AGENDA 19 DECEMBER 2016
Baanbrekers
Locatie

ALGEMEEN BESTUUR

19:00 – 21:00 uur
Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk

ONDERWERP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

STUKKEN

Opening / mededelingen / ingekomen stukken
a) Termijnagenda AB van 19 december 2016
b) Openbare besluitenlijst DB van 21 oktober 2016

Ja
Ja

Kennisnemen
Kennisnemen

Verslag en besluitenlijst vergadering van 03 oktober 2016
a) Concept verslag AB vergadering van 03 oktober 2016
b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 03 oktober 2016

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Bestuursrapportage Q3
a) Voorlegger
b) Bestuursrapportage Q3

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Frauderisicoanalyse
a) Voorlegger
b) Frauderisicoanalyse

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
a) Voorlegger
b) Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Ja
Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Ja

Vaststellen

Meerjarenplan onderhoud gebouwen
a) Voorlegger
b) Meerjarenplan onderhoud gebouwen

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Ruelong B.V./WML-facilitair
a) Voorlegger

Ja

Kennisgeving

Ziekteverzuim
a) Voorlegger

Ja

Kennisgeving

Vergaderplanning bestuur Baanbrekers
a) Voorlegger

Ja

Vaststellen

Algemene voorwaarden Baanbrekers
a) Voorlegger
b) Algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers
c) Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant
d) Algemene leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van
Baanbrekers
e) Algemeen geldende voorwaarden m.b.t. de verstrekking van een
loonkostensubsidie i.k.v. begeleid werken ex artikel 7 van de Wsw

7.

8.

9.

10.

11.

ACTIE

Rondvraag en sluiting
a) Vennootschapsbelasting
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Kennisgeving

Termijnagenda AB 2016
Status
1
Onderwerp Baanbrekers:
Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015
Jaarstukken/jaarrekening 2015
Geactualiseerde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging
Meerjarenbegroting 2017 en 2018 t/m 2020
Berap
Directiestatuut/ Mandaat- volmachtregeling Baanbrekers
Treasurystatuut Baanbrekers
Normenkader rechtmatigheid 2016
Actualisatie Suwinet beveiligingsplan
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004
Aanbesteding accountantsdiensten
Vennootschapsbelasting
Beloningsbeleid ambtenaren H3 CAR-UWO
Ziekteverzuim
Onderwerp SBW:
Sociaal Statuut SBW
Mandaat- volmachtregeling SBW
Onderwerp WML-facilitair/Ruelong BV:
Governance Ruelong BV/WML Facilitair

Legenda
Nog op te starten
Loopt
Aandacht
Afgerond
Behandeling in vergadering

Termijnagenda AB 2016 d.d. 19 december 2016
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Openbare besluitenlijst van 21 oktober 2016

Dagelijks bestuur Baanbrekers

3.

Ingekomen stukken / mededelingen
a. Kennis is genomen van de termijnkalender.
b. Kennis is genomen van het verslag van de klantenkamer

4.

Openbaarmaking besluitenlijst DB
Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 16
september 2016 vast te stellen.

5.

Ziekteverzuim
Kennis is genomen van de voorlegger ziekteverzuim

6.

Algemene voorwaarden Baanbrekers
Besloten wordt:
 In te stemmen met de algemene voorwaarden en deze ter vaststelling aan te bieden aan
het algemeen bestuur.

7.

Verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW, IOAZ, Bbz
Besloten wordt:
 Het verzamelbesluit beleidsregels PW, IOAW,IOAZ, Bbz aan te houden om nog over
bepaalde zaken intern navraag te kunnen doen, waarna de beleidsregels opnieuw
geagendeerd zullen worden voor de volgende DB-vergadering.

8.

Individueel Keuzebudget (IKB)
Besloten wordt:
 Het Individueel Keuzebudget (IKB) vast te stellen.

9.

Verhoging dotatie onderhoudsvoorziening
Besloten wordt:
 De dotatie verhoging onderhoudsvoorziening vast te stellen, onder het voorbehoud dat
het DB akkoord zal gaan met het meerjarenonderhoudsplan en de bijbehorende
financiële consequenties.

10.

Voordracht leden Participatieraad
Besloten wordt:
 In te stemmen met de benoeming van de voorgestelde personen als lid van de
Participatieraad;
 te bekijken wat op dit moment al mogelijk is om de verbinding te leggen tussen de
Participatieraad en de WMO-raden o.a. door informatie uitwisseling en het uitwisselen
van agenda’s;
 indien de nieuwe opdrachtverstrekking van de gemeenten aan Baanbrekers bekend is
deze in afstemming te brengen met de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet
Baanbrekers.

11.

Adviezen functiewaarderingscommissie Sw
Besloten wordt:
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Akkoord te gaan met de bijgevoegde adviezen van de functiewaarderingscommissie
WSW d.d. 21 september 2016 m.b.t. de waardering van een drietal functies.

12.

Adviezen commissie bezwaarschriften PW c.s.
Besloten wordt:
 De beschikkingen overeenkomstig de adviezen van de commissie Bezwaarschriften d.d.
19 september, 3 oktober en 14 oktober 2016 vast te stellen;
 De klacht van de in de voorlegger van 21 oktober 2016 genoemde persoon ongegrond te
verklaren.

13.

Stand van zaken, rondvraag en sluiting
a. Horizontaal Toezicht, het traject met de belastingdienst
 Kennis is genomen van de informatie en aangegeven is dat het DB hier positief tegenover
staat.
b. Vennootschapsbelasting
 Kennis is genomen van de verstrekte informatie.
c. Constructie Ruelong B.V.
 Kennis is genomen van de verstrekte informatie.
d. HOB-project
 Kennis is genomen van de informatie, waarbij is opgemerkt dat de verantwoordelijk
portefeuillehouders vanuit de gemeenten bezig zijn met het formuleren van beleid.
Hiervoor zijn nog geen financiële middelen vrijgemaakt. Wel is gezamenlijk de intentie
uitgesproken deze trajecten te continueren. Baanbrekers kan, in afwachting van dit
beleid, zijn ingezette flexibele capaciteit in deze kan continueren, aldus de wethouders.

Voor akkoord,

-----------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
secretaris
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---------------------------------------W.J.J. Ligtenberg
voorzitter
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CONCEPT Verslag AB-vergadering d.d. 03 oktober 2016
Algemeen Bestuur Baanbrekers
Aanwezig:

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

Gast:

Mevrouw Adelien Peters, manager WML Facilitair

Afwezig:

met bericht van verhindering
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand
Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)

