijke toeslag. Wie op een datum gelegen vóór 1 januari 2015 op basis van de 
toepasselijke verordening recht had op langdurigheidstoeslag, behoudt dat onverkort, 
ongeacht of hij voldoet aan de voorwaarden die per 1 januari 2015 zijn gesteld in artikel 
36 van de Participatiewet en deze verordening. Toekenning van het recht op individuele 
inkomenstoeslag tegen een datum gelegen op of ná 1 januari 2015 is uitsluitend 
mogelijk als wordt voldaan aan de in artikel 36 van de Participatiewet en deze 
verordening opgenomen voorwaarden.  
 
Wijziging leefvorm 
De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan 
wijzigen binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden 
individuele inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de 
referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan 
ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor 
individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen. 
 
Mogelijkheden voor eigen beleid 
Op grond van de nieuwe wet zijn er diverse mogelijkheden voor het invullen van eigen 
gemeentelijk beleid. Naast de genoemde onderwerpen kan het daarbij ook gaan om de 
afstemming van het beleid op het gemeentelijke armoede en participatie beleid. Hierna 
wordt op de verschillende onderwerpen nader ingegaan.  
 
Doelgroep.  
De nieuwe individuele inkomenstoeslag geeft gemeenten ook nu de mogelijkheid deze 
ook van toepassing te laten zijn op werkenden met een laag inkomen. Het algemeen 
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bestuur  kiest ervoor deze 'werkende armen' tot de doelgroep van de individuele 
inkomenstoeslag overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten voor de 
langdurigheidstoeslag te blijven rekenen. langdurigheidstoeslag. Op deze manier blijft  
de individuele inkomenstoeslag onderdeel van het integrale gemeentelijk beleid op het 
gebied van armoedebestrijding. Een belangrijke focusgroep binnen de 
armoedebestrijding is namelijk de groep van werkenden met een laag inkomen.  
 
Hoogte van de toeslag  
Tot 2009 was de hoogte van de langdurigheidstoeslag centraal bepaald. Oorspronkelijk 
was de hoogte van de toeslag gekoppeld aan het verschil tussen de bijstandsnorm en de 
volledige AOW. Deze hoogte hanteren wij bij benadering nog. Het waren vaste 
bedragen, als percentage van de voor de persoon toepasselijke bijstandsnorm. Vanaf 1 
januari 2009 bepalen gemeenten zelf de hoogte van de toeslag. Ook met de 
Participatiewet blijft dat zo.  
Bij vaststellen van het bedrag moet een aantal zaken bedacht worden. Een te laag 
bedrag doet geen recht aan het karakter van de individuele inkomenstoeslag, namelijk 
dat deze is bedoeld voor mensen die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te 
reserveren voor onverwachte uitgaven. Een te hoog bedrag kan leiden tot het optreden 
van de armoedeval. Immers, wordt op enig moment een hoger inkomen bereikt, dan 
vervalt direct de hele toeslag.  
 
Langdurig 
De referteperiode tot 2012 was gesteld op vijf jaar. Op dit moment heeft het algemeen 
bestuur ervoor gekozen deze referteperiode van vijf jaar ook na 1 januari 2015 te 
handhaven.  
 
Laag inkomen 
Onder de langdurigheidstoeslag lag de inkomensgrens vast op 105% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Er is voor gekozen om deze inkomensgrens te handhaven.  
 
Vorm verstrekking  
De toekenning gebeurt in beginsel op aanvraag. Het onderzoek om vast te stellen of 
klanten met een  
bijstandsuitkering of andere inkomensondersteunende regeling  in aanmerking komen 
voor individuele inkomenstoeslag, zal zoveel mogelijk uitgevoerd worden met 
gebruikmaking van gegevens uit de administratie door middel van geautomatiseerde 
gegevensselectie.  
 
ARTIKEL 20 - AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 
Dit artikel bevat de definitiebepalingen.  
Peildatum 
De peildatum is de datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag 
aanvraagt (artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon 
langdurig een laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als 
bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die 
persoon, geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal 
overeen met de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag 
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waarop een persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, 
tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de 
Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet. 
 
Normbedragen 
Voor de hantering van de inkomensgrens wordt aangesloten bij de toepasselijke 
bijstandsnorm.  
De hoogte van de tegemoetkoming wordt overeenkomstig de werkwijze tot 2015 
voortgezet.   
 
ARTIKEL 21 - VOORWAARDEN 
In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen 
uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt in maximaal 105% van de voor persoon 
toepassing zijnde bijstandsnorm.  
Langdurig wordt aangeduid met 5 jaar (60 maanden). Gedurende deze periode moet 
een laag inkomen zijn geweest, niet hoger dan het in aanmerking te nemen percentage 
van de norm.  
De gemeente verstrekt een eenvoudig aanvraagformulier om de aanvraag in te dienen. 
 
ARTIKEL 22 - HOOGTE VAN DE TOESLAG  
In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. In dit model wordt voor 
gehuwden uitgegaan van 39 % van het toepasselijke percentage van de bijstandsnorm 
voor gehuwden. Voor alleenstaande ouder en alleenstaanden geldt een bedrag van 
respectievelijk 90 en 70% van de toeslag voor gehuwden. Afronding vindt plaats op hele 
euro's naar boven.  
 
§ 4 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
in werking getreden. Sinds die datum is het dagelijks bestuur verplicht een bestuurlijke 
boete op te leggen als sprake is van schending van de inlichtingenplicht. De eerdere 
bevoegdheid van het dagelijks bestuur om bij schending van de inlichtingenplicht een 
maatregel op te leggen is verdwenen. 
Gaat het om schending van een andere verplichting dan de inlichtingenplicht, dan is een 
maatregel nog wel aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan schending van de 
medewerkingsplicht, arbeid- en re-integratieverplichting, aan tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid, het zich zeer ernstig misdragen of het niet nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot vermindering of beëindiging van de bijstand.  
 
In paragraaf 3.1 en 3.2 is de verplichting als bedoeld in artikel 18 van de Participatiewet 
uitgewerkt om vorm en inhoud te geven aan een sanctiebeleid (vaststellen 
afstemmingsverordening). Het verlagen van de uitkering is voorgeschreven als de 
belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur: 

- tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in 
het bestaan; 

- de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, anders dan benoemd in artikel 17, 
eerste lid, Participatiewet niet of onvoldoende nakomt. 
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Het sanctiebeleid is uitgewerkt vanuit de visie, dat een uitkering als een tijdelijke 
overbrugging moet worden gezien naar participatie met betaald (gesubsidieerd) werk. 
Op grond van de eigen verantwoordelijkheid zijn uitkeringsgerechtigden wettelijk 
verplicht al datgene te doen (en na te laten) wat nodig en mogelijk is om in het eigen 
bestaan te voorzien. Zij worden hierin ondersteund en aangemoedigd via eventuele 
voorzieningen. De tegenhanger hiervan is het sanctiebeleid. Als een noodzakelijk traject 
naar participatie wordt gefrustreerd, wordt metterdaad en streng gehandeld (lik op stuk 
beleid).  
Ook waar het agressie/geweld tegen die dienstverleners die de wetten uitvoeren 
betreft. 

§ 4.1 Algemene bepalingen 

 
Maatwerk uitgewerkt in de artikelen 23 t/m 25 
Het sanctiebeleid moet voldoen aan de vereisten van de Participatiewet en de Algemene 
wet bestuursrecht. Deze bepalingen komen tegemoet aan de beginselen van 
zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen van een sanctie. De 
gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in relatie tot de 
Participatiewet-inkomensgarantie op minimumniveau. 
 
ARTIKEL 23 - HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
De regels, zoals deze voortkomen uit constante jurisprudentie worden hierbij 
aangehaald: Een maatregel wordt beoordeeld op: 
De ernst van de gedraging -> welke verplichting is niet of niet correct nagekomen; 
De mate van verwijtbaarheid -> was het niet nakomen aan de belanghebbende toe te 
rekenen; 
De individuele omstandigheden -> soms zijn de omstandigheden zodanig dat de 
gedraging niet aan te rekenen valt en soms kunnen de omstandigheden ook een reden 
zijn om geen maatregel op te leggen.  
Met name deze laatste overweging is maatwerk, nu hier uitgegaan wordt van de 
individuele situatie van de belanghebbende. 
 
ARTIKEL 25 – HET AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING   
Nieuw is hier dat er een termijn is gesteld waar binnen het dagelijks bestuur een 
maatregel kan opleggen. Deze termijn geldt alleen voor de niet-geüniformeerde 
maatregelen van artikel 18 lid 4 Participatiewet. Concreet betekent dit dat als de 
gedraging meer dan 2 jaar voordat het dagelijks bestuur deze constateert heeft 
plaatsgevonden, er wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. Let wel: dit 
geldt dus niet voor de schending van de inlichtingenplicht! 
Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een maatregel als hier dringende 
redenen voor zijn: dit zal niet vaak het geval zijn. Gedacht moet worden aan de zeer 
dringende reden zoals bedoeld in artikel 16 Participatiewet.  
 
ARTIKEL 26 - INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
Lid 1: de verlaging kan pas ingaan op het moment dat iemand hiervan op de hoogte is 
gesteld, dus als hij of zij de beschikking heeft ontvangen. Daarom gaat de verlaging in de 
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maand volgend op de maand waarin de beschikking wordt verstuurd in. Meestal wijzigt 
de toepasselijke norm niet. Voor de effectuering van de verlaging geldt de norm in de 
maand waarin deze wordt geëffectueerd om te voorkomen dat iemand financieel 
onevenredig wordt benadeeld. Een voorbeeld hierbij is dat iemand de norm 
alleenstaande heeft op het moment dat de maatregelwaardige gedraging wordt 
geconstateerd en leeft als gehuwde (met de norm tweepersoonshuishouden) op het 
moment dat de verlaging wordt geëffectueerd. Als er 10% gedurende 1 maand wordt 
opgelegd, zal deze geëffectueerd worden op de norm behorend bij een 
tweepersoonshuishouden. In dit geval is de verlaging hoger, maar het kan andersom ook 
zo zijn dat de verlaging lager wordt als de situatie omgekeerd is 
(tweepersoonshuishouden wordt alleenstaande). 
 
Lid 2: De verlaging kent geen terugwerkende kracht en gaat in per de eerste van de 
maand volgend op de beschikkingsdatum. Uitzondering hierop is bij de aanvraag. Als er 
dan sprake is van een maatregelwaardige gedraging gaat deze in per ingangsdatum van 
de uitkering of datum gedraging, als deze hierna ligt, mits de uitkering niet al is 
uitbetaald. Is de uitkering al wel uitbetaald, dan geldt de hoofdregel van de eerste van 
de maand volgend op de beschikking. 
 
Lid 4: Als er sprake is van meerdere maatregelwaardige gedragingen, dan zal altijd de 
maatregel met de hoogste sanctie worden opgelegd. De sancties worden dus niet bij 
elkaar opgeteld en opgelegd. 
 
Lid 6: Als de uitkering is beëindigd kan er geen verlaging van de uitkering meer worden 
geëffectueerd. Wanneer de klant binnen een jaar een nieuwe uitkering aanvraagt en 
deze wordt toegekend, dan kan de verlaging of het deel dat nog niet is geëffectueerd 
alsnog worden geëffectueerd op de nieuwe uitkering vanaf de ingangsdatum.  
 
