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Behandeling in         AB van 11 juli 2016 

 
Onderwerp:  (financiële) jaarstukken: gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging; begroting 
2017 en meerjarenbegroting 2018-2020; jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 en goedkeurende 
accountantsverklaring. 
 

Steller: C.Kleijssen 

 

 
Voorstel: 
 

 
 Kennisnemen van de zienswijze(n) van de raden op het concept 

gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging, en de begroting 
2017 en meerjarenbegroting 2018-2020. 

 Kennisnemen van de goedkeurende accountsverklaring 2015. 
 De gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging, en de 

begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 conform het 
concept vast te stellen (definitief).  

 Het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 conform het concept vast te 
stellen (definitief). 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 11 juli 2016 
 
 
 
A.E.W. van Limpt                        W.J J.  Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Concepten besproken en met concepten 
ingestemd in DB  vergaderingen  

11 maart 2016 
1 april 2016 

  Concepten besproken en concepten 
vastgesteld in de AB vergadering 

11 april 2016 

Extern:   Datum:  

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden  X Vragen om een zienswijze April en Mei 2016 

Gemeente(n) :     

Website    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    
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Archivering  Verwerkt door:   M. Felida                                    Datum:  N.T.B. 

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    

 

Onderwerp:   (Financiële) Jaarstukken 

 

Voorgeschiedenis:  

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt het AB jaarlijks een 
begroting vast. Deze wordt (definitief) vastgesteld nadat de gemeenteraden in de 
gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.  
 
De concepten van de gewijzigde begroting, 1ste begrotingswijziging , de begroting 2017 
en meerjarenbegroting  2018-2020 en het concept jaarverslag 2015 en jaarplan 2016  
zijn op 11 maart 2016 en op 1 april 2016 besproken met het DB en op 11 april 2016 
besproken met het AB. Half april heeft het AB de concepten van de gewijzigde begroting 
2016, 1ste begrotings-wijziging en de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 
vastgesteld. Daarna zijn deze concepten aan de gemeenteraden aangeboden. 
Behandeling door de raad van Waalwijk heeft op 16 juni jl. plaatsgevonden. De raad van 
Loon op Zand doet dit op 23 juni 2016 en de raad van Heusden op 28 juni 2016.  
 
In deze vergadering wordt aan u voorgesteld om, na kennis te hebben genomen van de 
zienswijzen van de raden, in te stemmen met de definitieve begrotingen en het 
definitieve jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 en deze ter vaststelling aan te bieden aan 
het Algemeen Bestuur.  
 
Zienswijzen gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

Zienswijze raad Waalwijk  
De raad heeft op 16 juni 2016 besloten:  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag  2015 en het jaarplan 2016 van Baanbrekers.  
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 van Baanbrekers. 
3. Kennis te nemen van de accountantsverklaring 2015. 
4. Op basis van de huidige status quo en kennis van zaken in te stemmen met de concept 

gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging en daarom, behoudens het gestelde 
onder beslispunt 5, af te zien van een zienswijze. 

5. Aan het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers mee te geven dat in 2016 ingezet wordt op het 
daadwerkelijk benutten van de loonwaarde van de Wsw-ers en Participatiewetgerechtigden. 

6. In de gemeentebegroting 2016 de geraamde gemeentelijke bijdrage in het verwachte nadelig 
resultaat van Baanbrekers bij te stellen met een bedrag van € 552.590 tot een totaalbedrag 
van € 1.555.398 en dit te verwerken via het voorjaarsbericht 2016. 

7. Op basis van de huidige status quo en kennis van zaken in te stemmen met de concept 
begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 van Baanbrekers en daarom af te zien 
van een zienswijze. 

8. Het structurele budgettaire effect van de conceptbegroting 2017 en de meerjarenbegroting 
2018-2020 mee te nemen bij de kaderstelling voor de begroting 2017. 

9. Geen Wmo-middelen beschikbaar te stellen aan de GR van Baanbrekers. 
10. Het college op te dragen de raad te informeren (hetzij door middel van een 

raadsinformatiebrief, hetzij via het voor- of najaarsbericht) indien signalen van 
Baanbrekers/Beraps hiertoe aanleiding geven. 

11. Het Dagelijks Bestuur in kennis te stellen van dit besluit. 
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Concept raadsvoorstel en zienswijze raad Loon op Zand  
Ter vergadering 
 
Concept zienswijze raad Heusden 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 van Baanbrekers. 
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van Baanbrekers. 
3. Geen zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2016 en de 

(meerjaren)begroting 2017 - 2020 van Baanbrekers. 
4. In de gemeentebegroting 2016 de geraamde gemeentelijke bijdrage in het verwachte nadelig 

resultaat 2016 van Baanbrekers bij te stellen met een bedrag van € 600.000 tot een 
totaalbedrag van € 1.550.000 (onderdeel van de eerste bestuursrapportage 2016). 