1. Opening/mededelingen/ ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Bakker en mevrouw Smit zijn
verhinderd. Er zijn geen plaatsvervangende AB leden aanwezig. De voorzitter richt een speciaal
woord van welkom tot mevrouw Peters, manager van WML Facilitair. Zij zal een nadere toelichting
geven op de stand van zaken bij WML Facilitair.
Mededelingen
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat 01 oktober 2016 de nieuwe BUIG budgetten definitief 2016 en
voorlopig 2017 bekend zijn geworden. Het definitieve BUIG budget 2016 is € 90.000,- hoger dan
voorzien en voorlopig BUIG budget 2017 kent een positieve bijstelling van € 450.000,- Dit is het
gevolg van met name het verdeelmodel.
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat er een subsidieaanvraag is ingediend door Baanbrekers, in
samenwerking met Bol.com, Docdata, Syncreon, DMG en de drie gemeenten voor de opzet van een
logistiek transferium. Doelstellingen hiervan zijn:
- Het optimaal toeleiden van mensen naar regulier werk;
- de toeleiding van werkzoekenden vanuit de brede regio faciliteren;
- aansluiting zoeken in facilitaire dienstverlening met de PMC’s van Baanbrekers;
- door middel van jobcarving werk beschikbaar maken en krijgen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking.
Het voornemen is zo spoedig mogelijk te beginnen met het voorbereiden van een logistiek
transferium. De communicatie omtrent deze ontwikkeling wordt door de partijen gezamenlijk
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uitgevoerd. De aanvraag is vanuit De Langstraat gedaan. Naar aanleiding van de vraag van de heer
Flohr ontvangen de AB leden een kopie van het initiële plan t.b.v. de subsidieaanvraag in de
volgende AB-vergadering.
a) Termijnagenda AB van 03 oktober 2016
Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen.
b)
Openbare besluitenlijst DB van 01 juli 2016
N.a.v. de vraag van de heer Musters over punt 2.e definitieve beschikking bezwaar BUIG 2015 licht
mevrouw Van Limpt toe dat bezwaar is ingediend ten aanzien van de BUIG beschikking 2015. Reden
van bezwaar is, dat er een verkeerde grondslag is gebruikt. Het bezwaar is echter ongegrond
verklaard en in overleg met de gemeente is het besluit genomen om niet in beroep te gaan.
Besloten wordt de openbare besluitenlijst voor kennisgeving aan te nemen.
2. Verslag en besluitenlijst vergadering van 11 juli 2016
a)
Concept verslag AB vergadering van 11 juli 2016
Naar aanleiding van:
Pagina 2, punt 2a merkt mevrouw De Bruijn op, dat niet duidelijk is of de P&C cyclus (Baanbrekers
kent vier rapportages en de gemeenten twee rapportages) wordt aangepast. Mevrouw Van Limpt
deelt mede dat een en ander bij agendapunt 4 van deze vergadering aan de orde komt. Een
werkgroep is bezig om een en ander af te stemmen met de werkwijze van de gemeenten in deze als
uitgangspunt.
Pagina 3, informeert mevrouw De Bruijn naar de stand van zaken inzake de werving van de leden van
de Participatieraad. De heer Huibers, voorzitter van de voormalige klantenkamer en voorzitter van
de nieuwe Participatieraad, is aanwezig op de publieke tribune als gevolg van deze openbare
vergadering. Hij licht toe dat in september 2016 de laatste vergadering van de WWB klantenkamer
heeft plaats gevonden. Er is met zeven kandidaten gesproken. Zij zijn voorgedragen als lid voor de
Participatieraad. Naar verwachting zijn medio oktober 2016 de benoemingen van deze leden een
feit.
Pagina 5, informeert mevrouw De Bruijn wanneer het AB meer informatie krijgt over het ervaren van
werkdruk door het personeel van Baanbrekers. De voorzitter deelt mede dat een en ander bij de
Berap Q2-2016 aan de orde komt.
Pagina 5, n.a.v. de opmerking van de heer Van Groos dat de PMC’s in het eerste kwartaal minder
opbrengsten hebben en de kosten hiervan hoger zijn deelt mevrouw Van Limpt mede dat dit
gedeeltelijk te maken zal hebben met een eenmalige investering in de cleanroom.
Pagina 7, de heer Van Groos informeert of er meer bekend is geworden inzake de
vennootschapsbelasting na het gesprek met de belastingdienst. De heer Hendrich deelt mede dat
nog op antwoord wordt gewacht. Ook landelijk is er nog niets bekend.
Pagina 7 ,de heer Musters wijst op zijn opmerking dat het logischer zou zijn om de
liquiditeitsplanning in de Berap op te nemen. Hij ziet hier echter geen besluit over terug, terwijl dit
wel als zodanig besloten. Hij geeft aan dat hij dat besluit graag als zodanig vermeld wenst te hebben
in het verslag en de besluitenlijst.
Besloten wordt het verslag van 11 april 2016 vast te stellen.
b)
Concept besluitenlijst AB vergadering van 11 juli 2016
Besloten wordt de besluitenlijst van 11 juli 2016 vast te stellen.
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3. Bestuursrapportage Q2-2016
a)
Voorlegger Bestuursrapportage Q2-2016
b)
Bestuursrapportage Q2-2016
De voorzitter licht toe dat de nieuwe vorm van de planning & control cyclus onderwerp van overleg is
met de gemeenteambtenaren. Het is doel van deze nieuwe cyclus is een betere aansluiting te krijgen
met de financiële verantwoordingsstructuur van de gemeenten.
Pagina 6, er wordt gewezen op een verschil van € 6.000,-. Uitleg hieromtrent kan het AB tegemoet
zien.
Pagina 6 onderaan, de heer Van Hamond vraagt of er een verklaring is tussen de twee kwartalen
m.b.t. de doorbelasting. De heer Hendrich geeft aan dat een en ander wordt uitgezocht
Pagina 25, de heer Van Hamond vraagt om een verklaring voor de begrotingswijziging inhuur. Een en
ander wordt nagegaan.
Mevrouw De Bruijn stuurt de vragen n.a.v. de BERAP Q2 toe. De antwoorden worden bij het verslag
van deze vergadering gevoegd.
Mevrouw De Bruijn vraagt zich af of er in het cliëntenbestand geen personen zitten die geschikt zijn
voor de logistiek. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat hierop nadrukkelijk wordt getoetst.
Mevrouw De Bruijn vraagt of het personeel extra wordt ondersteund t.a.v. agressie. Mevrouw Van
Limpt licht toe dat een toename wordt gezien in agressie-incidenten. Er wordt gehandeld op basis
van protocollen. Personeel wordt hierop getraind. Mevrouw De Bruijn vraagt of hier ook
ziektegevallen uit voort gekomen zijn. Mevrouw Van Limpt beaamt dat dit risico er zou kunnen zijn,
maar Baanbrekers dit als zodanig niet in beeld heeft.
Mevrouw De Bruijn vraagt of er al concrete afspraken zijn m.b.t de bijdrage van de
portefeuillehouders in de regio Hart van Brabant. Mevrouw Mulder licht toe dat in Poho overleg
gevraagd is om de gegevens voor deze regio zichtbaar te maken.
De heer Grootswagers informeert naar de banenafspraken en vraagt hoe een en ander zich
financieel verhoudt. Mevrouw Van Limpt licht toe dat in een banenafspraak wordt gestart met een
50% loonwaarde van de kandidaat en na een periode wordt deze loonwaarde opnieuw bekeken.
Door het steeds meer plaatsen volgens de banenafspraak is het aantal talentbanen binnen
Baanbrekers afgenomen.
Pagina 17, mevrouw De Bruijn vraagt waarom er meer bijzondere bijstand is vertrekt in de gemeente
Waalwijk t.o.v. de twee andere gemeenten. Mevrouw van Limpt geeft aan dat zij na zal gaan of er
benchmarkgegevens over bekend zijn.
Pagina 4, mevrouw Couwenberg informeert naar de reden waarom de cijfers van WML Facilitair
ontbreken en vraagt of het aannemelijk is, dat de gehele financiële inrichting nog zal wijzigen. De
heer Hendrich licht toe dat deze cijfers ontbreken door ziekte en wisseling in de personele bezetting.
Inmiddels is er een nieuwe medewerker gestart die hiermee aan de slag gaat.
Pagina 15, mevrouw Van Limpt deelt mede dat de evaluatie wijkgericht werken gepland staat in het
4e kwartaal van dit jaar, waarbij dit zal worden geïnitieerd door de gemeenten zelf.
Pagina 22 en 23 ziekteverzuim. Mevrouw Couwenberg vraagt naar een verklaring voor het stijgend
ziekteverzuim. Mevrouw Van Limpt deelt mede dat het AB gevraagd heeft naar een plan van aanpak
om het ziekteverzuim terug te dringen. Hier is in het MT inmiddels over gesproken. Het verhoogde
ziekteverzuim wordt o.a. veroorzaakt door een verouderende Wsw-doelgroep binnen Baanbrekers
en een hoog percentage aan ziekteverzuim dat niet beïnvloedbare langdurig arbeidsongeschikten
betreft.
Het MT heeft afgesproken m.b.t. het ziekteverzuim om met nieuwe taakstellingen te komen voor
2017 op afdelingsniveau en corporate niveau. De afspraken worden gemonitord. Er wordt gestart
met deskundigheidsbevordering voor de leidinggevenden en er wordt een start gemaakt met een
AB vergadering 03 oktober 2016
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tweetal pilots binnen Baanbrekers. Bij de afdeling inkomensondersteuning vraagt de taakbelasting
extra aandacht. Het ziekteverzuim wordt geagendeerd voor de vergadering van het DB van 21
oktober a.s. Het AB wordt toegezegd het schrijven ter kennisname in de decembervergadering te
ontvangen.
Pagina 3, de begrotingswijziging budget Wsw. De heer Grootswagers informeert of deze wijziging
structureel is. De heer Hendrich deelt mede dat het structureel is en deze wijziging zijn doorwerking
heeft in de meerjarenbegroting. Er is landelijk vanuit gegaan dat het natuurlijk verloop in de Wsw
namelijk hoger zou zijn dan deze in de praktijk is.
Pagina 24, de heer Grootswagers wijst op de toename (14,89) bij de ondersteunende diensten van
WML Facilitair. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is. Dit wordt uitgezocht.
De heer Van Hamond wijst op een tweetal boventallige medewerkers bij de directie. Mevrouw Van
Limpt deelt mede dat het medewerkers betreft die wel aan het werk zijn, maar nog definitief
herplaatst moeten worden.
De heer Flohr vraagt of het mogelijk is dat de gemeenteraad een schrijven ontvangt met daarin de
belangrijkste zaken uit de Berap. Mevrouw Van Limpt deelt mede dat hiervoor aandacht zal zijn in de
nieuwe planning & control cyclus naar de gemeenten.
Besloten wordt
 dat de leden van het AB, na ontvangst van de Berap (ontvangst van deze Berap na
behandeling van de Berap in de DB vergadering) uiterlijk één week voor de desbetreffende AB
vergadering hierover vragen aanleveren bij Baanbrekers. In de AB-vergadering zelf kan dan
vervolgens het antwoord gegeven worden op deze aangeleverde vragen.
 De bestuursrapportage Q2-2016 vast te stellen met de toezegging dat de gestelde vragen
schriftelijk beantwoord worden (in de bijlage van dit verslag).
c. WML Facilitair manager A. Peters geeft aan de hand van sheets een toelichting op de stand van
zaken.
Week 41 start de controle van de jaarrekening 2015 van WML F. Het is de bedoeling dat de
jaarrekening nog dit jaar wordt afgerond. De jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 zijn inmiddels
goedgekeurd door de accountant. Het jaar 2015 zal met een negatief resultaat eindigen. Dit als
gevolg van de te betalen managementfee en als gevolg van de verwervingskosten (incidenteel). Of
het verstandig is om Ruelong B.V. te liquideren zal nog nader onderzocht worden in overleg met de
belastingdienst, accountant, fiscalisten en juristen. Over het overzicht van de kosten i.v.m. de
beëindiging van de joint-venture met Vebego zullen de raden vertrouwelijk worden geïnformeerd. Er
wordt nog onderzocht op welke wijze deze informatievoorziening formeel moet plaatsvinden.
De heer Van Groos geeft aan dat de gemeente Waalwijk opmerkingen heeft inzake de kwaliteit van
dienstverlening door T & P. Mevrouw Peters deelt mede dat zij op korte termijn een afspraak heeft
met de gemeente Waalwijk hieromtrent.
Mevrouw Peters deelt mede dat WML Facilitair heeft ingeschreven voor het kunnen gaan verrichten
van groen- en schoonmaakwerkzaamheden voor de gemeente Loon op Zand. E.e.a. wordt
binnenkort in de gemeenteraad besproken. Zij wijst hierbij op een nieuwe aanpak m.b.t. de
uitvoering, namelijk het burgergericht werken in het groen en schoonmaken op belevingsniveau in
het Klavier.
4. Inrichting financiële functie Baanbrekers
a) Stand van zaken opdrachtverstrekking door gemeenten
b) Stand van zaken plan van aanpak inrichting financiële functie
De voorzitter verwijst naar de rapportage en toelichting door mevrouw Cornielje. Het traject inzake
het kunnen gaan verstrekken van een opdracht aan Baanbrekers is gestart. Door een afvaardiging
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van het SET is hierover reeds gesproken. De afspraak is dat op de eerste plaats gekeken wordt wat
Baanbrekers nu allemaal reeds aan dienstverlening uitvoert voor de diverse gemeenten en welke
vergoeding daarvoor wordt verkregen. Dinsdag 25 oktober 2016 komen de gemeenteraden bijeen
met als doel om informatie op te halen bij deze raden in relatie tot de opdrachtverstrekking aan
Baanbrekers. De heer Van Groos vraagt of WML Facilitair meegenomen wordt in deze bijeenkomst,
omdat iedere gemeente ook de dienstverlening van WML Facilitair anders inkoopt.
Aangegeven wordt dat met de bijeenkomst van 25 oktober a.s. een aftrap wordt gegeven voor de
invulling van de op te stellen kadernota door Baanbrekers. Dit zal gevolg hebben voor de opgestelde
begroting 2017 die vervolgens bijgesteld moet gaan worden. Bij de aanbieding van de begroting 2017
is dan ook nadrukkelijk aangegeven dat het een voorlopige begroting betrof op basis van verouderde
uitgangspunten.
De heer Musters merkt op dat de status van deze bijeenkomst duidelijk toegelicht moet worden en
dat het een informatieve bijeenkomst betreft.
Besloten wordt:
 Kennis te nemen van de stand van zaken opdrachtverstrekking door gemeenten
 Kennis te nemen van de stand plan van aanpak inrichting financiële functie
5. Aanbesteding accountdiensten.
a) Voorlegger
Besloten wordt:
In te stemmen met de benoeming (en volmachtverlening) van de opnieuw ter beschikking zijnde AB
leden de heren A. van Hamond en K. Musters als leden van het inkoopteam ten behoeve van de
aanbesteding van de accountsdienst in 2017.
6. Rondvraag en sluiting
De heer Van Groos informeert naar de invulling inzake social return. Mevrouw Van Limpt deelt mede
dat Baanbrekers monitort op de effecten van social return en in welke mate deze geëffectueerd
worden in de praktijk. De heer Van Groos vraagt of een dergelijk overzicht gepresenteerd kan
worden. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat er een jaaroverzicht 2015 is en dat zij een update kan
laten maken voor het eerste half jaar 2016.
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat Baanbrekers bezoek krijgt van gemeenteraadsleden van de
Gemeente n Alphen aan den Rijn, Nieuwpoort, Kaag en Braassem. Zij vraagt of een aantal raadsleden
namens Baanbrekers hierbij aanwezig kan zijn. Mevrouw De Bruijn en mevrouw Couwenberg zijn
hierbij in ieder geval aanwezig. De heer Van Hamond en de heer Flohr worden door mevrouw Van
Limpt benaderd met de vraag of zij in de gelegenheid zijn de ontvangst bij te wonen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
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BIJLAGE: BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN N.A.V. DE VERGADERING VAN 3 OKTOBER JL.
Vraag:
Pagina 24, de heer Grootswagers wijst op de toename (14,89) bij de ondersteunende diensten WML
Facilitair. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is.
Antwoord:
Ondersteunende diensten WML Facilitair moet zijn “medewerkers in dienst van WML Facilitair”.
Bij WML Facilitair zijn 60 (extra) medewerkers aan de slag gegaan ,waarvan een deel in dienst is
gekomen van WML Facilitair. Dat is de verklaring voor de + 14.89 fte op pagina 24 van Berap 2016
Q2.
Vragen van de heer Van Hamond en mevrouw De Bruijn n.a.v. de BERAP Q2:
Vraag:
Pagina 2, het is ons niet geheel duidelijk of de cyclus nu aangepast wordt . Uit het antwoord van de
heer Hendrich wordt dit niet duidelijk. Worden het twee of blijven het vier rapportages?
Antwoord:
Dit wordt nog besproken met de Raad en de ambtenaren. Op dit moment ligt er een voorstel voor
een P&C cyclus. Daarnaast is het voorstel om begrotingswijzigingen te blijven hanteren.
Vraag:
Pagina 3, de werving leden participatiewet liep tot half juli. Wat is de huidige stand van zaken?
Antwoord:
Dit is toegelicht tijdens het AB door de nieuwe voorzitter van de Participatieraad.
Vraag:
Pagina 5, het ervaren van werkdruk door personeel van Baanbrekers. Wat wordt hieraan gedaan?
Antwoord:
Het ziekteverzuim wordt op 21 oktober 2016 in de DB-vergadering besproken, daarna zal het met
het AB gedeeld worden in de vergadering van 19 december a.s.
Vraag:
Pagina 6, er is een verschil van € 6.000 tussen de weergave van de geraamde kosten voor “sectorplan
Wsw” in Q1 zijnde € 200.000 en zoals dit opgenomen is Q2 € 194.000.
Antwoord:
Begroot is dat Baanbrekers € 200.000 subsidie zou krijgen, dat is zo opgenomen. Baanbrekers heeft
in 2016 daadwerkelijk € 194.409 aan subsidie ontvangen.
Vraag:
Pagina 6, bij de financiële cijfers Baanbrekers zoals weergegeven in hoofdstuk 3 (blz. 6) is het verschil
tussen de bedragen van Q1 en Q2 ten aanzien van de doorbelaste kosten WML facilitair aanzienlijk.
Bij Q1 werd er een bedrag van € 479.000 (€ 319.000 + € 160.000) en in Q2 € 282.000 (€ 192.000 +
€ 90.000) aan loonkosten WML facilitair doorbelast. Is er een verklaring voor het verschil te geven
tussen de twee kwartalen?
Antwoord:
Ja. In het 1e kwartaal waren er te veel posten meegenomen. Aangezien afgesproken is dat achteraf
de cijfers niet meer mogen worden aangepast, zijn die van het 2e kwartaal een stuk lager (en
daarmee gecorrigeerd).
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Vraag:
Pagina 6, de personeelskosten re-integratie bedragen € 1.609.000 (zie overzicht blz. 6).
De inhuur kosten re-integratie bedragen € 220.000 (zie overzicht blz. 6).
De totale personeelskosten bedragen € 1.829.000 (€ 1.609.000 + € 220.000).
Ter dekking van deze personeelskosten uit de rijksbijdrage en opbrengst Fidant bedraagt € 834.000
Voor hoeveel cliënten wordt het re-integratie mechanisme ingezet en wat zijn hiervan de effecten?
Antwoord:
De taakstelling is om dit jaar 400 mensen te plaatsen in betaald werk. Hiervoor worden diverse
instrumenten ingezet variërend van werkervaringsplaatsen tot diagnose en training en scholing.
Vraag:
Pagina 7, zijn de kosten zoals opgenomen bij het onderdeel “Overhead” niet rechtstreeks toe te
schrijven aan een van de andere onderdelen zoals Inkomen – Re-integratie – Participatie?
Antwoord:
Nee, die verdeelsleutel is er (nog) niet.
Vraag:
Pagina 8 onderaan, gezien de grote vraag en de niet te vervullen vacatures vragen we ons af of er
tussen de 1660 mensen in de uitkering geen kandidaten met kennis van de logistiek of vraaggerichte
vacatures zitten die we kunnen opleiden zodat ze plaatsbaar worden op de arbeidsmarkt.
Antwoord:
Hieraan wordt volop gewerkt onder meer door de voorbereiding van een Logistiek Transferium.
Vraag:
Pagina 10, agressie meldingen lopen op van 6 in 2015 naar 12 in 2016. Wordt het personeel hierbij
extra ondersteund en wordt hierop actie ondernomen en personeel bijgeschoold hoe te handelen?
Antwoord:
Ja, hier worden medewerkers specifiek voor getraind.
Vraag:
Pagina 13, portefeuillehouders uit de regio Midden-Brabant verwachten in maart 2016 een forse
stijging van het aantal baanafspraken te realiseren. Baanbrekers zal aan de doelstelling haar bijdrage
leveren. Zijn er concrete aantallen regionaal en voor Baanbrekers bekend?
Antwoord:
Nee, er is geen toebedeling per gemeente. Op niveau van arbeidsmarktregio gaat het om totaal 430
Banenafspraken.
Vraag:
Pagina 14, wat is het verschil tussen een talentbaan en een Baanafspraak?
Antwoord:
Een Talentbaan is een baan voor mensen met een beperking waarbij mensen (nog) niet in het
doelgroepenregister staan geregistreerd. Bij een Baanafspraak staan mensen wel in het
doelgroepenregister geregistreerd. In beide gevallen wordt geplaatst met loonkostensubsidie.
Vraag:
Pagina 17, de saldo uitgaven bijzondere bijstand voor het eerste halfjaar 2016 zijn voor Waalwijk
(€ 501) veel hoger dan voor Heusden (€ 233) en Loon op Zand (€ 161) bij elkaar. Is hier een
verklaring voor?
Antwoord:
De verschillen worden onder meer verklaard uit hogere uitgaven voor huishoudelijke hulp en
collectieve ziektekostenverzekering.
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Vraag:
Op pagina 25 wordt een verklaring voor de mutatie (realisatie versus begroting) ten bedrage van
€ 225.000 op de inhuur aangegeven. Bij de actualisatie van de begroting 2016 was het begrote
bedrag voor de post inhuur aangepast van € 310.000 naar € 797.000. Op basis van de verwachte
uitgaven zoals opgenomen in Q2 zullen de inhuurkosten € 902.000 (R&P € 96.000 -> B&C € 165.000 > IO € 596.000 -> WB € 35.000 -> Dir. € 10.000). De verwachte meerkosten inhuur op basis van deze
informatie bedraagt € 105.000 (902-797). Dit is € 120.000 lager dan het bedrag € 225.000, zoals
opgenomen in de voorgestelde begrotingswijziging op pagina 3.
Antwoord:
De gehanteerde berekening is als volgt (inclusief een aantal afrondingsverschillen):
Begroot was
voor heel 2016

Voorgestelde
begrotingswijziging

Dirc.
R&P
IO
WB
B&C
Tot.

10
220
596
36
163
1.022

0
250
396
36
118
797

Verschillen

+ 10
- 30
+200
0
+ 45
+225

De verwarring kan zitten in getallen van de laatste tabel, welke de begroting voor het eerste half jaar
aangeven. Uit de eerste grafiek op blz. 25 kan de gehele begroting worden opgemaakt.
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03 oktober 2016
Agendanr. Onderwerp
1.
Opening/mededelingen/ingekomen
stukken

Besluit:
Kennis wordt genomen van:
2.a.de termijnagenda
2.b.de openbare besluitenlijst DB van 1 juli 2016

2.

Verslag en besluitenlijst van 11 juli
2016

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst van 11 juli 2016
vast te stellen.

3.

Bestuursrapportage Q2-2016

Besloten wordt:
- De bestuursrapportage Q2-2016 vast te stellen met de toezegging dat de gestelde vragen
schriftelijk beantwoord worden (in de bijlage van dit verslag).
- Dat de leden van het AB, na ontvangst van de Berap (ontvangst van deze Berap na behandeling
van de Berap in de DB vergadering) uiterlijk één week voor de desbetreffende AB vergadering
hierover vragen aanleveren bij Baanbrekers. In de AB-vergadering zelf kan dan vervolgens het
antwoord gegeven worden op deze aangeleverde vragen.

4.

Inrichting Financiële functie
Baanbrekers

Kennis wordt genomen van:
- Van de stand van zaken opdrachtverstrekking door gemeenten
- Van de stand van zaken plan aanpak inrichting financiële functie

5.

Aanbesteding accountantdiensten

Besloten wordt :
In te stemmen met de benoeming (en volmachtverlening) van de opnieuw ter beschikking zijnde AB
leden de heren A. van Hamond en K. Musters als leden van het inkoopteam ten behoeve van de
aanbesteding van de accountsdienst in 2017.

6.

Rondvraag en sluiting

Niet besluitvormend.