ARTIKEL 27 - DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE MAATREGEL 
De verlaging is een percentage van de maanduitkering dan wel van het 
benadelingsbedrag. In principe wordt de verlaging toegepast op de bijstand voor 
levensonderhoud. Er zijn uitzonderingen hierop: 
Wanneer bijzondere bijstand betaald wordt voor levensonderhoud of wanneer er sprake 
is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid door het laten liggen van een 
voorliggende voorziening (artikel 35 lid 5 verordening). 
 
ARTIKEL 28 - WAARSCHUWING 
In plaats van het opleggen van een verlaging kan bij gedragingen van de 2e categorie 
zoals bedoeld in artikel 30 sub b en artikel 32 sub b van deze verordening worden 
volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de situaties 
waarin de verordening dit toestaat. 
 
Door de passage ‘het dagelijks bestuur hiertoe in de individuele omstandigheden 
aanleiding ziet’, wordt het mogelijk ook een waarschuwing op te leggen bij het niet 
meewerken aan de taaltoets. 
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In lid 2 is bepaald dat een waarschuwing niet wordt toegepast, indien er sprake is van 
recidive. Dit werd in de praktijk al toegepast, maar voor de duidelijkheid en als waarborg 
voor het rechtszekerheidsbeginsel is dit nu expliciet in de verordening opgenomen. 
 
De waarschuwing telt mee voor de recidive en moet hiertoe dan ook beschikt en 
geregistreerd worden. 
 
ARTIKEL 29 - HOREN VAN DE BELANGHEBBENDE(N) 
De belanghebbende moet worden gehoord en het besluit moet altijd schriftelijk worden 
genomen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht 
hierop ook van toepassing. In dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 
 
De sanctie gaat pas in als de belanghebbende hier van op de hoogte is gesteld. Het 
dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties gemotiveerd afzien van het horen. 
Het betreffen de volgende situaties: 

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

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

mate van verwijtbaarheid. 
 

§ 4.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 

 
§ 4.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot 
de arbeidsinschakeling 
 
ARTIKEL 30 - GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 
De artikelen 30 en 33 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 30 
worden schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De 
verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn ondergebracht in categorieën. 
Aan die categorieën wordt in artikel 33 een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte.  
 
Gedragingen in de eerste categorie: 
De gedragingen die hier genoemd worden wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 
mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard druist 
zo in tegen het uitgangspunt van participatie naar vermogen, dat een verlaging van de 
uitkering van 100% voor de duur van één maand proportioneel wordt geacht. Deze 
verlaging wordt bovendien redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door 
diens opstelling, houding of gedrag niet zelf in het bestaan kan voorzien.  Daarnaast 
wordt hiermee aangesloten bij de in de wet genoemde (wel geüniformeerde) 
maatregelen. 
 
Gedragingen in de tweede categorie: 
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De gedragingen die hier genoemd wegen minder zwaar dan de gedragingen in de eerste 
categorie. Gelet op de aard van de gedragingen in relatie tot het teruglopende 
participatiebudget, wordt een verlaging van 50% gedurende 1 maand niet 
disproportioneel geacht.  
 
Vanaf 1 januari 2016 is de verlaging in verband met het niet of onvoldoende 

meewerken aan de taaltoets in de afstemmingsparagraaf opgenomen. 
 
ARTIKEL 31- NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTICIPATIEWET 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 
 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 

vorm van bijstand; 
 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
Dit artikel ziet op de verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling. De overige 
verplichtingen komen terug in artikel 35. 
 
Voorbeeld van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling: 
 het zich onderwerpen, op advies van een arts, aan een noodzakelijke behandeling 

van medische aard, omdat de beperkingen arbeidsinschakeling in de weg staan.  
 
Bij het niet nakomen van deze verplichtingen wordt een verlaging van de uitkering van 
50% gedurende 1 maand opgelegd.  
 
ARTIKEL 32 - GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 
De artikelen 32 en 33 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 32 
worden schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De 
verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn ondergebracht in categorieën. 
Aan die categorieën wordt in artikel 33 een gewicht toegekend in de vorm van een 
verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte.  
Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen 
heeft voor het niet aanvaarden, verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.  
 
ARTIKEL 33 - HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 
In lid 1 staan de verlagingspercentages behorende bij de verlagingswaardige 
gedragingen als bedoeld in de artikelen 30 en 32. 
Met de Wet Maatregelen WWB 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen en 
bijbehorende maatregelen geïntroduceerd (artikel 18, vierde en vijfde lid, van de 
Participatiewet). Er is voor gekozen bij de zwaarte van de afstemming van de 
gedragingen in de eerste categorie als bedoeld in de artikelen 30 en 32 aan te sluiten bij 
de maatregelen voor het schenden van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Dit 
omwille van duidelijkheid. Bovendien zijn diverse geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
verwant aan de gedragingen in de eerste categorie.  
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In lid 2 is bepaald dat het dagelijks bestuur op basis van individuele omstandigheden kan 
besluiten de verlaging van 100% gedurende een maand op te delen in 2 maanden 
verlaging van 50%. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gezinnen met kleine kinderen 
die door de verlaging van 100% in dusdanige problemen komen dat  de huisvesting in 
het geding komt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hebben van kinderen op zich 
niet de reden is voor deze spreiding, het moet gaan om de gehele situatie. 
 
In het geval een verlaging van 100% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de duur van de verlaging verdubbeld. 
 
In het geval een verlaging van 50% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de hoogte van de verlaging verdubbeld.  
 
§ 4.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling  
 
ARTIKEL 34 - DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTING 
In lid 1 is bepaald dat bij het verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, de verlaging van de uitkering 100% gedurende een maand bedraagt. 
Dit is volgens de Participatiewet de minimale verlaging. 
 
In lid 2 is bepaald dat als sprake is van recidive (het niet of onvoldoende nakomen van 
een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf maanden nadat aan een 
belanghebbende een eerste verlaging is opgelegd wegens schending van een 
geüniformeerde arbeidsverplichting), de verlaging 100% gedurende 2 maanden 
bedraagt.  
 
Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige 
verlaging, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende drie maanden (artikel 18, 
zevende en achtste lid, van de Participatiewet). 
 
Wettelijk heeft de belanghebbende de mogelijkheid om zich te herstellen. Hij kan 
hiervoor een verzoek doen en moet aantonen nu wel te voldoen aan de verplichtingen. 
Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in de beleidsregels. 
 
§4.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 
 
ARTIKEL 35 - TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan uit allerlei gedragingen blijken 
zoals: 

- een onverantwoorde besteding van vermogen; 
- geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening; 
- het niet nakomen van de verplichting tot het instellen van een 

alimentatievordering. 
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De sanctie wordt afgestemd op het benadelingsbedrag. Wanneer er geen 
benadelingsbedrag kan worden vastgesteld (maar er is wel benadeling), dan wordt een 
verlaging van 20% van de uitkering gedurende 1 maand opgelegd. 
 
Bij het onverantwoord interen van vermogen of het weggeven (schenken) van vermogen 
is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor de gemeente. 
Deze maatregel geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen vermogensbepaling kent. 
Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken van vermogen wordt de 
uitkering gedurende het eerder bijstandsafhankelijk zijn met 100% verlaagd. Als dit tot 
problemen leidt kan bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt conform 
artikel 48 van de wet.  
 
Versneld interen van vermogen wordt berekend naar de systematiek van 1,5 x de norm 
per maand.  
 
ARTIKEL 36 - VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING 
Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet 
tot uitbetaling komt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De 
voorliggende voorziening is namelijk niet meer passend en toereikend. Er bestaat wel 
formeel recht, maar het komt niet meer tot uitbetaling. Als iemand een beroep doet op 
bijstand vanwege verrekening van de bestuurlijke boete, wordt een maatregel opgelegd 
van 100% gedurende de eerste maand gerekend vanaf de start van de verrekening van 
de voorliggende voorziening.  
 
Als dan de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordt gesteld, dan 
wordt een – bij ministeriële regeling bepaald – deel van de zorgkosten, woonkosten en 
de kosten van kinderen vrijgesteld. Het vrij te laten deel van de uitkering kan afhankelijk 
worden gesteld van de leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt 
iemand als gevolg daarvan bijstand, dan ontstaat de situatie dat iemand op papier twee 
(volledige) uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het 
jaarinkomen op papier hoog is. Er zal dus geen recht meer zijn op huur- en zorgtoeslag 
en kindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen 
worden uit de bijstandsuitkering. Om dit op te lossen is in de Participatiewet geregeld 
dat dit vrijgelaten bedrag voor de bijstand niet als middel wordt aangemerkt (artikel 31 
lid 2 sub x Participatiewet).  
 
Daarnaast is een bepaling opgenomen die betrekking heeft op de situatie waarin 
iemand, voorafgaand aan de bijstandsaanvraag, verwijtbaar werkloos wordt. In een 
dergelijk geval doet iemand een beroep op de uitkering, terwijl dat niet nodig was 
geweest indien hij de baan behouden had. Deze gedraging heeft een verlaging van de 
uitkering tot gevolg die is opgenomen in het tweede en derde lid. 
 
ARTIKEL 37 - ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 
Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige 
misdragingen een zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van 
de Participatiewet.  
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Onder de term ‘zeer ernstig misdragen’ dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm 
van ongewenst en agressief (fysiek) contact met een persoon of het ondernemen van 
pogingen daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) 
gooien van voorwerpen naar een persoon.  
 
Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het 
ondernemen van pogingen daartoe in enige vorm wordt als zeer ernstige misdraging 
gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact op de 
desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het opzetten van 
gerichte lastercampagnes, seksuele intimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens 
evenals (pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn eveneens als zeer ernstige 
misdraging te beschouwen. Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige 
misdraging'. 
 
Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de 
uitvoering van de Participatiewet belaste personen en instanties tijdens het verrichten 
van hun werkzaamheden. 
Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de werkzaamheden' wordt aangegeven dat 
de verlaging van de uitkering alleen opgelegd kan worden bij misdragingen in het kader 
van de uitvoering van de Participatiewet. 
Als er sprake is van misdragingen jegens de met de uitvoering van de Participatiewet 
belaste personen en instanties zonder dat deze bezig zijn met de uitvoering van de 
Participatiewet (dus evt. in hun privésituatie) , wordt altijd aangifte gedaan en kan een 
gebouwverbod worden opgelegd.  
 
Bij zeer ernstige misdragingen treedt het agressieprotocol in werking. Dit protocol 
voorziet in onder meer een ordegesprek, het doen van justitiële aangifte (altijd bij fysiek 
geweld), een gebouwverbod en dergelijke.   
Daarnaast wordt een verlaging van de uitkering van 100% gedurende een maand 
opgelegd. 
Bij recidive wordt de uitkering gedurende 3 maanden met 100% verlaagd. Dit omdat de 
impact van zeer ernstig misdragen op de personen maar ook op de organisatie dermate 
groot zijn dat dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Deze hoogte heeft naast een 
repressief ook een preventief aspect. 
 
ARTIKEL 38 - NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling (geregeld in artikel 30 van 
deze verordening); 

 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 
vorm van bijstand; 

 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 
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De sanctie wordt afgestemd op het soort verplichting dat niet wordt nagekomen en de 
impact hiervan op de bijstandsverlening. 

§ 4.3 Bestuurlijke boete 

 
§4.3.1 Schending inlichtingenplicht 
In de Participatiewet (artikel 18a)  is bepaald, dat het dagelijks bestuur een bestuurlijke 
boete oplegt als de inlichtingenplicht wordt geschonden. Het dagelijks bestuur is 
verplicht de bestuurlijke boete met de lopende uitkering te verrekenen. In beginsel 
moet bij deze verrekening de bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen 
worden. Is echter sprake van een recidiveboete (binnen 5 jaar), dan kan het dagelijks 
bestuur besluiten gedurende maximaal drie maanden zonder beslagvrije voet te 
verrekenen. 
 