5. Voor het jaar 2017 een bedrag in de gemeentelijke begroting op te nemen van € 1.684.000 voor 
de exploitatie van Baanbrekers. 

6. Het structurele budgettaire effect van de (meerjaren)begroting 2017 - 2020 te verwerken in de 
gemeentelijke meerjarenbegroting. 

7. Het college opdracht te geven de raad te informeren als signalen vanuit Baanbrekers 
(bestuursrapportages) hiertoe aanleiding geven. 

 
Voorstel: 
 

 Kennisnemen van de zienswijze(n) van de raden op het concept gewijzigde begroting 2016, 
1ste begrotingswijziging, en de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020. 

 Kennisnemen van de goedkeurende accountsverklaring 2015. 

 De gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging, en de begroting 2017 en 
meerjarenbegroting 2018-2020 conform het concept vast te stellen (definitief).  

 Het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 conform het concept vast te stellen (definitief). 
 
 
 
Dagtekening,  1 juli 2016 
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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.  

      

    
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  
Netto BUIG  

   

   500  500  500  

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  
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Rijksbijdrage Wsw        14.096  14.096  
Vergoeding buitengemeenten en BW 

Netto Subsidie  
      -952  -952  

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  
Netto personeelskosten  

   

   275  275  275  

14.839  

   

-264  

   

14.575  

   

14.575  

   

Kosten niet gesubs. personeel        8.706  8.706  
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair        -777  -777  

Personeelskosten  
Netto personeelskosten  

      228  228  

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  0  100  100  100  
Totaal kosten         49.850  1.938  51.789  51.589  

             

Resultaat          -2.433  -1.524  -3.957  -2.767  
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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  
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 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.  

    
  

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 

reintegratieactiviteiten) 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.   
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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 

reintegratiebudget, 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.   

    

  

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.  
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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.  

    

  

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.  
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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.  

  

  

    
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   
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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   

   



  Jef van Dijk 
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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 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 2017 en 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 voor 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.  

 
  



 
 
 
 
 

4 

De bijgaande begroting voor 2017 en 2018 tot en met 2020 is gebaseerd op financiële 
uitgangspunten die door de werkelijkheid van vandaag en de aankomende jaren zijn achterhaald. Dat 
relativeert de waarde van deze (meerjaren-)begroting.  
 
Inmiddels wordt gewerkt aan een herijking. Samen met ambtenaren van de gemeenten worden 
doorrekeningen gemaakt en scenario’s zo goed mogelijk uitgewerkt op basis van de nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen. Gedurende dit traject zullen enkele principiële vragen aan de bestuursleden en / 
of raadsleden van onze gemeenten worden voorgelegd.  
 
De bedoeling is om de nieuwe, realistischere en gedragen begroting rond de zomer van 2016 in 
concept klaar te hebben. Deze nieuwe begroting gaat de begroting die nu voorligt dus vervangen. 
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli aanstaande wordt gerapporteerd over de 
stand van zaken. De nieuwe conceptbegroting voor 2017 en 2018 tot en met 2020 wordt later in dit 
jaar voor een zienswijze voorgelegd aan 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. 
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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. 

 
  



 
 
 
 
 

7 

 

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 en statushouders.  

 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. 

 



 
 
 
 
 

14 

 
 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.  
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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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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.” 
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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 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, de 
benodigde indicatie 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 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.” 
 



 

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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“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 metingen van de werkprestatie die periodiek terugkeren. 
We gaan ervan uit dat we mensen zo langzaam maar zeker naar een hogere werkprestatie kunnen 
krijgen en dusdanig te werk stellen dat ze hun optimale werkprestatie 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 bij 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 werkprestatie 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 
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participatie ook een doel op zich zijn? In het voorjaar van 2016 start, op initiatief van 

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/werkprestatie. 

 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/werkprestatie  
> Dit was programmalijn 2, is verbreed: Invoeren van de loonwaardebepaling. 

 
In 2015 startten we met de inzet van de Dariuz-methodiek voor de bepaling van de werkprestatie. 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 cateringorganisatie 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!” 
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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 werkprestatie. 
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 werkprestatie 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 werkprestatie. 

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

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 gemeenteraden 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!” 
 
 
 