Besluitenlijst algemeen bestuur 03 oktober 2016
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blijkt dat het begrote resultaat tot en met Q3 op hoofdlijnen is gerealiseerd.
Op een vijftal posten is een begrotingswijziging nodig , met per saldo een
positief effect van € 600.000. Het resultaat over 2016 komt door deze
aanpassingen uit op -/- € 2.882.000 (was -/- € 3.482.000).
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Onderwerp: Berap 2016 Q3

Samenvatting:
Bijgevoegd is de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het derde kwartaal van 2016.
Het begrote resultaat is tot en met Q3 op hoofdlijnen gerealiseerd; op vijf posten is een
begrotingswijziging nodig , met per saldo een positief effect van € 600.000. Het resultaat over 2016
komt door deze aanpassingen uit op -/- € 2.882.000 (was -/- € 3.482.000).
Voorgeschiedenis:
Reeds eerder dit jaar zijn de Berap’s 2016 Q1 en Q2 besproken in het Dagelijks Bestuur en
vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Op 9 december 2016 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met deze Berap 2016 Q3.
Wat willen we bereiken?
Een zo actueel mogelijke inschatting van het te verwachten (financiële) resultaat over 2016.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zie de bijgevoegde Berap 2016 Q3.
Wat gaat het kosten?
Zie de bijgevoegde Berap 2016 Q3.
Adviezen in- en extern
N.v.t.
Voorstel:
Vaststellen van de Berap 2016 Q3.

Dagtekening, 19 december 2016
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1

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het derde kwartaal van 2016.
Het begrote resultaat is tot en met Q3 op hoofdlijnen gerealiseerd; op vijf posten is een
begrotingswijziging nodig , met per saldo een positief effect van € 600.000. Het resultaat over 2016
komt door deze aanpassingen uit op -/- € 2.882.000 (was -/- € 3.482.000).
2

Voorstel tot begrotingswijziging (BGW201604)

Het algemeen bestuur van Baanbrekers besluit de begroting 2016 van Baanbrekers als volgt te wijzigen:

Reden

Omschrijving

V/
N

Bedrag in
€ x 1.000

Opbrengsten
1

BUIG

Stijging BUIG-budget met € 90.000 op basis van het
definitieve budget in septembercirculaire Ministerie (ten
opzichte van mei, met voorlopig nadere budget).

V

90

2

BUIG
invordering

Gerealiseerde ontvangsten invordering BUIG t/m
september en de verwachting dat we gemiddeld
€ 35.000 per maand gaan ontvangen, leidt tot een
neerwaartse bijstelling van € 90.000 (van € 500.000 naar
€ 410.000).

N

90

3

BUIG vangnetregeling

Vanuit de vangnetregeling BUIG voor de gemeente
Heusden wordt over 2015 (in begin 1e kwartaal 2017)
€ 760.000 ontvangen. De beschikking is afgegeven.
Meer opbrengsten

V

760

V

760

Totaal

Kosten
4

Onderhoud
gebouwen

De jaarlijkse reservering voor de kosten van onderhoud
gebouwen ad € 40.000 is , gelet op het onderhoudsplan
niet toereikend. Dit moet worden bijgesteld met
€ 110.000, zodat de dotatie in 2016 uitkomt op € 150.000.

N

110

5

Afschrijvingslasten

Correctie van de oorspronkelijk te laag geraamde
afschrijvingslasten met € 50.000 voor dit jaar.

N

50

Totaal kosten

Meer kosten

N

160

Resultaat

Positieve beïnvloeding resultaat 2016

V

600

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 december 2016.
Waalwijk

19-12-2016

W.J.J. Ligtenberg
Voorzitter algemeen bestuur

A.E.W. van Limpt
Secretaris algemeen bestuur
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1

Financiële cijfers Baanbrekers

bedragen x €1.000

Berap
Q1

Inkomsten
BUIG Rijksbijdrage
Invorderingen
Netto BUIG
BUIG Vangnetreg. 2015

Berap
Q2

Berap
Q3

Berap Begroting
t/m Q3
t/m Q3

Verschil
Begroting Voorstel
begroting
2016
BGW04
-/-realisatie
t/m Q3
(na BGW03)

5.293
74
5.366

6.174
149
6.324

5.293
74
5.367

16.759
297
17.057

16.760
375
17.135

0
-78
-78

22.185
500
22.685

22.275
410
22.685
760

69

92

102

263

126

137

168

168

450

445

398

1.293

1.350

-57

1.800

1.800

979
48

1.107
65

975
60

3.061
173

3.348
203

-287
-30

4.464
270

4.464
270

3.524
-265
3.259

3.874
-229
3.647

3.699
-238
3.461

11.098
-731
10.367

11.110
-714
10.396

-12
-17
-29

14.813
-952
13.861

14.813
-952
13.861

200
5
0
436
73

0
3
0
444
61

0
6
75
454
44

200
13
75
1.334
178

200
0
0
1.301
270

0
13
75
34
-92

200
0
0
1.734
360

200
0
0
1.734
360

50
1.099
7
12.042

50
1.100
10
13.347

50
1.099
8
12.100

150
3.298
26
37.488

150
3.300
75
37.853

0
-2
-49
-365

200
4.400
100
50.242

200
4.400
100
51.002

5.398

6.411

5.350

17.159

17.374

-215

22.861

22.861

47

83

98

228

195

33

260

260

Bijzondere bijstand uitgaven

450

446

397

1.293

1.350

-57

1.800

1.800

Re-integratie
Sectorplan WSW

203
0

190
12

256
2

649
14

945
200

-296
-186

1.260
200

1.260
200

69
18

55
35

31
38

155
90

269
44

-114
47

358
58

358
58

Salariskosten gesubs. personeel
- waarvan doorbel. kst. WML Fac.
+ overige personeelskosten
Netto personeelskosten

4.035
-319
55
3.771

3.812
-192
98
3.718

3.814
-359
88
3.543

11.661
-870
241
11.032

11.525
-761
206
10.970

136
-109
35
62

15.315
-1.015
275
14.575

15.315
-1.015
275
14.575

Salariskosten niet gesubs. personeel
- waarvan doorbel. kst. WML Fac.
+ overige personeelskosten
Netto personeelskosten

2.055
-160
45
1.939

2.185
-90
-17
2.079

2.196
-210
30
2.015

6.436
-461
58
6.033

6.488
-583
171
6.076

-52
122
-113
-43

8.706
-777
228
8.156

8.706
-777
228
8.156

273
262
492
10
12.932

292
212
521
49
14.104

255
382
496
0
12.863

820
856
1.509
59
39.899

767
768
1.538
75
40.570

54
88
-29
-16
-671

1.022
1.024
2.050
100
53.724

1.022
1.184
2.050
100
53.884

-890

-757

-763

-2.411

-2.717

306

-3.482

-2.882

BBZ
Bijzondere bijstand ontvangsten
(incl. afrek. na afloop kwartaal)
Omzet PMC's
Omzet overige
Rijksbijdrage WSW
Vergoeding buitengemeente en BW
Netto Subsidie
Sectorplan WSW
Inburgering
Projekt Workmate
Re-integratie
Inkomsten Fidant
Diensten overeenkomst WML fac.
Bijdragen gem. apparaatkosten
Incidentele opbrengsten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Buig
BBZ

Directe kosten PMC's
Directe kosten overig

Inhuur personeel
Afschrijving, onderhoud en rente
Algemene kosten
Incidentele kosten
Totaal Uitgaven
Resultaat
1

cijfers x€1000, kan leiden tot afrondingschillen
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Analyse van de cijfers

BUIG
In het tweede kwartaal is het vakantiegeld betaald. De inkomsten, via rijksbudget, zijn dan ook hoger.
Begrotingswijziging Rijksbijdrage BUIG
Eind september is door het ministerie het definitieve budget 2016 afgegeven. Dit leidt tot een
verhoging van € 90.331 (zie begrotingswijzing 2016 op pagina 2, onder 1).
Invorderingen BUIG
In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 wordt hier
nog verder aan gewerkt. De invorderingen lopen t/m het derde kwartaal achter op de begroting.
Eerder was de verwachting nog dat de begrootte inkomsten wel gerealiseerd zouden worden door
optimalisering van het proces. Dit is t/m heden nog niet zichtbaar. Uitgaande van een gemiddeld te
ontvangen bedrag van ca. € 35.000 per maand wordt de begroting 2016 met € 90.000 naar beneden
bijgesteld, waarmee het begrotingsbedrag uitkomt op € 410.000 (zie begrotingswijziging 2016 op
pagina 2 onder 2).
BBZ
De begrote inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de
afgelopen jaren. Gezien de aard van de regeling, kan de realisatie afwijken van de begroting.
Vooralsnog zien we geen reden voor een begrotingswijziging.
Re-integratie/ Fidant
Exploitatie x € 1.000

INKOMSTEN RE-INTEGRATIE
Rijksbijdrage
Opbrengsten Fidant
TOTAAL INK. RE-INTEGRATIE
UITGAVEN RE-INTEGRATIE
Trajecten
Stimuleringspremies
Kosten Fidant *
Baanafspraken *
TOTAAL UITG. RE-INTEGRATIE
SALDO RE-INTEGRATIE

Berap
Q1

Berap
Q2

Berap
Q3

Berap Begroting Verschil begr. Begroting Voorstel
t/m Q3
t/m Q3
- realisatie
2016
BGW04
t/m Q3
(na BGW03)

436
73
509

444
61
505

454
44
498

1.334
178
1.512

1.301
270
1.571

34
-92
-59

1.734
360
2.094

1.734
360
2.094

25
21
156

26
18
147

26
14
216

77
53
519

203

190

256

649

112
113
540
180
945

-35
-60
-21
-180
-296

150
150
720
240
1.260

150
150
720
240
1.260

306

315

242

863

626

237

834

834

*) Bij Fidant zitten in € 519.000 t/m Q3 zowel kosten Fidant als baanafspraken.

Als we meer mensen met een uitkering plaatsen, hoeven we minder uitkeringen te betalen. De
kosten die we maken voor bijvoorbeeld Fidant, kunnen bij uitstroom een voordeel opleveren in de
uitkeringslasten.
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Bijzondere bijstand
Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe kosten
voor de uitvoering (kosten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de
gemeenten gedekt.
Per Berap worden de werkelijke kosten verrekend met het voorschot van de deelnemende gemeenten.

Uitgaven t/m Q3
(bedragen * € 1.000)
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
Totaal

364
227
702
1.293

Sectorplan WSW
Projectplan en uitvoeringsplan zijn gereed en er is een voortgangsrapport uitvoering sectorplan
Midden-Brabant opgesteld. In Q4 zullen nog kosten op de deze post worden geboekt, waaronder
kostentoerekening (met name vanuit salarissen).

5

Rapportage 3e kwartaal 2016
PMC’s
bedragen x €1.000

OMZET PMC's
Verpakken en assemblage
Wasserij
Twiddus
Cleanroom
Werkpool
Broikes
TOTAAL OMZET PMC's
DIRECTE KOSTEN PMC's
Verpakken en assemblage
Wasserij
Twiddus
Cleanroom
Werkpool
Broikes
TOTAAL DIRECTE KOSTEN PMC's
OMZET -/- DIRECTE KOSTEN PMC's
Verpakken en assemblage
Wasserij
Twiddus
Cleanroom
Werkpool
Broikes
TOTAAL OMZET -/- DIR. KST. PMC's

Berap
Q1

Berap
Q2

Berap
Q3

Berap Begroting Verschil begr. - Begroting Voorstel
t/m Q3
t/m Q3
realisatie
2016
BGW04
t/m Q3 (na BGW03)

187
67
157
256
268
44
979

212
83
183
250
330
49
1.107

208
47
183
201
294
43
976

606
197
523
707
892
136
3.061

619
244
582
707
1.072
124
3.348

-13
-47
-59
-0
-180
12
-287

825
325
776
943
1.430
165
4.464

825
325
776
943
1.430
165
4.464

22
6
7
13
1
19
69

4
4
0
23
0
23
55

9
1
2
4
2
14
32

35
11
9
40
3
57
155

132
12
35
20
18
57
274

-97
-1
-26
20
-15
-0
-119

175
15
45
25
23
75
358

175
15
45
25
23
75
358

165
61
150
243
267
25
910

208
79
183
227
330
26
1.052

198
47
181
197
292
29
944

571
186
514
667
889
79
2.906

487
232
547
687
1.054
67
3.074

84
-46
-33
-20
-165
12
-167

650
310
731
918
1.407
90
4.106

650
310
731
918
1.407
90
4.106

Algemeen:
Een lagere omzet en lagere directe kosten tot en met het 3e kwartaal leiden tot een nadelig saldo,
dat geen aanleiding geeft de begroting te wijzigen. Naar verwachting zal voor 2016 de taakstelling
voor deze PMC’s als geheel worden gehaald. Op onderdelen zijn de volgende bijzonderheden te
melden:
4.1.1 Verpakken & assemblage
Eerder dit jaar ingezette actie om met accountmanagement de omzet te verhogen hebben de
achterstand in omzet weggewerkt, zonder dat de directe kosten evenredig zijn gestegen.
4.1.2 Wasserij
De omzet blijft achter op de begroting. Dit heeft deels te maken met seizoeninvloeden, bijvoorbeeld
de wasserijwerkzaamheden voor de vrijetijdssector. Ook hier is verwachting dat het resultaat van
begrote omzet -/- directe kosten voor 2016 zal worden gehaald.
4.1.3 Twiddus
Het achterblijven van de omzet kent twee oorzaken: het omzetverloop is niet lineair over de
kwartalen en in de begroting is uitgegaan van exclusiviteit van de kledinginzameling welke er niet
voor alle gemeenten is. In de gemeenten Waalwijk en Heusden begint de exclusiviteit zijn vruchten af
te werpen. In de gemeente Loon op Zand is een start gemaakt.
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4.1.4 Cleanroom
We hebben te maken gehad met een toenemende vraag van onze opdrachtgevers; de prognose is
dat deze stijging zal doorzetten. De verwachting is dat het resultaat op omzet -/- directe kosten
wordt gehaald.
4.1.5 Werkpool
De omzet blijft achter op de begroting. Vanuit Re-integratie & Participatie wordt aangegeven dat in Q4
deze achterstand wordt goedgemaakt.
We zetten nu sterk in op opdrachten voor groepsdetachering met een duurzaam karakter.
Voor wat betreft individuele detachering en begeleid werken merken we dat deze tak van sport
‘concurrentie’ ondervindt van de baanafspraken. Baanbrekers werkt de baanafspraken uit. Dit is vanuit
financieel perspectief echter een niet aantrekkelijk concept
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Overige omzet
bedragen x €1.000

Berap
Q1

Berap
Q2

Berap
Q3

Berap Begroting Verschil begr. - Begroting Voorstel
t/m Q3
t/m Q3
realisatie
2016
BGW04
t/m Q3 (na BGW03)

OMZET OVERIG
Bedrijfsbureau
Kantine
Transferium
TOTAAL OMZET OVERIG

25
10
14
49

40
10
15
65

41
10
9
60

106
30
38
173

98
30
75
203

8
0
-37
-30

130
40
100
270

130
40
100
270

DIRECTE KOSTEN OMZET OVERIG
Bedrijfsbureau
Kantine
Transferium
TOTAAL DIRECTE KOSTEN OVERIG

2
15
1
18

24
11
0
35

26
11
0
38

52
38
1
90

4
36
4
44

48
2
-3
46

5
48
5
58

5
48
5
58

TOTAAL OMZET -/- DIR. KST. OVERIG
Bedrijfsbureau
Kantine
Transferium
TOTAAL OMZET -/- DIR. KST. OVERIG

23
-5
13
31

16
-1
15
30

15
-1
8
22

54
-8
37
83

94
-6
71
159

-40
-2
-34
-76

125
-8
95
212

125
-8
95
212

De realisatie t/m Q3 bij Bedrijfsbureau wordt nog nader onderzocht en kan leiden tot verschuiving
naar andere posten.