De Participatiewet verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de 
bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de 
recidiveboete. Gemeenten krijgen daarmee de ruimte een afweging te maken van 
situaties of omstandigheden waarin het buiten werking stellen van de beslagvrije voet 
niet proportioneel wordt geacht.  
 
Deze bevoegdheid van de gemeenteraad kan op veel verschillende manieren worden 
ingevuld, echter strekt deze zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de 
beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De wetgever geeft gemeenten 
verder heel weinig beleidsruimte waar het gaat om terugvorderen (verplicht) en het 
opleggen van een boete (ook verplicht). 
 
ARTIKEL 39 - NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 
Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt, met opschorting van het recht op 
uitkering, een hersteltermijn geboden. Het gaat hier veelal om de plicht tot het 
verstrekken of aanvullen van informatie (aanvraagformulier, inkomstenverklaring en 
nader onderzoek rechtmatigheid). De inlichtingenverplichting heeft mede betrekking op 
het nakomen van de verplichting bedoeld in artikel 30c van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. 
 
Als een aanvraag of lopende uitkering formeel correct is af te doen via het buiten 
behandeling laten van de aanvraag of het tijdig stopzetten van een lopende uitkering en 
er géén sprake is van financiële benadeling wordt geen sanctie toegepast. Dus alleen bij 
verwijtbare nalatigheid van de inlichtingenverplichting met gevolgen voor de uitkering 
wordt een boete opgelegd. 
 
De hoogte van de boete wordt afgestemd op de hoogte van het benadelingbedrag. Dit 
bedrag is netto voor de Participatiewet, tenzij het kalenderjaar wordt overschreden en 
bruto voor de IOAW en IOAZ. Wanneer er sprake is van een benadelingbedrag van € 
50.000 of meer wordt er in beginsel aangifte gedaan bij het OM en blijft sanctionering 
achterwege (ne bis in idem) tenzij het OM besluit te seponeren om een andere reden 
dan dat er geen sprake is van fraude of benadeling van de gemeente. Dan zal er wel 
gesanctioneerd worden, vandaar dat er geen restrictie is in dit artikel tot € 50.000. 
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Dit onderdeel van het sanctiebeleid steunt mede op het kosten-batenprincipe. Is ten 
onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering verleend, dan wordt het 
benadelingsbedrag in 
beginsel volledig teruggevorderd. Dit onder handhaving van het recht tot het opleggen 
van een boete. 
 
Deze bepaling is hier opgenomen als zijnde vervallen. De reden hiervan is dat er 

met betrekking tot deze bepaling geen verordeningsplicht bestaat. Omdat de 

regelgeving omtrent dit onderwerp volop in ontwikkeling is, is ervoor gekozen de 

bepalingen omtrent de bestuurlijke boete (met uitzondering van de bepalingen 

omtrent het verrekenen van de bestuurlijke boete bij recidive – zie paragraaf 

3.3.2) op te nemen in de beleidsregels in plaats van in de verordening. Op deze 

manier is de gemeente flexibeler voor wat betreft het voeren van actueel beleid, 

wanneer medio 2016 nieuwe wetgeving gepresenteerd wordt. Hieronder wordt 

kort toegelicht welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. 

 

Met ingang van 1 januari 2013 trad de ‘Wet aanscherping handhaving en 

sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) in werking. De Fraudewet 

(her)introduceerde de bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht. 

Op 24 november 2014 en op 11 januari 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep 

(CRvB) uitspraken gedaan in het kader van toepassing van de Fraudewet en het 

op deze wet gebaseerde Boetebesluit sociale zekerheidswetten. 

 

Recent heeft ook de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht over de 

Fraudewet. Zowel in de uitspraak als het rapport komt naar voren dat de 

toepassing van de Fraudewet vaak zijn doel voorbij schiet. De boetes zijn 

onevenredig zwaar en de opgelegde boetes worden ten onrechte niet altijd 

individueel afgestemd. Naar aanleiding van voornoemde uitspraken van de CRvB 

en het verschenen rapport van de Nationale ombudsman heeft de minister 

aangegeven in de zomer van 2016 met nieuwe wetgeving te komen. De 

aanpassingen betreffen primair het overgangsrecht en het boeteregime. 

Daarnaast worden de waarschuwingsmogelijkheid en de criteria van verminderde 

verwijtbaarheid uitgebreid. Totdat de aanpassingen van wet- en regelgeving in 

werking treden, blijft het college gehouden het boeteregime zoals neergelegd door 

de uitspraken van de CRvB toe te passen. 

 

De bepalingen zoals opgenomen in deze verordening worden dus – aangepast aan 

de uitspraak van de CRvB – opgenomen in de beleidsregels.   

 
 
 
ARTIKEL 40 - MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 
Als alle verwijtbaarheid ontbreekt mag de gemeente volgens de wet geen boete 
opleggen. Let wel: het gaat hier om objectiveerbare niet-verwijtbaarheid. Of er sprake is 
van opzet is niet relevant, hoewel het woord fraude wel enige opzettelijkheid in zich 
heeft. Het dagelijks bestuur kan wel de boete matigen als er sprake is van verminderde 
verwijtbaarheid. Ook weer objectiveerbaar natuurlijk. 
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Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging aan de betrokkene kan worden 
verweten, leiden in ieder geval de volgende criteria tot verminderde verwijtbaarheid: 

a. de betrokkene verkeerde in onvoorziene en ongewenste omstandigheden, die 
niet tot het normale levenspatroon behoren en die hem weliswaar niet in de 
feitelijke onmogelijkheid brachten om aan de inlichtingenverplichting te 
voldoen, maar die emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem niet volledig valt 
toe te rekenen dat de inlichtingen niet tijdig of volledig zijn verstrekt; 

b. de betrokkene verkeerde in een zodanige geestelijke toestand dat hem de 
overtreding niet volledig valt aan te rekenen, of 

c. de betrokkene heeft wel inlichtingen verstrekt, die echter onjuist of onvolledig 
waren, of heeft anderszins een wijziging van omstandigheden niet onverwijld 
gemeld, maar uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen verstrekt voordat 
de overtreding is geconstateerd, tenzij de betrokkene deze inlichtingen heeft 
verstrekt in het kader van toezicht op de naleving van een 
inlichtingenverplichting. 

 
Het dagelijks bestuur kan in andere, zeer dringende situaties ook besluiten tot matiging 
van de boete. Dit is altijd maatwerk en zal individueel goed gemotiveerd worden. 
 
Zie toelichting artikel 40. 
 
§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen 
Participatiewet) 
 
ARTIKEL41 - VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
Bij het begrip bezit zoals dat in deze verordening wordt gebruikt, gaat het nadrukkelijk 
niet om vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Eventueel aanwezige 
schulden spelen immers geen rol en worden dus ook niet op het bezit in mindering 
gebracht. Ook de vrijlatingen van artikel 34, tweede lid, van de Participatiewet zijn hier 
niet van toepassing. Een belanghebbende die vanwege de volledige verrekening met de 
beslagvrije voet zonder inkomsten komt te zitten, zal de bezittingen waarover hij 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, volledig moeten aanwenden om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Een uitzondering is gemaakt 
voor de door belanghebbende en zijn gezin bewoonde (eigen) woning. 
 
Uitgangspunt van deze verordening is dat volledige verrekening met de beslagvrije voet 
plaatsvindt voor de maximale termijn van drie maanden als een belanghebbende over 
voldoende bezittingen beschikt om dit op te kunnen vangen. Dat uitgangspunt is 
vastgelegd in artikel 41 van deze verordening. Van voldoende bezit is sprake als de 
waarde van de bezittingen waarover belanghebbende beschikt (of redelijkerwijs kan 
beschikken), ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt. Immers, bij 
aanwending of tegeldemaking van deze bezittingen, zou een periode van drie maanden 
overbrugd moeten kunnen worden. 
 
ARTIKEL 42 - VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 
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Heeft een belanghebbende onvoldoende bezittingen om een periode van drie maanden 
volledige verrekening met de beslagvrije voet te kunnen overbruggen, dan verrekent het 
dagelijks bestuur slechts één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet (dus 
100% van de uitkering). Voor de overige twee maanden vindt weliswaar verrekening 
met in achtneming van de beslagvrije voet plaats, maar niet volledig. Belanghebbende 
blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 
Voor het percentage van 80% is aansluiting gezocht bij de invorderingsmogelijkheden 
die de Belastingdienst heeft bij notoire wanbetalers. Onder omstandigheden kan deze 
de beslagvrije voet (90% van de toepasselijke bijstandsnorm) verlagen met 10% op 
grond van artikel 19, eerste lid, van de Invorderingswet 1990. 
Met de gekozen opzet wordt enerzijds uiting gegeven aan het principe dat fraude niet 
mag lonen. Het gaat hier immers om belanghebbenden die herhaaldelijk hun 
inlichtingenplicht hebben geschonden. Daar mag een duidelijk signaal tegenover staan. 
Anderzijds wordt rekening gehouden met de zorgplicht van gemeenten en de 
vangnetfunctie van de bijstand. Het volledig buiten werking stellen van de beslagvrije 
voet gedurende drie maanden kan kwalijke maatschappelijke consequenties hebben. 
Dat moet voorkomen worden, nu de regeling daarmee zijn doel voorbij zou schieten. 
Een belanghebbende kan inkomsten uit arbeid hebben die op grond van artikel 31, 
tweede lid, onderdelen n of r, van de Participatiewet worden vrijgelaten voor de 
algemene bijstand. Bij verrekening van een recidiveboete tot 80% van de bijstandsnorm, 
tellen deze inkomsten echter gewoon mee. Het dagelijks bestuur laat deze inkomsten 
dus niet buiten beschouwing bij de beoordeling van de vraag of een belanghebbende 
nog over voldoende inkomen beschikt. Dat is geregeld in lid 3. 
 
ARTIKEL 43 - VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
Hoewel het hier gaat om een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht, zijn 
situaties denkbaar waarin volledige verrekening met de beslagvrije voet niet 
aanvaardbaar wordt geacht. Het gaat daarbij altijd om individuele omstandigheden 
waaraan het dagelijks bestuur zal moeten toetsen. 
 
In onderdeel a is geregeld dat het dagelijks bestuur kan besluiten in afwijking van de 
artikelen 41 en 42 toch de beslagvrije voet te respecteren wanneer volledige 
verrekening waarschijnlijk leidt tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin. 
Voorkomen moet worden dat een belanghebbende door de volledige verrekening op 
straat komt te staan, nu dit de problematiek alleen maar verergert, met alle 
maatschappelijke kosten van dien. 
 
Een dreigende huisuitzetting wordt in deze verordening gezien als een dringende reden 
om van verrekening met de beslagvrije voet af te zien. Dat volgt uit het woord 
'anderszins' in onderdeel b. Ook bij aanwezigheid van andere dringende redenen dan 
een dreigende huisuitzetting, kan het dagelijks bestuur rekening houden met de 
bescherming van de beslagvrije voet. 
 
Van dringende redenen is niet snel sprake. Het gaat slechts om incidentele gevallen, 
waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en diens gezinsleden 
verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn. Het enkele feit dat het 
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belanghebbende door de verrekening aan middelen ontbreekt om in het bestaan te 
voorzien, is op zich geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van dringende 
redenen. 
 
In het kader van pseudoverrekening kunnen gemeenten te maken krijgen met 
verzoeken van andere gemeenten om een door hen opgelegde recidiveboete te 
verrekenen. Het dagelijks bestuur dat de boete heeft opgelegd zal in dat geval aangeven 
in hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen (volgens de regels van zijn 
gemeentelijke verordening). De gemeente die de uitkering verstrekt, moet in beginsel 
gehoor geven aan dit verzoek. Mocht de beslagvrije voet niet gerespecteerd worden, 
dan kan de belanghebbende het dagelijks bestuur waarvan hij uitkering ontvangt, 
verzoeken de beslagvrije voet toch in acht te nemen. In artikel 60b, tweede lid, van de 
Participatiewet is geregeld dat het dagelijks bestuur die de uitkering verstrekt, de 
bevoegdheid heeft aan dit verzoek van belanghebbende tegemoet te komen. Het ligt 
voor de hand dat het dagelijks bestuur bij de beslissing op dat verzoek handelt analoog 
aan de regels die in de eigen gemeentelijke verordening zijn vastgelegd. 
 
ARTIKEL 44 - EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
In artikel 60b, derde lid, van de Participatiewet is bepaald dat de bevoegdheid om te 
verrekenen met de beslagvrije voet ook van toepassing is op eerder opgelegde 
bestuurlijke boetes voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete, 
die eerdere boetes nog niet zijn betaald. Mocht het dagelijks bestuur die eerdere, nog 
openstaande boetes gaan verrekenen, dan regelt dit artikel dat de bepalingen in deze 
verordening van overeenkomstige toepassing zijn. 
 
§ 5  BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 
 
In deze paragraaf is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8b van de 
Participatiewet: in het kader van goed financieel beheer regels opstellen voor de 
bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet. Deze regels moeten waarborgen dat aan de eisen van 
rechtmatigheid wordt voldaan. Gelet op de financiële verantwoordelijk van de 
gemeente is naast controle van de rechtmatigheid van de bijstand ook het beheersen 
van het volume in de bijstand belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt zich immers 
in een besparing op het inkomensdeel. 
Het beleid voor handhaving is reeds lang ingericht naar het model van hoogwaardig 
handhaven. 
 
Dit model voor integraal en hoogwaardig handhaven is opgebouwd uit vier pijlers, 
waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 
2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving Participatiewet); 
3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 
4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 
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Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 
beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 
 
Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, het voorkomen en het bestrijden van 
oneigenlijk gebruik en misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is 
gewaarborgd door te werken naar de uitgangspunten van het landelijke model voor 
programmatisch en hoogwaardig handhaven. De vier visievelden van dat model worden 
in samenhang uitgevoerd. De nadruk ligt op preventie en gedragsverandering (spontaan 
naleven verplichtingen). Voorkomen is beter dan genezen. 
 
ARTIKEL 47 - AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Er wordt geen bestuurlijke boete opgelegd als er aangifte wordt gedaan bij het OM, 
vanwege het beginsel “ne bis in idem” (niet 2x straffen voor hetzelfde feit). Als het OM 
echter besluit niet tot vervolging over te gaan, dan kan er wel worden gesanctioneerd. 
Dit kan wel enige tijd later zijn, omdat het OM de aangifte zal moeten beoordelen en dat 
kost tijd. 
 
ARTIKEL 48 - TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto uitkering door oneigenlijk 
gebruik of misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 wordt in beginsel 
volledig teruggevorderd volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde nadere 
regels in het beleidskader terug- en invordering van kosten van bijstand. Deze regels 
voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) kosten van bijstand, 
de termijn waarover naar draagkracht moet worden terugbetaald en het matigen dan 
wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen kosten van bijstand. 
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Bijlage: Overzicht van de wijzigingen in de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. 
 
In deze bijlage wordt ingegaan op inhoudelijke wijzigingen in de artikelen.  
In de linker kolom staan de bepalingen uit de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. In de middelste kolom staan dezelfde 
bepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de gewijzigde (concept) Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. In de rechter kolom staat 
een (korte) toelichting. In een aantal gevallen staat er een verwijzing naar het AB-voorstel. In het AB-voorstel staat dan wat uitgebreider uitgelegd waarom 
een bepaling is gewijzigd. 
 

Verzamelverordening 2015 Verzamelverordening 2016 Toelichting 

Artikel 3: Aanspraak 
4. Het dagelijks bestuur legt het 

individuele aanbod van een 
voorziening aan een persoon vast 
in een plan van aanpak en/of een 
beschikking 
 

6. b. Deze persoon betaalde arbeid 
verricht gedurende meer dan 12 
uur per week 

 
 
 
 
 
7. Het dagelijks bestuur kan in de 

beleidsregels voorzieningen 
aanwijzen, waarvoor de 
bepalingen zoals opgenomen in 
lid 5 niet van toepassing zijn. 

Artikel 3: Aanspraak 
4. Het dagelijks bestuur legt het individuele 

aanbod van een voorziening aan een 
persoon vast in een plan van aanpak. 
 
 

6. b. Deze persoon betaalde arbeid verricht 
gedurende meer dan 12 uur per week, 
tenzij de voorziening nodig is om dit werk 
te behouden dan wel uit te breiden.   
 
 
 
 

7. De restricties zoals opgenomen in het 
vijfde lid kunnen buiten beschouwing 
worden gelaten, indien het een 
jonggehandicapte met arbeidsvermogen 
betreft, die na 31 december 2014 is 
uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, 
het voortgezet speciaal onderwijs of een 
ROC-entree- opleiding. Dit geldt enkel 
voor de voorzieningen die daartoe in de 

 
Het aanbod moet altijd worden vastgelegd in een plan van 
aanpak. Alleen een beschikking is onvoldoende. Het plan van 
aanpak kan wel een apart onderdeel van de beschikking zijn. 
 
 
De zinsnede ‘tenzij….uit te breiden’ is opgenomen, omdat de 
bepaling anders te beperkt is opgesteld waardoor personen 
worden uitgesloten van ondersteuning in gevallen waar dat niet 
terecht is. Indien een persoon reeds werkzaamheden verricht en 
deze persoon verzoekt om ondersteuning om dit werk te 
behouden of uit te breiden, dan zal het dagelijks bestuur hierin 
ondersteunen. 
 
De intentie van lid 7 in de Verzamelverordening 2015 was om 
met name jongeren, afkomstig uit het voortgezet speciaal- of 
praktijkonderwijs, ongeacht hun gezinsinkomen of 
inzetbaarheid, te kunnen ondersteunen. Dit om te voorkomen 
dat deze kwetsbare groep tussen wal en schip zou vallen voor 
wat betreft hun begeleiding richting de arbeidsmarkt. Gebleken 
is dat dit lid te breed geformuleerd is, waardoor de 
toepasbaarheid niet duidelijk is en het zijn doel mist. In de 
concept Verzamelverordening 2016 is daarom expliciet 
opgenomen dat deze bepaling is bedoeld voor deze specifieke 
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beleidsregels zijn aangewezen en uiterlijk 
een jaar na de datum van uitstroom.  

 

doelgroep (jonggehandicapten met arbeidsvermogen die na 31 
december 2014 zijn uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, het 
voortgezet speciaal onderwijs of een ROC-entree-opleiding). 

Artikel 7: Participatievoorziening 
beschut werk 
1. Het dagelijks bestuur kan de 

voorziening beschut werk 
aanbieden aan een persoon uit de 
doelgroep re-integratie die 
uitsluitend in een beschutte 
omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden 
heeft tot arbeidsparticipatie.  

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

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, 
van de P-wet, bedoelde 
werkzaamheden mogelijk te 
maken zet het dagelijks bestuur 
verschillende ondersteunende 

Artikel 7:  
Participatievoorziening beschut werk 
  
1. Het dagelijks bestuur kan, bij wijze van 

voorselectie, ambtshalve beoordelen of 
een belanghebbende, zoals bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 
P-wet, uitsluitend in een beschutte 
omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft. Het dagelijks 
bestuur selecteert voor deze beoordeling 
uitsluitend personen met beperkingen 
richting werk. 

2. Indien uit de voorselectie, zoals bedoeld 
in lid 1, een belanghebbende naar voren 
komt die vermoedelijk uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft, dan kan het 
dagelijks bestuur een advies ter 
beoordeling van het arbeidsvermogen 
inwinnen bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen. 

3. Indien het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen vaststelt dat 
het een belanghebbende betreft die 
alleen met een hoge mate van 
ondersteuning en aanpassing van het 

 
 
 
De aanpassing is het gevolg van wijzigingen in de procedure die 
het UWV hanteert voor het beoordelen van het 
arbeidsvermogen. 
 
Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of 
een voorgedragen persoon tot de doelgroep beschut werk 
behoort. Sinds medio 2015 betreft dit niet enkel een 
beoordeling voor beschut werk, maar een integraal advies: het 
'Advies Beoordeling Arbeidsvermogen'.  
 
De tekst is – om regionale verschillen weg te nemen - als 
geüniformeerde tekst in alle regionale verordeningen 
opgenomen. 
 
In toelichting en het AB-voorstel staat een uitleg bij deze 
wijziging. 
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voorzieningen in, welke zijn 
opgenomen in de beleidsregels.  

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

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

 

werk in staat is om arbeid te verrichten, 
dan kan het dagelijks bestuur, indien er 
een of meerdere voorzieningen zoals 
bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de 
P-wet, beschikbaar zijn, een advies 
beschut werk aanvragen. 

4. Het dagelijks bestuur kan ten behoeve 
van de persoon, van wie het dagelijks 
bestuur heeft geoordeeld dat hij 
uitsluitend in een beschutte omgeving 
onder aangepaste omstandigheden kan 
werken, alle overige voorzieningen 
inzetten, zoals opgenomen in de P-wet en 
deze verordening. 

5. Het dagelijks bestuur bepaalt het aantal 
in te zetten plekken beschut werk ten 
behoeve van de onder lid 1 genoemde 
doelgroep. 

6. Het dagelijks bestuur kan personen, zoals 
bedoeld in lid 1, een alternatieve 
passende voorziening aanbieden, 
wanneer er geen voorziening, zoals 
bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de 
P-wet voorhanden is.  

Artikel 8: No-risk polis 
(…)  

Artikel 8: No-risk polis  
Tijdelijk vervallen.  
 

De no-risk polis, zoals gemeenten die voorheen konden 
verstrekken aan werkgevers, bestaat niet meer als zodanig. 
Vanaf 2016 is de voorlopige regeling omgezet een meerjarige 
regeling die volledig door UWV wordt uitgevoerd, gefinancierd 
uit een rijksbijdrage aan UWV.  
 
In de toelichting en het AB-voorstel staat een uitleg bij deze 
wijziging. 
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Artikel 9: Vaststelling doelgroep 
loonkostensubsidie en loonwaarde 
3. De loonwaarde wordt bepaald 

aan de hand van een regionaal 
overeengekomen methodiek. 

4. De in het derde lid bedoelde 
methodiek wordt als bijlage dan 
wel als addendum toegevoegd 
aan deze verordening 

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

Artikel 9: Vaststelling doelgroep 
loonkostensubsidie en loonwaarde 
 
3. De loonwaarde wordt bepaald aan de 

hand van de regionaal overeengekomen 
gevalideerde methodiek Dariuz. 

 
 
 
Ten tijde van het opstellen van de Verzamelverordening 2015 
was het, in verband met de doorlooptijd van de aanbesteding 
van de loonwaardemethodiek, niet mogelijk om de gekozen 
methodiek op te nemen in de verordening. Uit de 
aanbestedingsprocedure is de loonwaardemethodiek Dariuz 
gekomen. In artikel 9 van de (concept) Verzamelverordening 
2016 is daarom opgenomen dat Dariuz de 
loonwaardemethodiek is, die de gehele regio Midden-Brabant in 
gebruik heeft. 