(Rijks)bijdrage WSW
De inkomsten en uitgaven van de bijdrage van de WSW lopen redelijk in lijn met de begroting.
De begrote bedragen waar het gaat om de vergoeding van en aan buitengemeenten is gemaakt op
basis van de aantallen 2015, inclusief pensioenuitstroom.
DVO
De inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst met WML-Facilitair lopen in pas met de
begroting. De financiële behandeling van WML-facilitair is momenteel onderwerp van studie (o.a.
ingegeven door fiscale consequenties).
Bijdrage apparaatskosten
De ontvangen rijksbijdrage van de deelnemende gemeenten aan de apparaatskosten zijn conform de
begroting.
Salarissen gesubsidieerd personeel
Op basis van gemaakte CAO-afspraken is in maart een eenmalige uitkering (in totaal € 165.000) toegevoegd aan het salaris van de WSW’ers. Op basis van pensioenoverzichten zien we dat de pensioen
gerelateerde uitstroom plaatsvindt na het eerste kwartaal. In de begroting is met beiden factoren
afdoende rekening gehouden.
Salarissen niet gesubsidieerd personeel
Vanaf april is 3%-salarisverhoging (CAO) geëffectueerd. Op dit moment lijkt het alsof de personele
lasten minder hoog zijn dan de jaarbegroting.
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Inhuur
De uitgaven zijn t/m het derde kwartaal hoger dan begroot. Dit komt met name doordat sommige
begrote inhuur het laatste kwartaal gaat afbouwen en daarmee in lijn van de begroting moet komen.

Afschrijving, onderhoud rente
Uitgaven verlopen niet geheel conform begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat een te laag bedrag
is geraamd aan afschrijvingslasten voor 2016 van € 50.000. Zie ook begrotingswijziging op pagina 2,
punt 5.
Daarnaast wordt jaarlijks € 40.000 gereserveerd voor onderhoud gebouwen. Gelet op het onlangs
opgestelde onderhoudsplan en de kosten die daarin zijn opgenomen, is dat bedrag te laag.
Voor 2016 is een bedrag nodig van € 150.000, de begroting moet op dat onderdeel dus met
€ 110.000 worden bijgesteld. Zie ook begrotingswijziging op pagina 2, punt 4.
In december 2016 zal in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur een voorstel aan de orde
komen over de structureel benodigde middelen voor het meerjaren onderhoudsplan gebouwen
(2017 – 2021).

Algemene kosten
Deze lopen in lijn met de begroting.
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5

Doelgroep inkomensondersteuning

Aantallen

Omschrijving

Totaal

Heusden Loon op Zand

Waalwijk

Aantal begin 2016

1.615

575

258

782

Instroom 1e kwartaal
Instroom 2e kwartaal
Instroom 3e kwartaal
Totaal instroom

141
138
154
433

45
41
51
137

29
28
40
97

67
69
63
199

Uitstroom 1e kwartaal
Uitstroom 2e kwartaal
Uitstroom 3e kwartaal
Totaal uitstroom

108
126
135
369

42
46
50
138

20
23
35
78

46
57
50
153

Stand 31 maart
Stand 30 juni
Stand 30 september

1.648
1.660
1.679

578
573
574

267
272
277

803
815
828

Gemidddeld aantal klanten eind 2016
Verschil

1.641
38

Gemiddeld aantal uitkeringen

1.654

Bij het vaststellen van de begroting (na BGW03) 2016 is uitgegaan van 1.668 uitkeringen na het derde
kwartaal2. De eindstand van het aantal uitkeringen na het derde kwartaal is 1.679 uitkeringen. Dit
betekent dat er op dit moment 11 uitkeringen meer verstrekt worden dan begroot.
Over heel 2016 is een gemiddeld uitkeringsaantal van 1.655 begroot.
Het gemiddeld aantal uitkeringen t/m het 3e kwartaal komt nu uit op 1.654, het lijkt er dus op dat we
over 2016 nog wat hoger uit gaan komen qua aantallen dan eerder begroot.
Op zich hoeft dit nog niet te leiden tot een groter tekort op het budget, omdat ook de gemiddelde
uitkeringslast lager uit lijkt te vallen dan begroot.
Ook de komende maanden moet ingezet worden op het stabiliseren van het uitkeringsaantal. Dit wil
zeggen het beperken van de instroom en stimuleren van de uitstroom. De samenwerking tussen
inkomensondersteuning en re-integratieactiviteiten is hierin essentieel.

2

Uitgaande van een lineaire groei van het aantal uitkeringen
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Gemiddelde uitkering
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een gemiddelde uitkeringslast van € 13.512.
Deze lijkt nu wat lager uit te komen, te weten op € 13.414.
Toelichting op dit cijfer:
De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de realisatie t/m het 3e kwartaal 2016, waarbij 76%
van het totale jaarbedrag is geboekt. Maandelijks bedragen de kosten 8%, met uitzondering van de
maand mei waarin het vakantiegeld wordt betaald, dan is het 12%; dus t/m 3e kwartaal 8 maanden
van 8% en 1 maand 12%.
De uitgaven t/m het 3e kwartaal bedragen € 17.159.000, de invordering € 297.000. Per saldo zijn de
kosten dan € 16.862.000. Het gemiddeld aantal klanten t/m 3e kwartaal is 1.654. Kosten per klant
komen dan op € 10.195(€ 16.862.000 : 1654).
Op jaarbasis zou dat voor 2016 een gemiddelde uitkeringslast opleveren van € 13.414 (€ 10.195 x
(100/76).
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Saldo BUIG
in € x 1.000

Totaal Heusden

Loon op
Waalwijk
Zand

Uitgaven 1e kwartaal
Invorderingen
Saldo 1e kwartaal

5.398
74
5.324

1.959
26
1.933

844
10
834

2.595
39
2.556

Uitgaven 2e kwartaal
Invorderingen
Saldo 2e kwartaal

6.411
149
6.262

2.276
32
2.244

1026
13
1.013

3.109
104
3.005

Uitgaven 3e kwartaal
Invorderingen
Saldo 2e kwartaal

5.350
73
5.277

1.882
24
1.858

883
9
874

2.585
40
2.545

16.860

6.025

2.702

8.133

-3

-10

-19

27

0,02%

0,17%

0,70%

Budget tm (rijksbijdrage)
Tekort in bedragen
Tekort in percentages
Oveschot in percentages

0,33%

De in bovenstaande tabel opgenomen budgetbedragen zijn op berekend op basis van de toekenning
en de verdelingssystematiek van het budget (8% per maand en in mei 12%).
NB. Het hiervoor opgenomen budget komt nog niet overeen met de ontvangen Rijksbijdrage BUIG
zoals in de tabel op pagina 4 (Financiële gegevens) staat vermeld. Dit komt omdat het budget is bijgesteld (september circulaire) door het Rijk, maar die bijstelling wordt middels toekomstige voorschotten verrekend.

Uitgaven bijzondere bijstand
x € 1.000

Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
Totaal

Uitgaven
Q1

Uitgaven
Q2

Uitgaven
Q3

Uitgaven t/m
Q3

113
80
257
450

120
81
244
445

131
66
201
398

364
227
702
1.293

De overschotten en tekorten op de bijzondere bijstand worden met de deelnemende gemeenten per
kwartaal verrekend.
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6

Ziekteverzuim

Landelijk ziekteverzuim 2015 bij SW bedrijven bedroeg 13,4% voor de SW dienstverbanden en 5,3%
voor de niet SW dienstverbanden3 . Op basis van de werkelijke aantallen FTE per januari 2016 bedraagt
het normverzuim 11,8%.

De oorzaak van het hoge ziekteverzuimpercentage van februari heeft mede te maken met de
landelijke griepepidemie die ook de medewerkers van Baanbrekers parten speelt.

3

http://www.sbcm.nl/fileadmin/sbcm_data/documents/pdf_folder/nieuwsitems/2016/Factsheet_verzuimcijfers_SW_2015.
pdf
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Ziekteverzuim t/m 3e kwartaal

WSW

SBW

AMBT

Directie

96,9%

0,0%

0,2%

Bedrijfsvoering & Control

12,7%

1,2%

1,2%

6,0%

Werkbedrijf

15,1%

6,3%

0,3%

15,0%

8,4%

6,2%

9,9%

18,9%

3,6%

11,3%

9,7%

5,1%

1,8%

34,5%

13,0%

4,2%

7,1%

20,6%

Re-integratie & Participatie
Inkomensondersteuning
Gedetacheerd bij WML Facilitair
Totaal Baanbrekers

WIW

FIG

TOTAAL
49,4%
7,6%
14,5%

3,8%

7,7%
9,3%
9,6%

3,8%

11,3%

In de gehele organisatie zijn signalen dat de medewerkers meer werkdruk ervaren. Ook kennen we
meer ziektegevallen met psychische (burn-out) klachten of een combinatie van fysiek en psychisch.
Het MT heeft samen met P&O over structurele oplossingen gesproken om te voorkomen dat
werkdruk overgaat in werkstress. Het komend jaar zal frequent stil gestaan worden bij dit onderwerp
en er is een plan van aanpak opgesteld.
Het totale ziekteverzuimcijfer 2014 bedroeg 9,5%, over 2015 was dit 10,9%. Tot en met september
2016 bedraagt het verzuim 11,3%. Deze stijgende trend heeft op dit moment alle aandacht.
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7

Bezetting
WSW Ambt. SBW WIW

Directie

Directie
Boventallig
Totaal Directie

1,00
1,00

2,70
1,00
3,70

3,33
3,80
2,20
9,83
3,80
8,32
4,00

2,80
2,00
3,67
2,00
0,60
0,80
3,08

FIG

WFG WFL WFS

2,80
2,80

Eind
Begroot Verschil
totaal gemiddeld
5,50
6,00
-0,50
2,00
1,00
1,00
7,50
7,00
0,50

Bedrijfsvoering
B&C Manager
& Control
B&C Financiën
B&C Automatisering
B&C P&O
B&C Bedrijfsbureau
B&C Technische ondersteuning
B&C Kantine
B&C Interne Beheersing
Vacature
Totaal Bedrijfsvoering & Control
InkomensonderIO Manager
steuning
IO Inkomen
IO Ondersteuning
IO Kwaliteit
Vacature
Totaal Inkomensondersteuning
Re-integratie &
R&P Manager
Participatie
R&P Werkmakelaars
R&P Re-integratie
R&P Re-integratie FIDANT
R&P Werkpool
R&P Accountmanagement
Vacature
Totaal Re-integratie & Participatie
Werkbedrijf
WB Manager
WB Verpakken & Assemblage
WB Wasserij
WB Cleanroom
WB Twiddus
WB Broikes
WB Accountmanagement
WB Transferium
Vacature
Totaal Werkbedrijf
Gedetacheerd
Directie
bij WML-Fac.
Administratie & P&O
Bedrijfsbureau
Beveiliging
Grootschalig Groen
Schoonmaak
TD/Inkoop
Totaal Gedetacheerd bij WML-Fac.

0,90
2,00
5,80
98,91
34,93
4,44
146,98

Waarvan FIG ( Fidant)
TOTAAL BAANBREKERS excl. FIG (Fidant)

0,00 0,00 0,00 0,00 -30,20 0,00 0,00 0,00 -30,20
506,69 62,55 73,75 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 648,16

In dienst bij
WML-Facilitair

Administratie & P&O
Bedrijfsbureau
Beveiliging
Grootschalig Groen
Schoonmaak
TD/Inkoop
Totaal RueLong WML-Facilitair

1,00
2,50
2,00 0,89
3,10
3,80

1,00
8,63
8,69
8,97
15,63
4,40
10,01
7,58
0,00
64,91

1,00
9,63
8,69
8,97
14,63
5,40
9,01
6,58
1,00
64,90

0,00
-1,01
0,00
0,00
1,01
-1,00
1,00
1,00
-1,00
0,01

1,00
23,35
16,83
5,33
0,00
46,51

1,00
23,13
16,83
5,33
1,22
47,51

0,00
0,22
0,00
0,00
-1,22
-1,00

1,00
8,33
3,00
30,20
30,20
7,37
146,05
1,80
3,80
0,00
17,06 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 192,38
1,00
1,00
3,00
72,89
2,00
18,57
4,80
40,31
1,00 2,72
67,97
0,78
3,78
1,80
1,80
1,00
1,00
0,00
15,38 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 207,32

1,00
9,08
3,00
0,00
145,05
4,05
1,00
163,19
1,00
72,59
19,43
40,11
69,92
3,78
1,80
0,00
2,00
210,62

0,00
-0,75
0,00
30,20
0,99
-0,25
-1,00
29,19
0,00
0,30
-0,86
0,20
-1,95
0,00
0,00
1,00
-2,00
-3,31

1,00
2,79
2,00
6,80
107,39
38,27
4,94
163,19

0,00
-0,89
0,00
-1,00
-0,28
-1,78
0,50
-3,45

0,89
0,50

35,28 14,95 13,79 0,89
1,00
7,33 16,02
3,72 11,41 1,70
5,33
3,72 25,07 17,72
4,44

131,49

7,19
2,00

131,49 13,63
68,89
16,57
35,51
64,25
3,00

1,00

188,22

1,00

0,00

1,00
3,89
3,00

1,00
1,00

3,20
1,00
4,20

0,00

15

0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 1,00
1,00 0,56
7,00 1,56

0,00 0,00

1,00
1,90
2,00
5,80
107,11
36,49
5,44
159,74

3,00 0,86
3,86
2,00
2,00
1,54 2,00
3,54
20,73 35,34
56,07
2,86 0,45 35,13 38,44
2,00
2,00
0,00 30,60 38,19 37,13 105,91

0,00 -30,20
656,41
-8,25
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Bijlage

Resultaat WML-Facilitair

Totale omzet
Directe kosten
Indirecte kosten
Rente, buitengew baten en lasten
Totale kosten
Netto resultaat

Jan
460

Feb
Maa
504
611

Apr
648

Mei
674

Jun
582

Jul
Aug
595
433

Sep
648

Totaal
5.156
4.321
1.050
1
5.373

336
130
0
466

399
144
0
544

474
128
0
602

516
124
0
640

502
99
0
601

536
94
0
629

518
98
1
617

586
106
0
692

454
128
0
582

-6

-39

10

8

73

-47

-22

-259

66

-217
nadeel

Het totaal resultaat t/m september laat een nadelig saldo zien van € 217.000.
Ter vergelijking zijn onderstaand de cijfers over dezelfde periode 2015 weergegeven.