Artikel 13: Hoogte individuele 
studietoeslag 
1. Een individuele toeslag bedraagt 

€ 100,00 netto per maand.  
2. Indexering van het onder lid 1 

genoemde bedrag vindt per 
nieuw studiejaar plaats op basis 
van het 
consumentenprijsindexcijfer, af te 
ronden op hele euro's.  

 

Artikel 13: Hoogte individuele studietoeslag 
Een individuele studietoeslag bedraagt 
€ 100,00 netto per maand.  
 

 
 
Het tweede lid van artikel 13 is komen te vervallen. Hierin was 
opgenomen dat het dagelijks bestuur de studietoeslag jaarlijks 
zou indexeren. Dit blijkt echter in de praktijk niet goed 
uitvoerbaar omdat het consumentenprijsindexcijfer pas bekend 
is in de maand december. Dit sluit niet aan bij de studietoeslag, 
die per schooljaar telt. Bovendien kent de studiefinanciering ook 
geen indexering meer.  
Als relevante ontwikkelingen daarom vragen, is het altijd 
mogelijk de hoogte van de studietoeslag aan te passen. 
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Artikel 26: Ingangsdatum en tijdvak 
6. Indien door beëindiging van de 

uitkeringsaanvraag de verlaging 
niet of niet volledig kan worden 
toegepast, kan bij een eventuele 
nieuwe aanvraag binnen de 
termijn van 1 jaar de verlaging of 
het deel dat nog niet is 
uitgevoerd alsnog worden 
geëffectueerd.  

 

Artikel 26: Ingangsdatum en tijdvak 
 
6. Indien door beëindiging dan wel afwijzing 

van de uitkering of 
buitenbehandelingstelling van de 
uitkeringsaanvraag de verlaging niet of 
niet volledig kan worden toegepast, kan 
bij een eventuele nieuwe aanvraag 
binnen de termijn van 1 jaar de verlaging 
of het deel dat nog niet is uitgevoerd 
alsnog worden geëffectueerd.  

 

De strekking van het artikel(lid) is dat, omdat er geen 
uitkeringssituatie (meer) is, er geen verlaging van de uitkering 
(meer) mogelijk is en deze alsnog wordt geëffectueerd bij een 
uitkeringssituatie in de nabije toekomst. Dat is bij een afwijzing 
of buitenbehandelingstelling niet anders. Dan is er geen 
uitkeringssituatie omdat er geen recht is en mogelijk in de nabije 
toekomst wel. Deze situaties zijn identiek v.w.b. het geen recht 
(meer) hebben in combinatie met een maatregelwaardige 
gedraging. Dit rechtvaardigt in deze gevallen een aankondiging 
van een verlaging wegens ernstig misdragen bij het ontstaan van 
een uitkeringssituatie binnen de termijn van één jaar. 

Artikel 28: Waarschuwing 
Het dagelijks bestuur kan bij 
gedragingen uit de tweede categorie 
zoals bedoeld in artikel 27, sub b, en 
artikel 29, sub b, van deze 
verordening, in plaats van een 
verlaging, een waarschuwing 
opleggen indien, ter beoordeling van 
het dagelijks bestuur, de ernst van de 
gedraging, de mate van 
verwijtbaarheid en de 
omstandigheden waarin 
belanghebbende verkeert daartoe 
aanleiding geven. 

Artikel 28: Waarschuwing 
1. Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen 

uit de tweede categorie zoals bedoeld in 
artikel 27, sub b, en artikel 29, sub b, van 
deze verordening, in plaats van een 
verlaging een waarschuwing opleggen, 
indien het dagelijks bestuur hiertoe in de 
individuele omstandigheden aanleiding 
ziet. 

2. Een waarschuwing wordt niet afgegeven 
wanneer sprake is van recidive zoals 
bedoeld in artikel 23, lid 5, onderdeel a, 
van deze verordening. 

 
Door ‘ter beoordeling van het dagelijks bestuur, de ernst van de 
gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden 
waarin belanghebbende verkeert daartoe aanleiding geven’ te 
vervangen door ‘het dagelijks bestuur hiertoe in de individuele 
omstandigheden aanleiding ziet’, wordt het mogelijk ook een 
waarschuwing op te leggen bij het niet meewerken aan de 
taaltoets. 
 
In lid 2 is bepaald dat een waarschuwing niet wordt toegepast, 
indien er sprake is van recidive. Dit werd in de praktijk al 
toegepast, maar voor de duidelijkheid en als waarborg voor het 
rechtszekerheidsbeginsel is dit nu expliciet in de verordening 
opgenomen. 

Artikel 30: Gedragingen P-wet 
Gedragingen van een 
belanghebbende waardoor algemeen 
geaccepteerde arbeid niet wordt 
verkregen of een verplichting op 
grond van de artikelen 9 en 9a van de 

Artikel 30: Gedragingen P-wet 
Gedragingen van een belanghebbende 
waardoor algemeen geaccepteerde arbeid 
niet wordt verkregen of een verplichting op 
grond van de artikelen 9 en 9a van de P-wet 
niet of onvoldoende wordt nagekomen, 

Het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde 
arbeid te verkrijgen werd als verwijtbaar in de 2e categorie 
aangemerkt. Daarmee is de maatregel lager dan de 
geüniformeerde wettelijke maatregel uit artikel 18. Door deze in 
de eerste categorie te plaatsen, ontstaat een geüniformeerde 
toepassing. 
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P-wet niet of onvoldoende wordt 
nagekomen, worden onderscheiden 
in de volgende categorieën: 
a. Eerste categorie 
b. Tweede categorie 
1.het niet naar vermogen proberen 
algemeen geaccepteerde arbeid te 
verkrijgen……… 
 

worden onderscheiden in de volgende 
categorieën: 
a. Eerste categorie 
6. het niet naar vermogen proberen 
algemeen geaccepteerde arbeid te 
verkrijgen……… 
b. Tweede categorie 
4.het niet of in onvoldoende mate 
meewerken aan de taaltoets zoals bedoeld in 
artikel 18b, tweede lid, van de P-wet, 
waarvoor belanghebbende een schriftelijke 
uitnodiging heeft ontvangen.  

 
 
 
 
 
 
 
In onderdeel b is een nieuw sub 5 opgenomen. Dit heeft te 
maken met de invoering van de Wet taaleis Participatiewet.  
In de toelichting en het AB-voorstel staat een uitleg bij deze 
wijziging. 
 

Artikel 30: Gedragingen IOAW en 
IOAZ 
Zie artikel 28 betreffende het niet 
naar vermogen proberen algemeen 
geaccepteerde arbeid te verkrijgen. 

Artikel 30: Gedragingen IOAW en IOAZ 
Zie artikel 28 betreffende het niet naar 
vermogen proberen algemeen geaccepteerde 
arbeid te verkrijgen. 

 
Bij IOAW en IOAZ zijn overeenkomstige bepalingen van 
toepassing betreffende het niet naar vermogen proberen 
algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Door de 
toepassing naar de eerste categorie te verschuiven, ontstaat ook 
hier een geüniformeerde toepassing. 

Artikel 36: Verlies van een passende 
en toereikende voorliggende 
voorziening wegens recidiveboete 

Artikel 36: Verlies van een passende 
voorliggende voorziening 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 35 

van deze verordening wordt een 
verlaging van de uitkering opgelegd van 
100% gedurende één maand, indien 
belanghebbende geen beroep meer kan 
doen op een passende en toereikende 
voorliggende voorziening, omdat deze 
volledig wordt verrekend met een 
bestuurlijke boete, gerekend vanaf de 
start van de verrekening; 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 32 
van deze verordening wordt, indien een 

 
 
Aan artikel 36 zijn 2 leden toegevoegd. Hierin is de verlaging 
opgenomen voor de situatie waarin een aanvrager een beroep 
moet doen op bijstand, omdat hij voorafgaand aan de 
bijstandsverlening verwijtbaar werkloos is geraakt. Deze 
bepaling bleek abusievelijk niet opgenomen in de 
Verzamelverordening 2015. Met deze toevoeging is deze omissie 
gerepareerd. 
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In afwijking van het bepaalde in 
artikel 35 van deze verordening wordt 
een verlaging van de uitkering 
opgelegd van 100% gedurende één 
maand, indien belanghebbende geen 
beroep meer kan doen op een 
passende en toereikende 
voorliggende voorziening, omdat deze 
volledig wordt verrekend met een 
bestuurlijke boete, gerekend vanaf de 
start van de verrekening.  
 

belanghebbende voor de aanvang van de 
uitkering algemeen geaccepteerde arbeid 
verwijtbaar niet heeft behouden, 
waardoor hij in bijstandsbehoeftige 
omstandigheden is geraakt, een verlaging 
toegepast gedurende een maand. 

1. De verlaging, zoals bedoeld in lid 2, 
bedraagt: 
a. 50% gedurende één maand bij een 

inkomen ≤ 50% van het wettelijk 
minimumloon; 

b. 100% gedurende één maand bij een 
inkomen > 50% van het wettelijk 
minimumloon. 

Artikel 39: Niet nakomen van de 
inlichtingenverplichting en 
bestuurlijke boete 
(…)  

Artikel 39: Niet nakomen van de 
inlichtingenverplichting en bestuurlijke 
boete  
vervallen – zie toelichting 
 

Omdat de regelgeving omtrent de bestuurlijke boete momenteel 
volop in ontwikkeling is, is ervoor gekozen de bepalingen 
hieromtrent op te nemen in de beleidsregels in plaats van de 
verordening (met uitzondering van de bepalingen omtrent het 
verrekenen van de bestuurlijke boete bij recidive, omdat 
hiervoor een verordeningsplicht bestaat). In de toelichting en 
het AB-voorstel op dit artikel staat een uitleg bij deze wijziging. 

Artikel 40: Matigen en afzien van 
opleggen bestuurlijke boete 
(…)   

Artikel 40: Matigen en afzien van opleggen 
bestuurlijke boete 
vervallen – zie toelichting 
 

Omdat de regelgeving omtrent de bestuurlijke boete momenteel 
volop in ontwikkeling is, is ervoor gekozen de bepalingen 
hieromtrent op te nemen in de beleidsregels in plaats van de 
verordening (met uitzondering van de bepalingen omtrent het 
verrekenen van de bestuurlijke boete bij recidive, omdat 
hiervoor een verordeningsplicht bestaat). In de toelichting en 
het AB-voorstel op dit artikel staat een uitleg bij deze wijziging. 
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Behandeling in:              AB van11 april 2016 

 

Onderwerp: frauderisicoanalyse 

Steller: A. Grootswagers/ Interne Beheersing/ Bedrijfsvoering & Controle 

 

 

Voorstel: 

 

 

U wordt hierbij voorgesteld om de frauderisicoanalyse vast te stellen.  
 

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 
ondertekening:  
 

 

AB: 11 april 2016 
 
 
A.E.W. van Limpt                       W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                     voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Technisch Beraad en GO  

  MT  

  DB  

Extern:   Datum:  

    

    

Klantenparticipatie:              

 

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

Publicatie verplicht    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: frauderisicoanalyse 

 

Samenvatting: 
Een ieder binnen Baanbrekers is verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. 
Baanbrekers kan op allerlei vlakken te maken krijgen met fraude. Door zaken als functiescheiding, 
ICT-beveiliging, diverse controles en het per functie toedichten van bepaalde verantwoordelijkheden 
(zie mandaatreglement) toont Baanbrekers aan dat zij belang hecht aan het vermijden van fraude. 
Dit neemt niet weg dat het in de praktijk mogelijk is om incidenteel  fraude te kunnen plegen als de 
gelegenheid zich daartoe aandient. Zaken als integriteit, gedragslijnen, corruptie mentaliteit maar 
ook druk en interesse spelen hierbij een rol. Oftewel: de menselijke factor. Naast een goede 
risicoanalyse is het daarom vooral van belang dat men zich bewust is van deze menselijke factor. 
 

Voorgeschiedenis: 
De risicoanalyse specifiek op het onderdeel fraude, is aanvankelijk tot stand gekomen in opdracht 
van Deloitte accountants. Het draagt echter bij aan het totaal van risico’s dat Baanbrekers niet alleen 
in beeld brengt maar waarop zij ook acteert. 
 
Wat willen we bereiken? 
De (fraude)risico analyse van IC laat zien welke risico’s er aanwezig zijn binnen de verschillende 
(primaire) processen. Ook laat het de maatregelen zien die zijn genomen. Alle ingezette en in te 
zetten maatregelen moeten er toe leiden dat er een cultuur is en/of ontstaat waarbij integer 
handelen; het zijn van een goed werknemer voorop staat. Men gaat er trots op te werken voor en bij 
Baanbrekers en men is niet op zoek naar de gelegenheid tot het plegen van fraude.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
De binnen Baanbrekers gehouden (fraude)risico-inventarisaties hebben geleid tot een top 14. Die 
maakt onderdeel uit van de P&C cyclus, specifiek de Berap. Periodiek wordt de status van de 
benoemede risico’s besproken alsmede het resultaat van eventueel ingezette acties.  
Daarnaast wordt de specifieke frauderisicoanalyse periodiek beoordeeld en de werking ervan 
getoetst. (Verweven in diverse Interne controlewerkzaamheden). 
 

Wat gaat het kosten?  
N.v.t.  
  
Adviezen in- en extern: 
 
Voorstel: 
Vaststellen van de frauderisicoanalyse. 
 
 
Bijlage:  
Frauderisicoanalyse. 
 
 
Dagtekening,  29 maart 2016 
 
 
 



Frauderisicoanalyse: 2015
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: 05-okt-15
Bespreken in DB d.d.: 06-nov-15

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 
(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

Functiescheiding procedures 4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Beheersmaatregel

Lonen en salarissen

Personeels- en salarisadministratie Het risico dat in de personeels- en salarisadministratie personen 

zijn opgenomen die niet in dienst zijn.

H H NVT V V V V V

 - Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de 

budgethouder ondertekend 

aanstellingsbesluit/mutatieformulier.  

- Vaststellen identiteit. 

 - Codering in Compass is  gelinkt aan export-bestand en 

daarmee aan controle bij financiële salarisadministratie. 

 - Accorderen van facturen of urenstaten. 

Het risico dat personeelsleden een hogere beloning  krijgen, dan 

waar zij op grond van hun functie en/of prestatie recht op hebben.
M M NVT V V V V V

 - Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de 

directeur ondertekend aanstel-

lingsbesluit/mutatieformulier en ID-bewijs.  

Onkostenvergoedingen Het risico dat niet-gemaakte kosten worden gedeclareerd en/of 

het risico dat privé-uitgaven worden gedeclareerd. M L NVT V V V V V

Geaccordeerd declaratierformulier voorzien van 

bewijsstukken.

Het risico dat niet-gewerkte uren als werktijd worden 

verantwoord.
H H NVT V V X X X

 - Fiatteren werktijden door manager 

 -  Werktijdenregeling per juli 2015 

Het risico dat tijd wordt verschreven om kosten tussen budgetten 

te verschuiven.
H H NVT V V X X X

Periodiek fiatteren werktijden door Manager

Loonheffing en sociale lasten

Het risico dat aangiften niet juist, tijdig en/of volledig worden 

ingediend en betaald.
M M NVT V X V V V

Het risico dat onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

L M NVT V X V V NVT

Inkopen en bestellen

Leveranciersselectie Het risico dat de selectie van leveranciers (/bestelling) niet 

onafhankelijk plaatsvindt of dat er een schijn van 

belangenverstrengeling ontstaat.

H H NVT V X V X NVT

 - Cleanroom: aantoonbare beoordeling van leverancier 

op betrouwbaarheid en juistheid.

 - Algeheel: afhankelijk van hoogte inkoop (investering) 1 

of meerdere offertes 

 - Inkopen moeten worden gefiatteerd door de 

budgethouder.

 - Baanbrekers is gestart met het opzetten van uniform 

en gecentraliseerd inkoopbeleid.

Betaling Het risico dat valse facturen door medewerkers  worden 

ingediend/ privé-uitgaven ten laste van de organisatie worden 

gebracht.
m m NVT V X V V V - Accordering door teamleider/ manager

- Onderbouwing factuur

Gunning Het risico dat de gunning van opdrachten niet onafhankelijk 

plaatsvindt of dat er een schijn van belangenverstrengeling 

ontstaat.
L L NVT V X V V

 - Regels aanbesteding.

- Start opzetten uniform en gecentraliseerd 

inkoopbeleid.

 - Mandaatregelement
Ontvangst en controle Het risico dat facturen worden betaald waarvoor geen 

overeenstemming is tussen de factuur en de voor de organisatie 

geleverde prestaties.

M M NVT V X V V V
 -  Accordering inhoud factuur door besteller 

(verantwoordelijke voor inkoop).

Projectbewaking (realisatie) Het risico dat de werkzaamheden gedurende de realisatie van een 

project niet conform afspraken worden uitgevoerd en besluiten 

niet rechtmatig tot stand komen.
H H NVT V X X X X

 -  Projectbrief projectmatig werken: uniforme manier 

van vastleggen en beschrijven van projecten die als 

zodanig zijn gedefinieerd. 

 - Verantwoording aan manager/directeur.
Meer- en minderwerk Het risico dat opdrachten (zowel investeringsprojecten als 

bijvoorbeeld onderhoud) voor meer- en minderwerk niet op juiste 

gronden en/ of ten onrechte worden verstrekt en betaald.
L L NVT V X V V X

 -  Akkoord manager bij meer-minderwerk op 

investeringen.

Inkopen/aanbestedingen Het risico dat de Europese en/of interne aanbestedingsrichtlijnen 

niet worden nageleefd.
L H NVT V X X V X

Goedkeuring inkoop door de budgethouder of diens 

manager.

Kasgelden  - Inschrijving aanbestedingskalander. 

 - Bewaking door jurist of beleidsmedewerker.

Kasontvangsten/kasuitgaven Het risico dat de kasontvangsten niet volledig en tijdig en 

kasuitgaven niet juist (onttrekkingen)  worden  verantwoord. L L NVT V X V V V

 - (Dagelijkse) afslag kassa (Twiddus): vergelijk verkochte 

goederen.

 - Registratie ontvangst kasgeld

Kasgeld Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de kas worden 

onttrokken.
M M NVT V X V V V

 - Beheer kasggeld door specifiek aangewezen

functionaris.

- Twiddus: kasgeld overeenkomstig afslag kassa.

Betalingsverkeer Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de bank- en 

girorekeningen worden onttrokken. M H NVT V V V V V (BEGIN- & EINDSTAND)

 - Controle vreemde/hoge uitgaven

 - Functiescheiding financiële administratie

 - Verschillende autorisatierollen Financiële administratie

Crediteuren

Beheer crediteuren Het risico dat informatie in het crediteuren- stambestand niet 

betrouwbaar en niet juist is.
H L NVT V V v V NVT

 -  Mutatie op basis van brondocument

 -  Tweede handtekeninghouder in geval van betalingen

 -  Autorisatie muteren stamgegevens

Leningen

Aantrekken van geldleningen Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk 

plaatsvindt.
L H NVT V V V

 - Meerdere offertes als gelijksoortige aanbiedingen 

kunnen worden gedaan.

BNG is vooralsnog goedkoopste kredietverstrekker. Geen 

sprake van gelijksoortige aanbiedingen. 

 - De inhoudingen belastingen en premies zijn gebaseerd 

op de geldende premiepercentages voor belastingen en 

sociale verzekerings-premies. 

 -  Maandelijkse aansluiting tussen de loonjournaalpost 

en de boeking in de financiële administratie

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie interne controle

Loonheffing en sociale lasten, BTW- 

Compensatiefonds, Omzetbelasting, 

Overdrachtsbelasting en overige heffingen

Tijdverantwoording

1



Frauderisicoanalyse: 2015
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: 05-okt-15
Bespreken in DB d.d.: 06-nov-15

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 
(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

Functiescheiding procedures 4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Beheersmaatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie interne controle

Tussenrekeningen/memoriaalboekingen

Tussenrekeningen Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk 

gebruik van tussenrekeningen wordt gemaskeerd. M L V V V V V V (AFLOOP) Toebedelen rollen in autorisatie

Memoriaalboekingen Het risico dat memoriaalboekingen niet juist, tijdig en volledig zijn 

geautoriseerd en verwerkt, waardoor het identificeren van 

afwijkingen wordt bemoeilijkt.

M M V V V V V (AFLOOP)
 -  Onderliggende documentatie.

 -  Functiescheiding in boeking

Rapportering Het risico dat in de verslaggeving of budgetten (extern en intern) 

bewust aanpassingen plaatsvinden om prestatiecijfers, 

afrekeningen et cetera te beïnvloeden. L H NVT V V V V V

 -  Applicatiebeheerder levert gegevens aan.

 - Teamleider FSA koppelt en verwerkt diverse gegevens.

 -  MT accordeert verslaglegging

Reserves Het niet inzichtelijk maken van de  reserves, waardoor een grotere 

bestedingsruimte aanwezig lijkt dan in werkelijkheid het geval is.
L H NVT V

V (OVERLEG MET 

SPECIALISTEN)
V NVT NVT

Formeel kan Baanbrekers een bestemmingsre-serve 

hebben. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor vanwge 

afspraken in de GR.

Voorzieningen Het niet vormen van voorzieningen waar dit op grond van de 

verslaggevingsvoorschriften wel verplicht is (bijvoorbeeld niet-

bestede doeluitkeringen of concrete risico’s/claims) teneinde het 

resultaat hiermee te beïnvloeden.

L H NVT V
V (OVERLEG MET 

SPECIALISTEN)
V NVT NVT

Opname voorzieningen in bestuursrapportages, 

jaarverslag en begroting.

Investeringen en afschrijvingen

Activeringsbeleid Het risico dat het activeringsbeleid niet voldoet aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) L M NVT V V V V V Onderzoek activeringsbeleid  aan de BBV.

De investeringen worden niet juist of volledig 

verantwoord.

In de interne verordeningen (bijv. mandaatregeling) specifiek 

opgenomen bevoegdheden voor investeringen worden niet 

nageleefd. 
L M NVT V V V V V

 -  Investeringsaanvraag

 - Goedkeuring investering diverse functionarissen

 - Offerte(s) onderliggend aan investeringsaanvraag.

Eigen vermogen en schulden > 1 jaar

Treasury De langlopende schulden, aflossingen, rentekosten en nog te 

betalen rente worden niet juist of niet volledig verantwoord.

L M NVT V X V V V

De uitgezette gelden, ontvangen aflossingen, renteontvangsten en 

nog te ontvangen rente worden niet juist of niet volledig 

verantwoord.
L M NVT V X V V V

Debiteuren

Aanschrijving De debiteur wordt niet aangeschreven
H H X X X X V V / X Aansluiting subadmnistratie debiteuren met grootboek.