Totale omzet
Directe kosten
Indirecte kosten
Rente, buitengew baten en lasten
Totale kosten
Netto resultaat

Jan
423

Feb
Maa
537
592

Apr
572

Mei
570

Jun
609

Jul
Aug
576
510

Sep
625

Totaal
5.015
3.743
1.170
-4
4.909

313
118
0
432

378
138
0
516

429
139
-4
564

407
138
0
545

420
131
-2
549

493
132
0
624

428
132
1
560

428
115
0
543

447
127
0
575

-9

21

29

27

21

-15

16

-33

51

106
voordeel

In 2015 kwam het resultaat t/m september nog uit op een voordelig saldo van € 106.000.
Hier valt op dat het verschil met name wordt veroorzaakt door de directe kosten. De directe kosten
bestaan uit salariskosten, afschrijvingen, kosten machines en gereedschap en autokosten.
Daarbij moet worden aangetekend dat het verschil met name wordt veroorzaakt door de
toegenomen salariskosten, t/m september bedraagt deze toename € 509.000.
Er zijn nu 60 extra medewerkers aan de slag, waarvan het grootste deel in dienst is gekomen van
WML Facilitair (voor minimum loon). Afgesproken is om vanuit Re-integratie & Participatie in 2016
50% loonkostensubsidie aan WML Facilitair te verstrekken. Het substantiële effect hiervan is nog niet
is de cijfers tot en met september 2016 verwerkt.
Daarnaast speelt dat voor groen in het begin van het jaar relatief weinig werk wordt uitgevoerd. In
het 4e kwartaal wordt op basis van ervaring verwacht dat er vaak extra werk loskomt vanuit de
budgetten bij gemeenten/bedrijven/scholen/stichtingen. Hierdoor wordt de omzet in het 4e
kwartaal normaal gesproken hoger. Omdat wij deze omzet in dit kwartaal realiseren met onze vaste
bezetting levert dit weinig extra kosten op. Dit betekent dat deze omzet grotendeels direct in het
resultaat valt.
Al met al wordt voor 2016 een licht positief resultaat bij WML Facilitair verwacht.
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Onderwerp: frauderisicoanalyse
Samenvatting:
Een ieder binnen Baanbrekers is verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. In de
risico-analyse, zoals opgesteld door de afdeling Interne Beheersing, wordt geïllustreerd op welke
vlakken Baanbrekers te maken kan krijgen met fraude. Door zaken als functiescheiding, ICTbeveiliging, diverse controles en het per functie toedichten van bepaalde verantwoordelijkheden (zie
mandaatregeling) toont Baanbrekers aan dat zij belang hecht aan het vermijden van fraude. Dit
neemt niet weg dat het in de praktijk mogelijk is om incidenteel fraude te kunnen plegen als de
gelegenheid zich daartoe aandient. Zaken als integriteit, gedragslijnen, corruptie, mentaliteit maar
ook druk en interesse spelen hierbij een rol. Oftewel: de menselijke factor. Naast een goede risicoanalyse is het daarom vooral van belang dat men zich bewust is van deze menselijke factor.
De frauderisico-analyse heeft tot doel om frauderisico’s op een snelle manier inzichtelijk te maken.
Het is een document dat periodiek wordt bijgewerkt. Baanbrekers is continu bezig met het in kaart
brengen en het beheersen van geconstateerde risico’s.
Wat willen we bereiken?
De (fraude)risico-analyse laat zien welke risico’s er aanwezig zijn binnen de verschillende (primaire)
processen. Ook laat het de maatregelen zien die zijn genomen. Alle ingezette en in te zetten
maatregelen moeten ertoe leiden dat er een cultuur is en/of ontstaat waarbij integer handelen en
het zijn van een goed werknemer voorop staat. Men gaat er trots op te werken voor en bij
Baanbrekers en men is niet op zoek naar de gelegenheid tot het plegen van fraude noch pleegt
fraude.
Wat gaan we daarvoor doen?
IC heeft geanalyseerd welke risico’s er zijn binnen de primaire processen en welke maatregelen er
genomen zijn en nodig zijn om tot beheersing van frauderisico’s te komen. Niet is gebleken dat de
huidige maatregelen onvoldoende effectief zijn.
Bijlage:
Frauderisicoanalyse.
Voorstel:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de frauderisico-analyse vast te stellen.
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Frauderisicoanalyse:
Opgesteld door:
Bespreken in MT d.d.:
Bespreken in DB d.d.:

2016
Interne Controle
31-okt-16
06-dec-16

Naam activiteit / proces

Risicodefinitie fraude

Risicoinschatting Kans
(laag / Middel/ hoog)

Risicoinschatting Impact
(laag / middel/ hoog)

Getroffen maatregelen intern
Fysieke beveiliging
Functiescheiding

Lonen en salarissen
Personeels- en salarisadministratie

Personeels- en salarisadministratie

Het risico dat in de (personeels- en salaris) -administratie geen
personen zijn opgenomen die worden ingehuurd danwel het
bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn niet is opgenomen in de
administratie met als risico dat declaraties niet herleidbaar zijn en
de rechtmatigheid niet kan worden gegarandeerd.

H

H

NVT

V

Adminstratieve organisatie
procedures

4-ogenprincipe

V

V

Lijncontroles

V

interne controle
verbandscontroles
Beheersmaatregel

V

- Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de
budgethouder ondertekend contract
- Opname gegevens inhuur Compas/ Opname inkoop in
inkoop register.
- Accorderen van facturen door budgethouder

V

- Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de
budgethouder ondertekend aanstellingsbesluit/mutatieformulier.
- Vaststellen identiteit.
- Codering in Compass is gelinkt aan export-bestand en
daarmee aan controle bij financiële salarisadministratie.
- Accorderen van facturen of urenstaten.

Het risico dat in de personeels- en salarisadministratie personene
zijn opgenomen die niet in dienst zijn.
H

H

NVT

V

V

V

V

Het risico dat personeelsleden een hogere beloning krijgen, dan
waar zij op grond van hun functie en/of prestatie recht op hebben.

Onkostenvergoedingen

Tijdverantwoording

Het risico dat niet-gemaakte kosten worden gedeclareerd en/of het
risico dat privé-uitgaven worden gedeclareerd.

M

M

NVT

V

V

V

V

V

- Geautoriseerde brondocumenten zoals een door de
directeur ondertekend aanstellingsbesluit/mutatieformulier en ID-bewijs.

M

L

NVT

V

V

V

V

V

Geaccordeerd declaratierformulier voorzien van
bewijsstukken.

H

H

NVT

V

V

X

X

V

- Tijdig fiatteren werktijden door manager/
teamleider/afdelingsleider
- Werktijdenregeling

H

H

NVT

V

V

X

X

X

- Urenregistratie --> fiatteren manager/teamleider/
afdelingsleider

M

M

NVT

V

X

V

V

V

L

M

NVT

V

X

V

V

NVT

Het risico dat niet-gewerkte uren als werktijd worden verantwoord.

Het risico dat tijd wordt verschreven om kosten tussen budgetten
te verschuiven.
Loonheffing en sociale lasten

Loonheffing en sociale lasten, BTWCompensatiefonds, Omzetbelasting,
Overdrachtsbelasting en overige heffingen

Inkopen en bestellen
Leveranciersselectie

Betaling

Gunning

Ontvangst en controle

Projectbewaking (realisatie)

Meer- en minderwerk

Inkopen/aanbestedingen

Het risico dat aangiften niet juist, tijdig en/of volledig worden
ingediend en betaald.
Het risico dat onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

Het risico dat de selectie van leveranciers (/bestelling) niet
onafhankelijk plaatsvindt of dat er een schijn van
belangenverstrengeling ontstaat.

Het risico dat valse facturen door medewerkers worden
ingediend/ privé-uitgaven ten laste van de organisatie worden
gebracht.
Het risico dat de gunning van opdrachten niet onafhankelijk
plaatsvindt of dat er een schijn van belangenverstrengeling
ontstaat.
Het risico dat facturen worden betaald waarvoor geen
overeenstemming is tussen de factuur en de voor de organisatie
geleverde prestaties.
Het risico dat de werkzaamheden gedurende de realisatie van een
project niet conform afspraken worden uitgevoerd en besluiten
niet rechtmatig tot stand komen.
Het risico dat opdrachten (zowel investeringsprojecten als
bijvoorbeeld onderhoud) voor meer- en minderwerk niet op juiste
gronden en/ of ten onrechte worden verstrekt en betaald.
Het risico dat de Europese en/of interne aanbestedingsrichtlijnen
niet worden nageleefd.

H

H

NVT

V

X

V

X

NVT

m

m

NVT

V

X

V

V

V

L

L

NVT

V

X

V

V

M

M

NVT

V

X

V

V

V

H

H

NVT

V

X

X

X

X

L

L

NVT

V

X

V

V

X

L

H

NVT

V

X

X

V

X

Kasgeld

Betalingsverkeer

Crediteuren
Beheer crediteuren

Leningen
Aantrekken van geldleningen

Tussenrekeningen/memoriaalboekingen
Tussenrekeningen

Het risico dat de kasontvangsten niet volledig en tijdig en
kasuitgaven niet juist (onttrekkingen) worden verantwoord.

L

L

NVT

V

X

V

V

V

Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de kas worden
onttrokken.

M

M

NVT

V

X

V

V

V

Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de bank- en
girorekeningen worden onttrokken.

M

H

NVT

V

V

V

V

V (BEGIN- & EINDSTAND)

Het risico dat informatie in het crediteuren- stambestand niet
betrouwbaar en niet juist is.

H

L

NVT

V

V

v

V

NVT

L

H

NVT

V

V

V

Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk
plaatsvindt.

L

V

V

V

V

1

- Accordering door teamleider/ manager
- Onderbouwing factuur

- Accordering inhoud factuur door besteller
(verantwoordelijke voor inkoop).
- Projectbrief projectmatig werken: uniforme manier
van vastleggen en beschrijven van projecten die als
zodanig zijn gedefinieerd.
- Akkoord manager bij meer-minderwerk op
investeringen.

Goedkeuring inkoop door de budgethouder of diens
manager.
- Inschrijving aanbestedingskalander.
- Bewaking door jurist of beleidsmedewerker.
- (Dagelijkse) afslag kassa (Twiddus): vergelijk verkochte
goederen.
- Registratie ontvangst kasgeld
- Beheer kasggeld door specifiek aangewezen
functionaris.
- Twiddus: kasgeld overeenkomstig afslag kassa.
- Controle vreemde/hoge uitgaven
- Functiescheiding financiële administratie
- Verschillende autorisatierollen Financiële administratie

- Mutatie op basis van brondocument
- Tweede handtekeninghouder in geval van betalingen
- Autorisatie muteren stamgegevens

- Meerdere offertes als gelijksoortige aanbiedingen
kunnen worden gedaan.
BNG is vooralsnog goedkoopste kredietverstrekker. Geen
sprake van gelijksoortige aanbiedingen.

Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk
gebruik van tussenrekeningen wordt gemaskeerd.
M

- Cleanroom: aantoonbare beoordeling van leverancier
op betrouwbaarheid en juistheid.
- Algeheel: afhankelijk van hoogte inkoop (investering) 1
of meerdere offertes
- Inkopen moeten worden gefiatteerd door de
budgethouder.
- Baanbrekers is gestart met het opzetten van uniform en
gecentraliseerd inkoopbeleid.

- Regels aanbesteding.
- Start opzetten uniform en gecentraliseerd inkoopbeleid.
- Mandaatregelement

Kasgelden
Kasontvangsten/kasuitgaven

- De inhoudingen belastingen en premies zijn gebaseerd
op de geldende premiepercentages voor belastingen en
sociale verzekerings-premies.
- Maandelijkse aansluiting tussen de loonjournaalpost
en de boeking in de financiële administratie

V

V (AFLOOP)

Toebedelen rollen in autorisatie
Toekomstig: met via 2controll wordt autorisatielaag om
Navision gelegd; autorisiatie per functie/rol met
periodieke toets en betrokkenheid Interne Controle.

Frauderisicoanalyse:
Opgesteld door:
Bespreken in MT d.d.:
Bespreken in DB d.d.:

2016
Interne Controle
31-okt-16
06-dec-16

Naam activiteit / proces

Risicodefinitie fraude

Risicoinschatting Kans
(laag / Middel/ hoog)

Risicoinschatting Impact
(laag / middel/ hoog)

Getroffen maatregelen intern
Fysieke beveiliging
Functiescheiding

Memoriaalboekingen

Rapportering

Reserves

Voorzieningen

Investeringen en afschrijvingen
Activeringsbeleid

De investeringen worden niet juist of volledig
verantwoord.

Eigen vermogen en schulden > 1 jaar
Treasury

Het risico dat memoriaalboekingen niet juist, tijdig en volledig zijn
geautoriseerd en verwerkt, waardoor het identificeren van
afwijkingen wordt bemoeilijkt.
Het risico dat in de verslaggeving of budgetten (extern en intern)
bewust aanpassingen plaatsvinden om prestatiecijfers,
afrekeningen et cetera te beïnvloeden.
Het niet inzichtelijk maken van de reserves, waardoor een grotere
bestedingsruimte aanwezig lijkt dan in werkelijkheid het geval is.

Het niet vormen van voorzieningen waar dit op grond van de
verslaggevingsvoorschriften wel verplicht is (bijvoorbeeld nietbestede doeluitkeringen of concrete risico’s/claims) teneinde het
resultaat hiermee te beïnvloeden.

Het risico dat het activeringsbeleid niet voldoet aan het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
In de interne verordeningen (bijv. mandaatregeling) specifiek
opgenomen bevoegdheden voor investeringen worden niet
nageleefd.

Debiteuren
Aanschrijving

De debiteur wordt niet aangeschreven

Verantwoording

De debiteuren worden niet juist of niet volledig verantwoord

Oninbare vorderingen

De reservering voorziening dubieuze debiteuren is niet toereikend
of te hoog.

Beëindiging

Mutaties

4-ogenprincipe

Lijncontroles

interne controle
verbandscontroles
Beheersmaatregel

V

V

V

V (AFLOOP)

M

M

V

L

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V (OVERLEG MET
SPECIALISTEN)

V

NVT

NVT

L

H

NVT

V

V (OVERLEG MET
SPECIALISTEN)

V

NVT

NVT

L

M

NVT

V

V

V

V

V

L

M

NVT

V

V

V

V

V

De langlopende schulden, aflossingen, rentekosten en nog te
betalen rente worden niet juist of niet volledig verantwoord.

De uitgezette gelden, ontvangen aflossingen, renteontvangsten en
nog te ontvangen rente worden niet juist of niet volledig
verantwoord.

Kosten uitkeringen
Aanvraag

Adminstratieve organisatie
procedures

Er wordt bijstand/ inkomensvoorziening toegekend zonder dat de
vereisten stukken aanwezig zijn, zonder dat een formeel verzoek
tot aanvraag is ingediend en zonder wettelijke grondslag.

Debiteuren uitkering-specifiek

Vorderingen worden onterecht kwijtgescholden

Betaling

De uitkering wordt betaald op een rekening niet zijnde de rekening
van de (overleden) klant of derde.

Onrechtmatige declaraties
Uit te voeren taken en personele kosten worden onterecht
bekostigd uit het Participatiebudget

Verdeling budget

Werkbedrijf + WML Facilitair
Omzet

Het benutten van het participatiebudget voor taken kan niet
worden aangetoond.

leveringen

Meer/minderwerk

- Controle saldobevestigingen en/of overeenkomsten op
tijdig, juist en volledig verantwoording van uitgezette
gelden conform aflossingsplan.

V

V

V

L

M

NVT

V

X

V

V

V

H

H

X

X

X

X

V

V/X

L

M

X

X

X

X

V

V/X

Overzicht openstaande debiteuren BUIG + klanten
Baanbrekers, niet zijnde BUIG.

L

L

X

X

X

X

V

V/X

Periodieke analyse aantal dubieuze/ oninvorderbare
debieteuren.

L

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V

V

V

V

H

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V

V

V

V

M

H

NVT

V

V

V

V

X

L

H

NVT

V

V

V

V

V

L

H

NVT

V

V

V

V

NVT

NVT

V

V

V

V

V

M

H

X

V

X

V

X

X

L

H

V

V

V

V

V

V

Risico dat omzet hoger wordt verantwoord dan feitelijk
gerealiseerd

M

M

NVT

V

V

V

V

V

Risico dat eindproducten niet of tegen een lagere prijs bij de klant
worden afgerekend

L

L

V

V

V

V

V

V

Orders worden niet gefactureerd

- Investeringsaanvraag
- Goedkeuring investering diverse functionarissen
- Offerte(s) onderliggend aan investeringsaanvraag.

X

H

Facturatie

Accountant toetst (activeringsbeleid aan) regels van de
BBV.

V

M

Uren worden niet juist en/of volledig op de productieorder
verantwoord.

- Financiële Verordening
- Opname voorzieningen in bestuur-srapportages,
jaarverslag en begroting.

NVT

De omzet kan niet worden gegarandeerd. Het ontbreekt aan
duidelijkheid in het ordertraject. Opbrengsten worden niet juist of
volledig verantwoord.

Urenverantwoording

Formeel kan Baanbrekers een bestemmingsre-serve
hebben. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor vanwge
afspraken in de GR.