Verantwoording De debiteuren worden niet juist of niet volledig verantwoord
L M X X X X V V / X

Overzicht openstaande debiteuren BUIG + klanten 

Baanbrekers, niet zijnde BUIG. 

Oninbare vorderingen De reservering voorziening dubieuze debiteuren is niet toereikend 

of te hoog.
L L X X X X V V / X

Periodieke beoordelng status debiteur + inschatten 

invorderbaraheid

Kosten uitkeringen

Aanvraag Er wordt bijstand/ inkomensvoorziening toegekend zonder dat de 

vereisten stukken aanwezig zijn, zonder dat een formeel verzoek 

tot aanvraag is ingediend en zonder wettelijke grondslag.
L H NVT V V V V V

Aanvraagformulier voorzien van noodzakelijke

bewijsstukken

Beëindiging Een uitkering, inkomensvoorziening wordt onrechtmatig (niet) 

beëindigd en/of onjuist afgewikkeld. 

L H NVT V V V V V

Beoordeling rechtmatigheids-onderzoeksformulieren 

(ROF)/ Suwinet/ signalen van het Inlichtingenbureau 

alsmede beoordeling openstaande financiële 

verplichtingen GWS en registreren mutaties en signalen.

Mutaties Mutaties worden niet verwerkt  waardoor het continue recht op 

bijstand of voorziening niet meer juist is vastgesteld. L H NVT V V V V V

Rechtmatigheidsonderzoeksformulieren, 

mutatieformulieren, (digitale) meldingen van klanten, 

signalen andere bronnen.

Debiteuren uitkering-specifiek Vorderingen worden onterecht kwijtgescholden
L H NVT V V V V V

Fiat kwijtschelding door teamleider/ manager

Betaling De uitkering wordt betaald op een rekening niet zijnde de rekening 

van de (overleden) klant of derde.
H H NVT V V V V V

Vanaf 4e kwartaal 2015 ingezette maatregel: door 

teamleider controle op mutatie banknummer voor- en 

na betaaldatum + controle op betalingen na overlijden. 

De hoogte van de uitkering/ bruto inkomensvoorziening is onjuist

L H NVT V V V V V

 - Invoer van normen op basis van publicatie 

staatscourant/ gemeentenet.   

  -   Maandelijkse aansluiting  geboekte uitkering en de 

verwerkte gegevens. 

 - Maandelijkse verwerking lasten, baten en balans-

mutaties.

Re-integratiemiddelen

Declaraties re-integratie Onrechtmatige declaraties uit het participatiebudget
M H NVT V V V V X

 - Geaccordeerde declaraties

 -  Onderbouwende rapportage/factuur

Wettelijk uit te voeren taken en personele kosten worden 

onterecht bekostigd uit het Participatiebudget L H NVT V V V V V
Bekostiging personeel en taken vindt plaats op basis van 

onderbouwde en aantoonbare berekening.

Verdeling budget

 - Controle saldobevestigingen en/of overeenkomsten op 

tijdig, juist en volledig verantwoording van uitgezette 

gelden conform aflossingsplan.

- Verbandscontrole via verslaglegging manager
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Frauderisicoanalyse: 2015
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: 05-okt-15
Bespreken in DB d.d.: 06-nov-15

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 
(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

Functiescheiding procedures 4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Beheersmaatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie interne controle

Het benutten van het participatiebudget voor niet-wettelijke taken 

kan niet worden aangetoond.

L H NVT V V V V NVT

 -  Controle op registratie participatiemodule GWS op 

basis waarvan wetteljke- niet wettelijke take nworden 

berekend.

-  Al dan niet goed registreren kan een onderdeel 

vormen van functioneringsgesprek (n.a.v. signalen IC/ 

Applicatiebeheer).

Werkbedrijf

Omzet De omzet kan niet worden gegarandeerd. Het ontbreekt aan 

duidelijkheid in het ordertraject. Opbrengsten worden niet juist of 

volledig verantwoord.

M H NVT V V V V V

 -  offerte

 -  ordernummer

 -  calculatieaanvraag

 -  calculatieberekening

 - start productie

 -  afsluiten order 

 - pakbon

 -  factuur

 -  verwerking  grootboek

Urenverantwoording Uren worden niet juist en/of volledig op de productieorder 

verantwoord. M H X V X V X X Urenregistratie

Facturatie Orders worden niet gefactureerd

L H V V V V V V

 - opbrengsten van maand t afgestemd met de 

opbrengsten van maand t-1. 

 -  Inzicht niet gefactureerde orders

leveringen Risico dat omzet hoger wordt verantwoord dan feitelijk 

gerealiseerd M M NVT V V V V V  - aansluiting financiële (order)administratie

Risico dat eindproducten niet of tegen een lagere prijs bij de klant 

worden afgerekend
L L V V V V V V  - aansluiting financiële (order)administratie

Meer/minderwerk Meer/minderwerk wordt niet gefactureerd.

L L V V V V V Opbrengsten maand t-1 worden vergeleken met 

opbrengsten maand t. Verschillen worden verklaard

Beheer Leegstaande gebouwen worden niet tijdig hergebruikt en er vindt 

geen efficiënt goederenbeheer plaats. L L NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT

Omzet Twiddus

Omzet De berekende omzet is onjuist doordat verkochte producten niet 

zijn aangeslagen; niet-verkochte producten onterecht wel zijn 

aangeslagen en/of de handmatige verwerking van de dagomzet 

naar de boekhouding verschillen heeft.
H M V V X V V X

 - Contante omzet verkregen via opkoper wordt 

onderbouwd met factuur.

 -   Dagrapportn.a.v de dagstaat kassa.

 -   Retourbonnen via autorisatie 

afdelingsleider/teamleider.

- Weekstaat

 -  Maandstaat 

 Rittenplanning Goederen welke worden opgehaald bij de inwoner, worden niet bij 

afgeleverd  Twiddus. M M NVT V X V V X
 -  Registratie rittenplanning

 -  'ophaalbon' getekend door chauffeur en klant.

Omzet Detachering

Registratie Detacheringen worden niet juist of volledig geregistreerd.

L H NVT V X X V X

 - Detacheringsovereenkomst. 

 - Werkpool: werkbriefjes

 - Aansluiting facturatie.

Omzet De opbrengsten worden niet juist of volledig verantwoord.
M H NVT V X V V V Aansluiting ERP systeem

Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie wordt onterecht of tot een onterecht bedrag 

uitbetaald.
L L NVT V X X V x

 - Detachering: loonkostensubisidie op basis van 

- aanvraagformulier

- uitbetalen na loonstrook

 -  achteraf definitieve vaststelling.

Personeel Het risico dat mensen te werk worden gesteld die niet zijn 

gedetacheerd dan wel waar geen overeenkomst mee is gesloten.

L H NVT V X V X V

 - Detachering is gebaseerd op geautoriseerde 

brondocumenten zoals een ondertekende 

detacheringsovereenkomst. 

 - Vaststelling plaats  identitei bij indienst treding.

Uren Risico dat uren voor deta's en/of Werkpool  niet of tegen een 

lagere prijs gefactureerd worden dan afgesproken L L V V X X X X

 -  urenregistratie

 -  (Werkpool:) werkbriefje

 -  Registratie uurprijs in Navision

Het risico dat Baanbrekers  een hogere beloning of vergoeding 

krijgt, dan waar  op grond van de overeenkomst recht op is. L L NVT V V V V V

 - Detacheringsovereenkomst. 

- Mutatieformulier

 - Controle aansluiting/ standen

Opbrengst Rijksmiddelen

Ontvangst Ontvangen (Rijks)middelen worden op een onjuiste rekening 

geboekt. L M NVT V X NVT V V
Bestuursrapportages

Uitgaven Uitgaven van (Rijks)middelen worden niet of onjuist geboekt. 

L L NVT V X V NVT V

 - Bestuursrapportages.

 - Begroting

 - Jaarrekening

 - Bankafschriften

Overig
Beheer netwerk/automatisering

Beheer netwerk/automatisering Het risico dat het netwerk/applicaties voor onbevoegden 

toegankelijk is en/of dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen in 

het netwerk en/of de applicaties.

H H V V

V V NVT NVT  - Wachtwoordbeeher

- Roltoebedeling

Verzekeringen

Verdeling budget
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Frauderisicoanalyse: 2015
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: 05-okt-15
Bespreken in DB d.d.: 06-nov-15

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 
(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging

Functiescheiding procedures 4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Beheersmaatregel

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie interne controle

Verzekeringen Het risico dat schade onjuist en/of ten onrechte wordt 

gedeclareerd.
M L V V

V (EXTERN/FORMULIER) V NVT NVT  - Gedeclareerde schade is voorzien van onderbouwende 

documentatie. 

 -  Actuele taxatie  inventaris en gebouwen 

 -  Actuele verzekering.

Besluitvorming

Besluitvorming Het risico dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatie- 

en besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt. M M NVT V
V V NVT NVT Actueel mandaatregister.

Nuancering analyse.
Er zijn een aantal risico's benoemd waarbij geen maatregelen aanwezig (lijken te )zijnf. Een 

nuancering is daarbij op zijn plaats.. Denk daarbij aan:

- Inkoopbeleid (uniformeren en centraliseren)

- Informatieveiligheid (als kapstok van talvan aanwezige protocollen en instructies).

- Het komen tot één systeem voor het verwerken van detacheringen. (Loopt nu nog via Compass 

en/of Navision).

 - Het volledig doorrekenen van re-integratie (middelen).

Het handelen van Baanbrekers is niet volledig vastgelegd in zichtbare procedures. Dat wil 

echter niet zeggen dat er 'maar wat wordt aangemodderd.' Veel handelingen zijn duidelijk, men

 weet wat men moet doen maar het ontbreekt soms aan het zichtbaar vastleggen er van. 

Baanbrekers is volop bezig met het in kaart brengen en het beheersen van geconstateerde 

risico's (waar nodig en mogelijk). DIt document moet daarom worden gezien als een dynamisch

document. Wat nu is geanalyseerd kan over één maand een andere uitkomst hebben. Dit blijkt

blijkt ook uit het feit dat het onderwerp crediteuren in het Interne Beheersplan 2015-2016

nog niet als risicovol wordt beschouwd terwijl die analyse inmiddels is ingehaald door de 

praktijk. Er is aangetoond dat het mogelijk is om op basis van een valse factuur te crediteren.

 Het  document moet daarom niet worden gelezen als een stricte opsomming van hetgeen nog

 niet (goed) is geregeld binnen Baanbrekers. Het is vooral een lerend document: zijn er nog 

plekken  binnen Baanbrekers die risicovoller zijn dan andere plaatsen en moet daar op termijn

actie op  worden ondernomen. De analyse heeft vooral ook tot doel om de frauderisico's op een

 snelle manier inzichtelijk te maken.

September 2015
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Behandeling in:               AB van 11 april 2016      

Onderwerp:  Analyse productmarktcombinaties (PMC’s) Werkbedrijf Baanbrekers 

Steller: Jos Oude Egberink 

 

 
Voorstel: 
 

 
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de bevindingen van 
de analyse van de PMC’s van het Werkbedrijf van Baanbrekers en wordt 
gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de adviezen voor het vervolg. 
  