M

De hoogte van de uitkering/ bruto inkomensvoorziening is onjuist

Re-integratiemiddelen
Declaraties re-integratie

- Applicatiebeheerder levert gegevens aan.
- Teamleider FSA koppelt en verwerkt diverse gegevens.
- MT accordeert verslaglegging

L

Een uitkering, inkomensvoorziening wordt onrechtmatig (niet)
beëindigd en/of onjuist afgewikkeld.

Mutaties worden niet verwerkt waardoor het continue recht op
bijstand of voorziening niet meer juist is vastgesteld.

- Onderliggende documentatie.
- Functiescheiding in boeking

Meer/minderwerk wordt niet gefactureerd.
L

L

V

V

V

V

2

V

Aansluiting subadmnistratie debiteuren met grootboek.

Aanvraagformulier voorzien van noodzakelijke
bewijsstukken

Beoordeling rechtmatigheidsonderzoeksformu-lieren
(ROF)/ Suwinet/ signalen van het Inlichtingenbureau
alsmede beoordeling openstaande financiële
verplichtingen GWS en registreren mutaties en signalen.

Rechtmatigheidsonderzoeksformulieren,
mutatieformulieren, (digitale) meldingen van klanten,
signalen andere bronnen.
Fiat kwijtschelding door teamleider/ manager
Controle op mutatie banknummer voor- en na
betaaldatum + controle op betalingen na overlijden.

- Invoer van normen op basis van publicatie
staatscourant/ gemeentenet.
- Maandelijkse aansluiting geboekte uitkering en de
verwerkte gegevens.
- Maandelijkse verwerking lasten, baten en balansmutaties.
- Geaccordeerde declaraties
- Onderbouwende rapportage/factuur
Bekostiging personeel en taken vindt plaats op basis van
onderbouwde en aantoonbare berekening.
- Controle op registratie participatiemodule GWS
- Rechtmatige declaraties participatiebudget

- offerte
- ordernummer
- calculatieaanvraag
- calculatieberekening
- start productie
- afsluiten order
- pakbon
- factuur
- verwerking grootboek
Urenregistratie
- opbrengsten van maand t afgestemd met de
opbrengsten van maand t-1.
- Inzicht niet gefactureerde orders
- aansluiting financiële (order)administratie
- aansluiting financiële (order)administratie
Opbrengsten maand t-1 worden vergeleken met
opbrengsten maand t. Verschillen worden verklaard

Frauderisicoanalyse:
Opgesteld door:
Bespreken in MT d.d.:
Bespreken in DB d.d.:

2016
Interne Controle
31-okt-16
06-dec-16

Naam activiteit / proces

Risicodefinitie fraude

Risicoinschatting Kans
(laag / Middel/ hoog)

Risicoinschatting Impact
(laag / middel/ hoog)

Getroffen maatregelen intern
Functiescheiding

Adminstratieve organisatie
procedures

4-ogenprincipe

Lijncontroles

NVT

NVT

NVT

NVT

Fysieke beveiliging
Beheer

Omzet Twiddus
Omzet

Rittenplanning

Omzet Detachering
Registratie

Omzet

Loonkostensubsidie

Personeel

Uren

Opbrengst Rijksmiddelen
Ontvangst
Uitgaven

Subsidie
Subsidiestromen

Overig
Beheer netwerk/automatisering
Beheer netwerk/automatisering

Verzekeringen
Verzekeringen

Besluitvorming
Besluitvorming

Leegstaande gebouwen worden niet tijdig hergebruikt en er vindt
geen efficiënt goederenbeheer plaats.

De berekende omzet is onjuist doordat verkochte producten niet
zijn aangeslagen; niet-verkochte producten onterecht wel zijn
aangeslagen en/of de handmatige verwerking van de dagomzet
naar de boekhouding verschillen heeft.

interne controle
verbandscontroles
Beheersmaatregel
NVT

L

L

NVT

NVT

- Contante omzet verkregen via opkoper wordt
onderbouwd met factuur.
- Dagrapportn.a.v de dagstaat kassa.
- Retourbonnen via autorisatie
afdelingsleider/teamleider.
- Weekstaat
- Maandstaat

H

M

V

V

X

V

V

X

M

M

NVT

V

X

V

V

X

L

H

NVT

V

X

X

V

X

- Detacheringsovereenkomst.
- Werkpool: werkbriefjes
- Aansluiting facturatie.

M

H

NVT

V

X

V

V

V

- Aansluiting ERP systeem
- Aansluiting Compas

L

L

NVT

V

X

X

V

x

- Detachering: loonkostensubisidie op basis van
- aanvraagformulier
- uitbetalen na loonstrook
- achteraf definitieve vaststelling.

L

H

NVT

V

X

V

X

V

L

L

V

V

X

X

X

X

Het risico dat Baanbrekers een hogere beloning of vergoeding
krijgt, dan waar op grond van de overeenkomst recht op is.

L

L

NVT

V

V

V

V

V

Ontvangen (Rijks)middelen worden op een onjuiste rekening
geboekt.

L

M

NVT

V

X

NVT

V

V

L

L

NVT

V

X

V

NVT

V

L

L

NVT

V

X

V

V

V

V

V

NVT

NVT

H

H

V

V

- Wachtwoordbeeher
- Roltoebedeling & controle door beheerder
- autoristaie door manager

V (EXTERN/FORMULIER)

V

NVT

NVT

M

L

V

V

- Gedeclareerde schade is voorzien van onderbouwende
documentatie.
- Actuele taxatie inventaris en gebouwen
- Actuele verzekering.

V

V

NVT

NVT

Actueel mandaatregister.

M

M

NVT

V

Goederen welke worden opgehaald bij de inwoner, worden niet bij
afgeleverd Twiddus.

Detacheringen worden niet juist of volledig geregistreerd.

De opbrengsten worden niet juist of volledig verantwoord.

Loonkostensubsidie wordt onterecht of tot een onterecht bedrag
uitbetaald.

Het risico dat mensen te werk worden gesteld die niet zijn
gedetacheerd dan wel waar geen overeenkomst mee is gesloten.

Risico dat uren voor deta's en/of Werkpool niet of tegen een
lagere prijs gefactureerd worden dan afgesproken

Uitgaven van (Rijks)middelen worden niet of onjuist geboekt.

Subsidiestromen (Baanbrekers, UWV, Opleidingen etc.) zijn
onvoldoende in beeld. (Ontvangs en verwerken (en aanvragen) van
de subsidie wordt onvoldoende gemonitoord).

Het risico dat het netwerk/applicaties voor onbevoegden
toegankelijk is en/of dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen in
het netwerk en/of de applicaties.
Het risico dat schade onjuist en/of ten onrechte wordt
gedeclareerd.

Het risico dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatieen besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt.

Nuancering analyse.
Er zijn een aantal risico's benoemd waarbij geen maatregelen aanwezig (lijken te )zijnf. Een
nuancering is daarbij op zijn plaats.. Denk daarbij aan:
- Inkoopbeleid (uniformeren en centraliseren)
- Informatieveiligheid (als kapstok van talvan aanwezige protocollen en instructies).
- Het komen tot één systeem voor het verwerken van detacheringen. (Loopt nu nog via Compass
en/of Navision).
- Het volledig doorrekenen van re-integratie (middelen).
Het handelen van Baanbrekers is niet volledig vastgelegd in zichtbare procedures. Dat wil
echter niet zeggen dat er 'maar wat wordt aangemodderd.' Veel handelingen zijn duidelijk, men
weet wat men moet doen maar het ontbreekt soms aan het zichtbaar vastleggen er van.
Baanbrekers is volop bezig met het in kaart brengen en het beheersen van geconstateerde
risico's (waar nodig en mogelijk). DIt document moet daarom worden gezien als een dynamisch
document. Wat nu is geanalyseerd kan over één maand een andere uitkomst hebben. Dit blijkt
blijkt ook uit het feit dat het onderwerp crediteuren in het Interne Beheersplan 2015-2016
nog niet als risicovol wordt beschouwd terwijl die analyse inmiddels is ingehaald door de
praktijk. Er is aangetoond dat het mogelijk is om op basis van een valse factuur te crediteren.
Het document moet daarom niet worden gelezen als een stricte opsomming van hetgeen nog
niet (goed) is geregeld binnen Baanbrekers. Het is vooral een lerend document: zijn er nog
plekken binnen Baanbrekers die risicovoller zijn dan andere plaatsen en moet daar op termijn
actie op worden ondernomen. De analyse heeft vooral ook tot doel om de frauderisico's op een
snelle manier inzichtelijk te maken.
Oktober 2016
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- Registratie rittenplanning
- 'ophaalbon' getekend door chauffeur en klant.
- Nabellen, steekproef, klant

- Detachering is gebaseerd op geautoriseerde
brondocumenten zoals een ondertekende
detacheringsovereenkomst.
- Vaststelling plaats identitei bij indienst treding.
- urenregistratie
- (Werkpool:) werkbriefje
- Registratie uurprijs in Navision
- Contract/ calculatie/ offerte
- Detacheringsovereenkomst.
- Mutatieformulier
- Controle aansluiting/ standen
Bestuursrapportages
- Bestuursrapportages.
- Begroting
- Jaarrekening
- Bankafschriften
- procedure niet aanwezig
- subsidie aanvraag en vewreking is conform alle
financiele handelnigne derhalve veel controles
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Onderwerp: :

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Samenvatting:
Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen
inkoop bij Baanbrekers plaatsvindt. Dit beleid draagt, samen met het mandaatregister en de
algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers, bij tot het uniformeren, centraliseren en het
actualiseren van de inkoopprocedure binnen Baanbrekers als uitvoeringsorganisatie. De
doelstellingen van Baanbrekers zijn hierbij leidend. Het inkoopbeleid en de uitvoering daarvan is het
kader voor de organisatie. Inkoop is tenslotte ondersteunend en levert continu toegevoegde waarde
aan het gehele prestatieniveau van Baanbrekers. Hoe we onze inkoopprocessen concreet inrichten
om deze inkoopdoelstellingen te realiseren is uitgewerkt in een inkoopprocedure welke, als bijlage
bij dit beleidsstuk, is vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Voorgeschiedenis:
Op 6 november 2015 is door het Dagelijks Bestuur, met ingang van 1 maart 2016, het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de organisatie van Baanbrekers vastgesteld.
Bij het vertalen van dit beleid naar de praktijk zijn er nog een aantal aanvullende zaken naar voren
gekomen die ook thuishoren in dit beleidskader. Dit gaat b.v. over:
•
één beleid voor Baanbrekers én WML facilitair
•
toepassing van social return
•
criteria voor duurzaam inkopen
•
betrekken van lokale leveranciers
Op 16 september 2016 is het bijgevoegde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid door het DB vastgesteld.
Wat willen we bereiken?
Baanbrekers wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid een optimaal inkooprendement realiseren
met behulp van de volgende vier inkoopdoelstellingen:
1. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever te zijn.
2. Een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor haar klanten.
3. Inkoop op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats te laten vinden.
4. Doelmatig en rechtmatig Inkopen zodat gelden op controleerbare en verantwoorde
wijze worden aangewend en besteed.
Wat gaan we daarvoor doen?
Vaststellen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en vervolgens, na publicatie, conform dit beleid
inkopen en aanbesteden.
Wat gaat het kosten?
N.v.t.
Adviezen in- en extern:
N.v.t.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
•
het bijgevoegde Inkoop-en aanbestedingsbeleid vast te stellen.
Bijlage:
N.v.t.

Dagtekening, 19 december 2016
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Baanbrekers
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Het Dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ gevestigd te Waalwijk,

gelet op het bepaalde in:
 de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers en;
 de nota Waardering en afschrijving
 de mandaatregeling van Baanbrekers

besluit:

met ingang van 19 december 2016 vast te stellen het Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de
inrichting van de organisatie van Baanbrekers.

Definities
In dit beleidsplan wordt verstaan onder:
a. Baanbrekers:
De organisatie welke op 1 januari 2013 is ontstaan
door samenvoeging van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Midden-Langstraat en de Dienst Werkbedrijf
voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten
Midden-Langstraat;
Baanbrekers is 100% eigenaar van Ruelong BV met als
handelsnaam WML facilitair. Bestuurlijk is de AVA
(Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van
Ruelong BV (zijnde de voorzitter van het Bestuur van
Baanbrekers) aanspreekbaar voor het reilen en zeilen
binnen WML facilitair richting de deelnemende
gemeenten. Het is dan vanzelfsprekend dat het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid ook door WML
facilitair wordt toegepast in casu dat er gezamenlijk
wordt ingekocht conform het beleid.
b. Inkoop:
Het inkopen van artikelen, diensten en werken;
c. Inkoper:
De inkoopfunctie bestaat uit die activiteiten die in een
organisatie moeten worden vervuld om alle goederen
en diensten die noodzakelijk zijn voor het continueren
van de bedrijfsvoering van externe bronnen te
betrekken tegen de voor de organisatie meest gunstige
mogelijke voorwaarden;
d. Investeringen:
Alle aanschaffingen van goederen die gedurende een
langere periode ( een aantal jaren) in de organisatie
kunnen worden gebruikt: de zogenoemde
bedrijfsmiddelen, hierop vindt afschrijving plaats;
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e. Lokale economie + MKB:
f. Strategische producten:

g. Aanbesteden:

h. Enkelvoudige
opdrachtverstrekking:
i. Meervoudig onderhandse
aanbesteding:
j.

Openbare
aanbesteding:

k. Europese aanbesteding :
l. Inschrijving:

Werkgebied gemeenschappelijke regeling;
Dit zijn producten die een hoge invloed hebben op het
financieel resultaat maar tevens veel risico met zich
meebrengen. Het is bij deze producten lastig om van
leverancier te wisselen omdat er vaak maar weinig
leveranciers zijn en ook bij deze leveranciers is weinig
zekerheid; denk aan de applicaties GWS, Navision en
Compas;
Een aanbesteding is een opdracht. Overheden zijn
verplicht om aanstaande leveringen, diensten of
werken die een drempelbedrag te boven gaan
openbaar aan te besteden. Het verzoek aan bedrijven
om een offerte in te dienen;
Een opdrachtverstrekking waarbij slechts één leverancier tot inschrijving wordt uitgenodigd;
Een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal
leveranciers tot inschrijving wordt uitgenodigd
Een aanbesteding die algemeen bekend wordt
gemaakt en waarbij een ieder zich kan melden als
gegadigde voor de opdracht.
Een aanbesteding conform de Europese regelgeving
Het reageren op de uitnodiging tot levering.
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Inkoop- en aanbestedingsbeleid Baanbrekers
1. Inleiding
Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders
waarbinnen inkoop bij Baanbrekers plaatsvindt. Dit beleid draagt, samen met het mandaatregister,
bij tot het uniformeren, centraliseren en het actualiseren van de inkoopprocedure binnen
Baanbrekers als uitvoeringsorganisatie. De doelstellingen van Baanbrekers zijn hierbij leidend. Het
inkoopbeleid en de uitvoering daarvan is het kader voor de organisatie. Inkoop is tenslotte
ondersteunend en levert continu toegevoegde waarde aan het gehele prestatieniveau van
Baanbrekers. Hoe we onze inkoopprocessen concreet inrichten om deze inkoopdoelstellingen te
realiseren is uitgewerkt in een inkoopprocedure welke, als bijlage bij dit beleidsstuk, is vastgesteld
door het dagelijks bestuur.
Baanbrekers wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid een optimaal inkooprendement
realiseren met behulp van de volgende 4 inkoopdoelstellingen:
1. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever te zijn.
2. Een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor haar klanten.
3. Inkoop op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats te laten vinden.
4. Doelmatig en rechtmatig Inkopen zodat gelden op controleerbare en verantwoorde
wijze worden aangewend en besteed.
De inkoopdoelstellingen met de bijbehorende uitgangspunten worden hieronder nader toegelicht.

2. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn
Professionaliteit
• Professionaliteit van inkoop houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze aandacht wordt besteed
aan onder andere het inrichten van een uitgavenanalyse, inkooppakketten, inkoopstrategieën
en contract- en leveranciersmanagement.
• Continu wordt geïnvesteerd in inkoopkennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten,
conform de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving.
• Baanbrekers acht het van belang om de leverancier te kennen door - indien nodig - een
leveranciersbeoordeling uit te voeren. Het leidt tot inzicht in de betrouwbaarheid van
leverancier.
• Baanbrekers spant zich in om aan de ondernemer die inlichtingen en gegevens te verstrekken die
nodig zijn in het kader van het inkoopproces.
• Baanbrekers heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en medewerkers integer handelen.
Zij houden zich aan de vastgestelde gedragscode en handelen zakelijk en objectief en hebben
geen directe of indirecte persoonlijke belangen bij de opdrachtverstrekking, dan wel niet de
schijn van een dergelijk belang gewekt.
• Baanbrekers wil uitsluitend zaken doen met integere leveranciers die zich niet bezighouden met
criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van leveranciers is bij inkoop en
aanbesteding in beginsel mogelijk door de toepassing van uitsluitingsgronden.
• Baanbrekers acht een te grote afhankelijkheid van leveranciers niet wenselijk. Baanbrekers streeft
naar onafhankelijkheid ten opzichte van leveranciers (contractanten) zowel tijdens als na de
contractperiode.
• Baanbrekers acht het van belang dat contractpartners niet zodanig afhankelijk worden van
Baanbrekers als opdrachtgever dat zij bij het beëindigen van de overeenkomst niet langer
kunnen voortbestaan.
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3. Baanbrekers stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor
leveranciers voorop
Administratieve lastenverlichting
• Zowel Baanbrekers als leveranciers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het
inkoopproces. Baanbrekers verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria
te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren.
Digitalisering
• Bij het Inkoop- en aanbestedingsproces zal Baanbrekers zo veel mogelijk gebruik maken van
digitale mogelijkheden.

4. Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats
Duurzaam inkopen
•. Bij aanbestedingsprocedures dienen -daar waar mogelijk- duurzaamheidcriteria te worden
toegepast. Deze criteria hebben veelal betrekking op milieuaspecten, politiek/economische en
sociaal/maatschappelijke aspecten.
• Criteria worden opgenomen bij technische specificatie, selectie en/of gunningscriteria bij het
aanbesteden van een levering, dienst of werk of als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden in het
contract.
• Hierbij worden de criteria gehanteerd voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI
(Duurzaam inkopen) die geformuleerd zijn door PIANOo.
Social return
 Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
• Uitgangspunt is de inzet van mensen uit de doelgroep in werk of voorbereidend op werk. In het
programma van eisen wordt dit als voorwaarde meegenomen vanaf een opdrachtwaarde van €
50.000,- per jaar.
• In overleg met een accountmanager van Baanbrekers wordt maatwerk toegepast.
• Uitzondering hierbij is als er alleen sprake is van een levering van goederen zonder personele
inzet. Dit conform afspraken met de gemeente.

5. Doelmatig en rechtmatig Inkopen zodat gelden op controleerbare en verantwoorde wijze
worden aangewend en besteed
Doelmatigheid
Inkopen tegen een optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding
• Baanbrekers koopt efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten een positieve
bijdrage leveren aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke
verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de uitgaven staan centraal.
Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten kan Baanbrekers ook interne en andere
(externe) kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen werken,
leveringen en diensten speelt een belangrijke rol.
Lokale economie en MKB
• Baanbrekers heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van
discriminatie van leveranciers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse
offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende
weten regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en
lokale leveranciers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en Baanbrekers moet niet
onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen.
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• Baanbrekers heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uitgangspunt is dat alle
leveranciers gelijke kansen moeten krijgen. Baanbrekers houdt echter bij haar inkoop de
mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan Baanbrekers doen door
gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van
combinaties en het verminderen van de administratieve lasten en het voorkomen van het
hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.
• Bij het uitnodigen van potentiële leveranciers wordt zoveel mogelijk inschrijvers uit de regio
uitgenodigd. Hierbij is noodzakelijk dat voor alle deelnemers aan de procedure de geschiktheid
op gelijke wijze is vastgesteld en zij eveneens onder dezelfde voorwaarden meedingen. Bij
gelijke uitkomst (prijs-kwaliteit) wordt de voorkeur aan de lokale / regionale leverancier
gegeven.
Innovatie
• Baanbrekers moedigt innovatiegericht inkopen en aanbesteden aan. Bij innovatiegericht Inkopen
wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat Baanbrekers ruimte aan de ondernemer om
een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe
innovatieve oplossing, de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand
'product' of dat er functioneel wordt ingekocht in plaats van technisch. Dit houdt in dat wordt
ingekocht op basis van een probleemstelling en niet op basis van een oplossing.
• Baanbrekers bekijkt - daar waar mogelijk - of in plaats van traditionele contractvormen een
andere innovatieve contractvorm mogelijk is.
Samenwerkingsverbanden
• Baanbrekers heeft oog voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen
binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met gemeenten of aanbestedende
diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op
inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, bundelen van soortgelijke opdrachten en
werkvoorzieningsschappen.
Rechtmatigheid
Algemeen juridisch kader
• Baanbrekers leeft het inkoop- en aanbestedingsbeleid na.
• Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaatregeling.
• Baanbrekers past bij de betreffende inkoop indien van toepassing de volgende - of nadien
gewijzigde- regelingen en documenten toe:
Ad hoc de algemene inkoopvoorwaarden van de VNG voor Leveringen en Diensten en na
vaststelling door het bestuur de inkoopvoorwaarden Baanbrekers;
Landelijk opgestelde algemene voorwaarden voor specifieke branches met eventueel afwijkende bepalingen van Baanbrekers.
• Europese wet- en regelgeving:
• Nationale wet- en regelgeving
• Financiële verordening Baanbrekers
• Controleverordening Baanbrekers
Uniforme regelingen en documenten
• Baanbrekers hanteert uniforme regelingen en documenten, tenzij een concreet geval dit niet
toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat leveranciers weten waar ze aan toe zijn
en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd.
Algemene beginselen bij inkoop
• Baanbrekers bevordert eerlijke mededinging. Leveranciers moeten een eerlijke kans krijgen om de
opdracht gegund te krijgen. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde
marktwerking (ook op langere termijn). Baanbrekers wenst geen Leveranciers te betrekken in
haar inkoopproces die de mededinging vervalsen. Baanbrekers neemt bij overheidsopdrachten
en concessieovereenkomsten voor werken voor boven de (Europese) drempelwaarden en bij
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) drempelwaarden met
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een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht in acht:
Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden
behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte
discriminatie is verboden.
Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.
Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit
is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en
oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.
Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de
inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht.
Baanbrekers past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden
en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.
Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van leveranciers uit andere lidstaten van de
Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op
gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de Gemeente.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 1
• Baanbrekers neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht,
zoals het gelijkheidsbeginsel, motiverings- beginsel en vertrouwensbeginsel.
Grensoverschrijdend belang
• Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk
grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met
een duidelijk grensoverschrijdend belang past Baanbrekers de algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht toe en zal Baanbrekers een passende mate van openbaarheid in acht
nemen.

6. Bepalen van de inkoopprocedure
Baanbrekers hanteert bij de onderstaande bedragen de daarbij genoemde procedures. Het niet
toepassen van die procedures kan alleen op basis van een deugdelijke schriftelijke motivering. Bij
aanbestedingen onder de Europese drempel kan de algemeen directeur gemotiveerd en
beargumenteerd besluiten om af te wijken van onderstaande tabel. (Bedragen zijn exclusief BTW).
Dit geldt ook voor de strategische producten boven de Europese norm.
Het inkopen van activiteiten, diensten die worden aangeboden of worden geleverd door organisaties
die gelieerd zijn aan Baanbrekers (o.a. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-langstraat,
Stichting Fidant, Ruelong BV/WML-facilitair) worden door deze organisaties geleverd, als zijnde
ingebed in de interne bedrijfsvoering van Baanbrekers, waardoor deze inkoopprocedure c.q.
inkoopbeleid hierop niet van toepassing wordt verklaard.
Er wordt in principe een contract voor 3 jaar met optioneel 1 of 2 verlengingsjaren afgesloten. Bij
twijfel omtrent de te volgen procedure is het advies van de afdeling inkoop leidend.

1

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb's) behelzen in Nederland een aantal beginselen die
ontstaan zijn uit jurisprudentie om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen.
Voor 1994, toen de Algemene wet bestuursrecht in werking trad, waren de meeste beginselen niet vastgelegd
in de wet. Door middel van jurisprudentie is de verhouding tussen de overheid en de burger verduidelijkt.
Vanaf 1994 is een aantal beginselen gecodificeerd.
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opdrachtwaarde

procedure

rol inkoop

Minimum
aantal offertes

Documenten

<= € 2.000,00

Inkoop
eenvoudig

geen

Inkoopbon tot
€ 2000,-

> € 2.000,00
< = € 10.000,00

Enkelvoudig

1

Inkooptrajectformulier en
Inkoopbon vanaf
€ 2000,-

€ 10.000,00
< = € 50.000,00

Meervoudig

Inkopen dienst, levering
of artikel.
Regie2
Levering, diensten of
werken.
Onderhands
aanbesteden3
Regie
Levering, diensten of
werken.
Toetsen Programma van
Eisen 4
Regie

2

> € 50.000,00
< =Europese drempel

Meervoudig
onderhands

Levering, diensten of
werken.

3

Inkooptrajectformulier en
Investeringsvoorstel5 geaccordeerd door MTlid/leden conform
mandaatregeling6.
Investeringsvoorstel geaccordeerd door MTlid/leden conform
mandaatregeling.
Inkooptrajectformulier en
Investeringsvoorstel geaccordeerd door MTlid/leden conform
mandaatregeling.

Openbaar
Toetsen Programma van
Eisen

7

Opdrachten >
Europese Drempel

Europees

Regie
Begeleider
aanbestedingstraject

Regie conform
Europese
richtlijnen

Inkooptrajectformulier

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 19 december 2016.
De secretaris,

de voorzitter,

Mevrouw A.E.W van Limpt M.C.M.

De heer W. Ligtenberg

2

Vanwege de van toepassing zijnde wet -en regelgeving heeft de inkoop de regierol bij deze
aanbestedingsvorm;
3
Van aanbesteding is sprake zodra er inkopen worden gedaan waarbij een vergelijk wordt gemaakt op
kwaliteits-, product- en prijsniveau.
4
Het opstellen van een functioneel programma van eisen is verplicht bij deze aanbestedingsvorm;
5
Is er sprake van een investering of het inkopen van een artikel boven een bepaalde opdrachtwaarde, is het
schrijven van een investeringsvoorstel verplicht.
6
De mandaatregeling wordt nog in overeenstemming gebracht met het nieuwe inkoopbeleid.
7
Het drempelbedrag wordt tweejaarlijks vastgesteld. De drempel wordt afgezet tegen de totale waarde van de
opdracht.
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Behandeling in:

MT van

AB van 19 december 2016

Onderwerp: Algemene Voorwaarden
Steller: Conny Kleijssen, jurist

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van:
 Algemene leverings- dienstverlenings- betalingsvoorwaarden van
Baanbrekers;
 Algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers;
 Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant;
 Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking
van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex
artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening,

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

AB: 19 december 2016

A.E.W. van Limpt
secretaris

W. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
C. Kleijssen met diverse relevante
functionarissen uit de organisatie.

Extern:

Datum:
Augustus 2016

MT- behandeling en accordering

12 september 2016

DB instemming
Ter juridische toetsing zijn alle
voorgestelde algemene voorwaarden
voorgelegd bij het advocatenkantoor
Banning

21 oktober 2016
Eind
september/begin
oktober 2016

Actor / bijzonderheden

Datum:

Ja, C. Kleijssen/ R. de Jong
Ja, R. de Jong
Klanten moeten geïnformeerd worden
over de nieuwe voorwaarden. Actie:
accountmanagers
Ja, R. de Jong

Na vaststelling
Na vaststelling
Na vaststelling

Klantenparticipatie:
Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O

Na vaststelling
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Anders:

Terinzagelegging:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Ja

Deponeren van de voorwaarden bij de
Kvk: Actie: C. Kleijssen
Deponering is niet verplicht, wel aan te
raden.
Bij de gemeenten en publicatie in de
gemeentelijke registers.
Actie: C. Kleijssen

Na vaststelling

Verwerkt door:
M. Felida

Datum:
N.t.b.

Na vaststelling

Onderwerp: Algemene voorwaarden
Voorgeschiedenis:
Per 1 januari 2013 zijn de Intergemeentelijke sociale dienst Midden-Langstraat (voormalig ISD) en de
dienst Werkbedrijf Midden-Langstraat (voormalig WML) gefuseerd, waarbij er op dat moment om
redenen voor werd gekozen om de gemeenschappelijke regeling ISD te liquideren en de
gemeenschappelijke regeling WML te continueren.
Middels het continueren van de gemeenschappelijke regeling van WML werden op dat moment ook
de algemene voorwaarden van WML gecontinueerd. Openstaande actie daarbij was dat deze
algemene voorwaarden te zijner tijd zouden worden geactualiseerd. Dit mede met het oog op het
eerst nog verder moeten uitkristalliseren van de nieuwe fusie organisatie van Baanbrekers.
Wat willen we bereiken?
Baanbrekers is een organisatie waarvan de contouren en de invulling inmiddels vorm heeft gekregen.
Het moment is daar om de huidige bestaande algemene voorwaarden te actualiseren, waarbij het de
bedoeling is dat na vaststelling en deponering van de nieuwe voorwaarden deze nieuwe algemene
voorwaarden daar waar mogelijk in gebruik worden genomen. Daar waar mogelijk, omdat als op een
eerdere overeenkomst de eerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, deze alleen
met toestemming van de wederpartij kunnen worden gewijzigd. Stemt de wederpartij hiermee niet
in dan blijven de bestaande voorwaarden op deze overeenkomst van toepassing.
Wat gaan we daarvoor doen?
Baanbrekers heeft, met als basis de bestaande algemene voorwaarden, de nieuwe algemene
voorwaarden afgestemd aan de eisen van deze tijd, aan de huidige wetgeving, en aan de huidige
producten, diensten en productmarktcombinaties (PMC’s) die Baanbrekers exploiteert. De
voorliggende voorwaarden zijn inmiddels intern goed besproken met diverse relevante
functionarissen binnen Baanbrekers die met deze voorwaarden moeten gaan werken. Op 12
september jl. zijn deze voorwaarden geaccordeerd door het managementteam van Baanbrekers.
Vervolgens zijn deze voorwaarden voorgelegd aan het advocatenkantoor Banning ter juridische
toetsing en met de voorwaarden is door uw Dagelijks Bestuur ingestemd datum 21 oktober jl.
Aan uw Algemeen bestuur wordt hierbij gevraagd deze algemene voorwaarden vast te stellen.
Na vaststelling zullen de algemene voorwaarden gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel
en in de praktijk in gebruik worden genomen. Streven daarbij is dat deze nieuwe algemene
voorwaarden vanaf 1 januari 2017 kunnen worden toegepast op de af te sluiten overeenkomsten.
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In het kort de belangrijkste wijzigingen inzake deze voorwaarden op een rijtje:
Algemene leverings- dienstverlenings- betalingsvoorwaarden van Baanbrekers
 Als basis voor de actualisatie van deze voorwaarden zijn gebruikt de bestaande leverings-,
dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van WML, zoals deze nog op bestaande
overeenkomsten van toepassing worden verklaard.
 Wijzigingen hebben met name plaatsgevonden in de opgenomen bijzondere bepalingen
t.a.v. bepaalde pmc’s, zoals schoonmaak en groen. Deze pmc’s vormen geen onderdeel meer
van Baanbrekers, waardoor deze bijzondere voorwaarden uit de algemene voorwaarden zijn
verwijderd. Opgemerkt moet worden dat WML-facilitair in relatie tot deze activiteiten eigen
voorwaarden heeft die van toepassing worden verklaard op overeenkomsten aangaande
deze activiteiten. Toegevoegd aan de bijzondere voorwaarden voor Baanbrekers zijn de
specifieke voorwaarden t.a.v. de kringloop activiteit Twiddus.
 Overige wijzigingen hebben met name te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving en
bepaalde bepalingen die zijn aangepast, omdat deze op basis van de huidige jurisprudentie
inmiddels als onredelijk bezwarend voor de wederpartij worden bestempeld en daardoor in
deze voorwaarden als zodanig niet kunnen worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld het beding
waarbij de wederpartij afstand doet om de overeenkomst te kunnen ontbinden indien
Baanbrekers tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens deze partij.
Algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers
 Als basis voor de actualisatie van deze algemene inkoopvoorwaarden is gebruikt het VNG
model algemene inkoopvoorwaarden voor levering en diensten.
 Enkele wijzigingen c.q. nuances zijn aangebracht die betrekking hebben op het onredelijk
bezwarend kunnen zijn van bepaalde bepalingen voor de wederpartij. Middels de
aangebrachte nuances wordt voldaan aan de desbetreffende artikelen van het Burgerlijk
Wetboek.
Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant
 Als basis is gebruikt de detacheringsvoorwaarden, zoals deze waren afgeleid van de
individuele en groepsdetacheringsvoorwaarden zoals WML die gebruikten.
 Gestreefd is nadrukkelijk om de voorwaarden voor het detacheren van groepen van
personen (groepsdetachering), waarbij veelal de aansturing en begeleiding in handen blijft
van Baanbrekers/St. Fidant (uitlener) zelf en de voorwaarden voor het detacheren van één
persoon (individuele detachering), waarbij de aansturing en begeleiding wordt overgedragen
aan de inlener, te verenigen in één set van detacheringsvoorwaarden.
 Daarnaast is er voor gekozen om deze set van detacheringsvoorwaarden zowel voor de
organisatie van Baanbrekers van toepassing te kunnen verklaren, als voor de detacheringen
vanuit de aan Baanbrekers gelieerde Stichting Fidant. Voor beide rechtspersonen gelden in
principe dezelfde voorwaarden met slechts één uitzondering, namelijk dat een detachering
vanuit Stichting Fidant nadrukkelijk gericht is op het opdoen van (werknemers-)
vaardigheden van de gedetacheerde. Hiertoe is in de set van detacheringsvoorwaarden één
afzonderlijk artikel opgenomen (artikel 18) in relatie tot deze specifieke doelstelling.
Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie
in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening
 Als basis is gebruikt de bestaande set van voorwaarden in het kader van het begeleid werken
ex artikel 7 Wsw zoals WML deze gebruikte.
 Deze set van voorwaarden is geactualiseerd en meegenomen in deze voorwaarden is het
ingenomen standpunt door uw bestuur om te gaan werken met een loonwaardebepaling
3/4