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 11 april 2016 
 
 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.              W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                          voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT 30-3-2015, 11-5-2015 

  MT 21-9-2015, 26-10-2015 

Extern:    

    

    

    

    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O x Jos Oude Egberink, presentatie uitkomsten 06-10-2015 

Anders:     

Terinzagelegging:    
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Zakenarchief X   

Postregistratie uit    
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Onderwerp: Doorlichting PMC’s Werkbedrijf Baanbrekers 

 
Samenvatting: 
Baanbrekers presenteerde eind 2014 het Strategisch Plan 2015 – 2018. In dit toekomstperspectief 
schetsten wij de acht programmalijnen die Baanbrekers als publieke onderneming voor werk en 
inkomen volgens de opdracht van de Langstraatgemeenten wilden gaan volgen. Eén van deze acht 
programmalijnen betreft het analyseren van de productmarktcombinaties van het Werkbedrijf van 
Baanbrekers. Het doel van deze analyse is te komen tot het formuleren van toekomstplannen voor 
deze bedrijfsactiviteiten. Bij de analyse is gekeken naar: 

 De financiële resultaten die voortkomen uit de omzet van de PMC’s. 

 De (financiële) prestatie die voortkomt uit de toeleiding naar werk door de PMC’s. 
Aan de hand van de interne analyse is een presentatie vervaardigd. Met deze presentatie sluiten we 
de interne analyse van de PMC’s af.  
 
Met de interne analyse van de PMC’s van het Werkbedrijf wilden we de volgende punten bereiken: 

 We wilden inzicht krijgen in de huidige situatie van de PMC’s. 

 We wilden weten welke concrete vervolgacties er nodig zijn om de prestaties van de PMC’s 
te verbeteren. 

 
Het interne onderzoek willen we laten dienen als input voor regionale samenwerking. In het 
inmiddels goedgekeurde sectorplan Wsw hebben Baanbrekers en de Diamant Groep gekozen voor 
een gezamenlijke strategische heroriëntatie op hun PMC’s. Dit moet uitmonden in: 

 Een voorstel voor een duurzame, gezamenlijke regionale leer-werkinfrastructuur in Midden-
Brabant. 

 Een voorstel voor regionale samenwerking tussen de SW-bedrijven en/of met private 
bedrijven. 

 Een voorstel voor de (door)ontwikkeling of de afbouw van een aantal PMC’s in de regio.  
 
Wat gaan we doen? 
We stellen een vervolgopdracht op die is gericht op het onderzoeken van de 
samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio met de daarbij behorende infrastructuur en een 
selectie van de PMC’s.  
 
Wat gaat het kosten? 
We zetten middelen in uit het sectorplan Wsw (onderdeel 5 ‘Strategische heroriëntatie leer-
werkinfrastructuur en positie SW’).  
 
Voorstel: 
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de bevindingen van de analyse van de 
PMC’s van het Werkbedrijf van Baanbrekers en wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van 
de adviezen voor het vervolg. 
 
Bijlage: 

 Presentatie analyse PMC’s. (De onderliggende financiële onderzoeksresultaten zijn op te 
vragen bij het secretariaat van Baanbrekers.) 

 
Dagtekening:  
Waalwijk, 1 april 2016 





Analyse
productmarkt-

combinaties (PMC’s)



• Uitgangspunten, aanpak, aannames

• Resultaten samengevat

• Algemene bevindingen

• Aanbevelingen overgenomen

Analyse PMC’s



• Financiële prestatie uit omzet 
o Financieel resultaat + kosten 2014

o Bijstelling directe kosten op basis van info eerste helft 2015

o Toebedelen kosten op basis van aantal medewerkers

• Financiële prestatie toeleiding naar werk
o Minder overheadkosten/medewerkers groepsdetachering

o Opbrengsten industriële detachering, begeleid werken

o Besparing uitkering

Uitgangspunten



Gekeken vanuit de volgende invalshoeken:

1.De financiële prestatie van de PMC voorkomend uit de 
geleverde omzet

2.De financiële prestatie in het licht van toeleiding naar regulier 
werk

3.Kwalitatieve kenmerken

Aanpak



Aannames zijn arbitrair, maar wel gelijk voor alle PMC’s:

• Gebruikte kostenverdeelsleutel: FTE (Full Time Equivalent)

• FTE telt voor 0,6- 0,9 of 1,25 

• Directe kosten direct naar PMC’s

• Bijdrage apparaatskosten verdeeld over Baanbrekers

• Inzetbaarheid + trajecters  voor financieel maken toeleiding 
naar werk 

• Eigen waarneming + overleg voor kwalitatieve kenmerken

Aannames



Resultaten – samengevat (1)

PMC totaalbeoordeling kwantitatief resultaat zonder prijs/volume flex.

FTE's financieel financieel totaal financieel tot resultaat/FTE

t.g.v.omzet t.g.v. toeleiding gemaakt result.

PMC arbeidsmarkt

Verpakken 72 71.277€      39.544€                110.820€                1.530€                       

Wasserij 19 40.724€      20.081€                60.805€                   3.190€                       

Cleanroom 31 351.581€   30.739€                382.320€                12.151€                    

Twiddus 67 13.801€      91.421€                105.222€                1.575€                       

Broikes 3 38.357€      7.871€                   46.228€                   15.409€                    

Totaal 193 515.740€   189.656€             705.396€                3.659€                       



Resultaten – samengevat (2)

PMC beoordeling kwalitatief geschiktheid imago bijdrage/

toeleiding naar werk afname t.g.v. ruimte t.o.v diversiteit geschiktheid fysieke belastingregio geen "me too"

groeps detachuit uitk nat. verloop 2015 werksoorten eenvoudig werk staan lopen samenwerking PMC

PMC

Verpakken "+" 52% 58% "+" "++"

Wasserij "+" 34% 73% "++" "+" post "+"

Cleanroom "+" 31% 75% "++"

Twiddus "+" "++" 48% 61% "+" "+" "+" post

Broikes "+ 14% 89% "+"

Totaal 46% 63%



• Cleanroom:
Op zich goed, verbeterpunt uitstroming + omzet. 
Extra 1.00.000 overhead 
=> netto opbrengst € 7.434,-/FTE(omzetgerelateerd) 

• Broikes:
Moet samen met kantine blijven + samenwerking derden

• Wasserij: 
Opbrengst relatief laag, tevens interne omzet, 
volume vergroting nodig (ruimte voor 20-30 % )

Algemene bevindingen
Voorgelegd aan het MT



• Twiddus: 
Opbrengst laag, veel werksoorten, ‘parkeerplaats’ voor 
personen met minder capaciteit bij kledingsorteerafdeling
Effect nieuwe initiatieven meenemen (weesfietsen, 
kledingprijs, exclusiviteit)

• Verpakken & Assemblage: 
Lage opbrengst, volumegevoelig. 
Echter PMC geschikt voor uiteenlopende mensen
Samenwerking binnen regio (bijvoorbeeld aanhaken op PMC 
post)

Algemene bevindingen
Voorgelegd aan het MT



Schatting effect 
afnemende subsidie

Resultaat 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verpakken 499.744               433.804               420.688           415.407           443.465             469.661             

Wasserij 162.993               124.061               122.996           123.390           132.198             140.251             

Cleanroom 475.538               435.105               458.564           485.895           527.021             568.677             

Twiddus 237.731               143.885               141.689           146.244           180.454             212.817             

Broikes 57.231                 58.220                 62.412             67.072             73.412               79.888               

Totaal resultaat 1.433.237           1.195.075           1.206.349       1.238.008       1.356.550         1.471.294         bij 5% omzetstijging per jaar

Resultaat 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verpakken 499.744               395.254               341.660           293.878           277.309             256.648             

Wasserij 162.993               109.176               92.482             76.464             68.042               58.001               

Cleanroom 475.538               391.891               369.975           349.663           340.763             329.892             

Twiddus 237.731               109.984               72.192             39.371             34.337               25.493               

Broikes 57.231                 50.120                 45.806             41.536             38.499               35.129               0% omzetstijging

Totaal resultaat 1.433.237           1.056.424           922.116           800.913           758.950             705.164             

Resultaat 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verpakken 499.744               472.354               588.380           744.142           727.573             706.912             

Wasserij 162.993               138.946               187.746           250.322           241.900             231.859             Conform MJB

Cleanroom 475.538               478.319               646.545           854.403           845.502             834.632             

Twiddus 237.731               177.786               289.158           435.334           430.300             421.456             

Broikes 57.231                 66.321                 97.648             136.147           133.110             129.740             

Totaal resultaat 1.433.237           1.333.725           1.809.478       2.420.348       2.378.385         2.324.599         



Cleanroom:

• Parel voor Baanbrekers vanwege de goede opbrengsten 
enerzijds en het unieke karakter als werksoort anderzijds

• Verdere verankering van de kwaliteitsborging in alle 
processen

• Gedurende afgelopen periode is vraag vanuit bestaande 
klanten toegenomen en is er een paar leads voor nieuw werk. 
Overhead zal lager worden bij stijgende vraag

• Vervolgactie: geen specifieke acties, wel leads opvolgen. Dit 
vergt een lange adem

Overgenomen 
aanbevelingen



Broikes:

• Vanwege de sterke vervlechting met de kantine wat betreft 
infrastructuur en inzet mensen als PMC handhaven

• Financieel resultaat relatief groot ondanks het feit dat het een 
kleine afdeling is

• Vervolgactie: geen, tenzij zich samenwerkingsverbanden 
aandienen

Overgenomen 
aanbevelingen



Wasserij – twee mogelijkheden: 

1.Streven naar omzetvergroting met circa 20% (mogelijk in 
huidige setting)

o Hoogte van de investering bij vervanging van de bestaande installatie 
(circa € 300.000, installatie is van 2005. Onderhoudskosten 
circa € 9.000/jaar)

o Weinig investeren, dit geeft tijd om mogelijkheid 2 te onderzoeken 

2.Een overnamepartner zoeken voor wie de Wasserij interessant 
is vanwege meer arbeidsintensieve persoonsgebonden was met 
behoud van werkgelegenheid

Overgenomen 
aanbevelingen



Twiddus:

• Doorgaan met ingezette verbeteracties

• Mogelijkheden onderzoeken tot samenwerking met andere 
kringloopbedrijven in de regio. Dit om schaalvergroting te 
verkrijgen en USP exclusiviteit kledinginzameling verder te 
benutten. 

Overgenomen 
aanbevelingen



Verpakken & Assemblage:

• Ondanks laag resultaat geschikt mensen met uiteenlopende 
capaciteiten

• Sluit aan bij sterk vertegenwoordigde logistieke sector

• Acties:
o Winstgevendheid vergroten (efficiency, prijs, afscheid klanten)

o Inrichten van een optimale leer-werkinfrastructuur voor onze 
arbeidsmarktregio. Sluit aan bij organisatie Baanbrekers. Dit geldt 
zowel voor de Wsw-doelgroep, als voor de doelgroep die onder de 
Participatiewet valt. Met behulp van het Transferium

Overgenomen 
aanbevelingen



Vervolg vanuit deze interne PMC-analyse:

• Mogelijkheden onderzoeken van samenwerking binnen 
arbeidsmarktregio

• Resultaten PMC-analyse vormen input hiervoor

• Verkenningsonderzoek regionale samenwerking, waaronder 
PMC infrastructuur (sectorplan met subsidie wordt gebruikt)

Hiermee kunnen we naar verwachting:

• Synergievoordelen behalen: 1+1 =3

• Een nieuwe leer-werkinfrastructuur creëren voor onze 
arbeidsmarktregio

• Kosten besparen

Overgenomen 
aanbevelingen



Gevolgen op basis van huidige (interne) analyse:

• Geen sluiting van PMC’s

• Geen directe personele gevolgen 

• Immers kosten niet direct variabel te maken 

Overgenomen 
aanbevelingen



Bedankt voor 

uw aandacht!

Tot slot…