voor diegenen die buiten Baanbrekers te werk worden gesteld (dus ook voor begeleid
werkenden, waarbij de werkgever actief moet meewerken aan het verhogen van de
loonwaarde). Bovendien is in deze voorwaarden opgenomen dat gewerkt wordt met een
subsidieplafond. Hierdoor wordt gepoogd zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de
subsidieplafonds zoals ook de P-wet deze kent.
Voorstel:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de:
•
Algemene leverings- dienstverlenings- betalingsvoorwaarden van Baanbrekers;
•
Algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers;
•
Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant;
•
Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een
loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale
werkvoorziening,
vast te stellen.
Dagtekening, 19 december 2016
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A. ALGEMENE BEPALINGEN
TOEPASSELIJKHEID ALGEMEEN
Artikel A 1.
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, op alle Offertes die
door een Contractant aan Baanbrekers worden gedaan alsmede op elke Overeenkomst en/of
juridische verbintenis waarbij een Contractant (een) Prestatie(s) levert aan Baanbrekers.
2. Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
3. Indien een bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde (een) nieuwe
bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling(en) in acht worden genomen.
4. De algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
DEFINITIES
Artikel A 2.
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de volgende met hoofdletter geschreven
woorden:
> Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan Baanbrekers.
> Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, handelend onder de naam Baanbrekers en
gevestigd te Waalwijk, aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX.
> Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Baanbrekers.
> Dienst(en): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een
specifieke behoefte van Baanbrekers.
> Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk
Wetboek.
> Leverancier: de leverancier van Goederen, Diensten en/of Werken bij wie Baanbrekers een
Offerteaanvraag heeft gedaan, maar met wie nog geen Overeenkomst is aangegaan.
> Levering(en): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van
Baanbrekers te leveren Goederen.
> Offerte: een schriftelijk aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
> Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Baanbrekers voor te
verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de wet en van toepassing
zijnde richtlijnen.
> Overeenkomst: al hetgeen tussen Baanbrekers en de Contractant is overeengekomen.
> Partij(en): Baanbrekers en/of de Contractant.
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>

>
>

>

Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst
in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst
onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.
Prestatie(s): de te verrichten Levering(en) en/of Dienst(en) en/of Werken.
Werkdag: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot
nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van het
Staatshoofd officieel wordt gevierd.
Werk(en): Uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk, 7:750
BW), niet zijnde Levering(en) of Dienst(en).

OFFERTE, OPDRACHT, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel A 3.
1. Baanbrekers kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is op
grond van de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving.
Baanbrekers zal geen kosten of schade verschuldigd zijn/vergoeden die hiermee
samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De Offerte van de Leverancier wordt geacht gedurende negentig dagen na dagtekening
bindend te zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De Leverancier is na het uitbrengen van een Offerte te allen tijde verplicht om Baanbrekers
op de hoogte te stellen van (aanstaande) prijswijzigingen, ook voordat een Overeenkomst tot
stand is gekomen.
4. De met de Offerte gepaard gaande kosten en die van eventueel noodzakelijke documentatie,
presentatie en/of monsters voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn
voor rekening en risico van de Leverancier.
5. De in de Offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op alle kosten
betrekking te hebben die nodig zijn om de Prestatie(s) te leveren op de door Baanbrekers
aangewezen plaats en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van de Leverancier, met uitzondering van de verschuldigde btw. Onder deze
kosten vallen bijvoorbeeld lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die verband houden
met de productie, het vervoer, de levering en de verzekering.
6. De Overeenkomst komt tot stand doordat de daartoe bevoegde persoon bij Baanbrekers, die
gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen, een Offerte van een Leverancier
door middel van een schriftelijke bevestiging aanvaardt.
7. Indien de Leverancier een Offerte via de elektronische weg doet, komt de Overeenkomst tot
stand door expliciete aanvaarding van de Offerte door Baanbrekers via de elektronische weg.
8. Een wijziging (bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend – een prijsaanpassing) van en/of aanvulling
op een Overeenkomst door de Contractant kan alleen worden doorgevoerd indien deze tijdig
aan Baanbrekers bekend is gemaakt en schriftelijk uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door de
daartoe bevoegde persoon die gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen.
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B. UITVOERING OVEREENKOMST
Artikel B 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN CONTRACTANT
1.
De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe
samenwerking met Baanbrekers nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van
de Contractant.
2.
De tussen de Contractant en Baanbrekers overeengekomen (Af)leverdatum geldt als een
fatale termijn. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn voor de
uitvoering van de betreffende Prestatie(s), zoals vermeld in de Overeenkomst, is verstreken
en de desbetreffende Prestatie(s) niet of niet volledig/correct zijn uitgevoerd.
3.
De Prestatie(s) wordt (worden) geacht te zijn (Af)geleverd, op het moment dat
deze door de Contractant op de door Baanbrekers aangewezen plaats zijn (Af)geleverd en
Baanbrekers daar vrij over kan beschikken c.q. gebruik van kan maken. In het geval er sprake
is van levering van Diensten of Werken dan geldt het moment waarop een
opleveringsrapport door beide partijen is ondertekend als moment van Levering.
4.
Indien de Contractant ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op terreinen of
in de gebouwen van Baanbrekers dient te verrichten, dienen de Contractant, en de onder
hem werkzame personen of door hen ingeschakelde derden, de instructies van Baanbrekers
en de ter plaatse bij Baanbrekers geldende voorschriften in acht te nemen, alsmede de
werkzaamheden tijdens de door Baanbrekers opgegeven tijden uit te voeren.
5.
De Contractant zal Baanbrekers op de hoogte houden van de uitvoering van de
Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet
uitsluitend, verplicht om Baanbrekers direct schriftelijk onder vermelding van de reden in te
lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming,
feiten en omstandigheden waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden,
alsmede de maatregelen die Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te
beperken. Deze mededeling
ontslaat de Contractant niet van diens verplichtingen, bijvoorbeeld die ter zake de fatale
termijn. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de
Overeenkomst en/of wettelijke bepalingen.
6.
Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring/medewerking van Baanbrekers, kan de
Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door
derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan
derden. Baanbrekers kan aan deze toestemming eenzijdig nadere voorwaarden verbinden.
7.
De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of personeel
van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen
werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere
ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de
Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van
werkzaamheden.
8.
De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden
te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en Baanbrekers bij de
uitvoering van de Overeenkomst.
9.
De Contractant vrijwaart Baanbrekers voor strafrechtelijke boetes en eventuele bestuurlijke
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet
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10.

11.

bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met
de Overeenkomst en die de Contractant of Baanbrekers krijgt opgelegd.
De Contractant zal vooraf of tegelijkertijd met de (Af)levering, alle informatie, documentatie,
inlichtingen, aanwijzingen en dergelijke die Baanbrekers redelijkerwijs nodig heeft om
optimaal gebruik te maken van de Prestatie(s) aan Baanbrekers in de Nederlandse taal
kosteloos ter beschikking stellen. Baanbrekers is vrij in het gebruik hiervan, waaronder
begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
Slechts voor zover de Contractant daartoe expliciet en schriftelijk is gemachtigd door
Baanbrekers zal de Contractant optreden als gemachtigde van Baanbrekers. Eventuele
negatieve gevolgen van het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin, komen
voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel B 2. ACCEPTATIE, KWALITEIT EN KEURING
1.
De (Af)levering van de Prestatie(s) zoals hiervoor in artikel B.1 beschreven
geldt niet als aanvaarding door Baanbrekers.
2.
Binnen veertien dagen na (Af)levering zal Baanbrekers de Prestatie(s) inspecteren met
betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en vaststellen of de Prestatie(s)
voldoet (voldoen) aan hetgeen is overeengekomen en aan de geldende Nederlandse of
Europese wet- en regelgeving met betrekking tot in ieder geval, doch niet uitsluitend,
veiligheid, gezondheid en milieu.
3.
Baanbrekers zal de Contractant binnen redelijke termijn, welke termijn in ieder geval niet
verstrijkt binnen veertien dagen na (Af)levering, schriftelijk informeren of de Prestatie(s)
is/zijn geaccepteerd. In het geval Baanbrekers de Contractant niet binnen redelijke termijn
schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt Baanbrekers geacht de Prestatie(s)
te hebben geaccepteerd.
4.
In het geval Baanbrekers de Prestatie(s) afkeurt c.q. niet accepteert, zal Baanbrekers de
Contractant daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd op de hoogte stellen. Baanbrekers
heeft in dat geval het recht om:
a. door het stellen van een redelijke termijn, de Contractant de mogelijkheid te geven voor
zijn risico en rekening de voorkomende gebreken aan de geleverde Prestatie(s) te (laten)
herstellen of de geleverde Prestatie(s) te (laten) vervangen/opnieuw te verrichten; of
b. de geleverde Prestatie(s) te retourneren aan de Contractant.
De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de Contractant. Indien
terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Baanbrekers de Prestatie(s) voor rekening en
risico van de Contractant onder zich houden.
Artikel B 3. GARANTIE
1.
De Contractant garandeert:
a.
dat de geleverde (installatie/montage van de) Prestaties uitgevoerd zijn zoals
overeengekomen en derhalve, onder andere, van goede kwaliteit zijn, compleet zijn, vrij zijn
van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
b.
dat de Prestaties voorts voldoen aan de relevante Nederlandse en/of Europese wet- en
regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen alsmede aan, indien van toepassing, de geldende milieunormen en/of
gezondheidsnormen en garandeert Baanbrekers het vrije en ongestoorde gebruik ervan, bij
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2.

3.

4.

gebreke waarvan de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert en
dienovereenkomstig schadeplichtig is jegens
Baanbrekers.
De Contractant verleent tenminste bovengenoemde garanties voor de Prestaties gedurende
een periode van twaalf maanden vanaf het moment dat Baanbrekers de Prestaties heeft
geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de
aansprakelijkheid van de Contractant indien en voor zover die op grond van wet- en/of
regelgeving verder strekt dan hiervoor vermeld.
De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar, of een termijn die
schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen
kunnen worden geleverd.
De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld
zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Baanbrekers ter
beschikking te stellen.

Artikel B 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO
1.
De te leveren en geleverde Prestaties zijn en blijven voor risico van de Contractant tot het
moment dat deze namens Baanbrekers door een daartoe bevoegd persoon in ontvangst zijn
genomen en overeenkomstig het in deze inkoopvoorwaarden bepaalde zijn geaccepteerd.
2.
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor zaken die door
Baanbrekers aan de Contractant ter beschikking zijn gesteld voor bijvoorbeeld reparatie,
herstel of een andere be- of verwerking, bij de Contractant.
3.
Gezien hetgeen hiervoor is bepaald, is de Contractant verplicht de Prestatie(s) en de in het
vorige lid bedoelde zaken naar behoren en voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te
houden en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan, verlies van of schade daaraan
te voorkomen of beperken.
Artikel B 5. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
1.
Contractant verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt
en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op
generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen
doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke
uitspraak tot bekendmaking noopt.
2.
Contractant zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
3.
De geheimhoudingsplicht blijft voor Contractant tijdens en na afloop van een Overeenkomst
van kracht.
4.
Baanbrekers heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de
Contractant en/of de voor die Contractant werkzame personen en/of door die Contractant
ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven te
ontbinden en de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op de Contractant.
5.
Contractant verplicht zich om de eventuele verwerking van privacy- en persoonsgegevens
overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en
privacywetgeving uit te voeren, waarbij Contractant in ieder geval passende technische en
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organisatorische maatregelen treft om de privacy- en persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Artikel B 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1.
Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig
resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Baanbrekers, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor
zover nodig – om niet over aan Baanbrekers. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos
meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
2.
Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van
de (uitvoering van de) Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant
daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Baanbrekers en/of derden.
3.
De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten
op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. Een
eventueel door de Contractant gemaakt eigendomsvoorbehoud is niet van toepassing.
Baanbrekers wijst een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De Contractant
aanvaardt deze afwijzing uitdrukkelijk.
4.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
5.
Baanbrekers behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het
kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt Werk. De Contractant
erkent dit voorbehoud.
6.
De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle
bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Baanbrekers in de
weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of
auteursrechten en vrijwaart Baanbrekers tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
7.
In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in
overleg met Baanbrekers te bewerkstelligen dat Baanbrekers het ongestoorde gebruik van
het geleverde zal kunnen voortzetten.
8.
In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde
vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van Baanbrekers vergoeden
inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het
voeren van gerechtelijke procedures.
Artikel B 7. WIJZIGING OVEREENKOMST
1.
Baanbrekers is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na
overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of
aanvulling.
2.
In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
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Artikel B 8. UITRUSTING EN MATERIALEN
1.
De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de
Overeenkomst te gebruiken - niet van Baanbrekers afkomstige - materialen en uitrusting
(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de door haar
bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, uitrusting en overige zaken en
dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel B 9. AANSPRAKELIJKHEID
1.
Indien de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden tekortschiet, is hij zonder nadere
ingebrekestelling na afloop van de fatale termijn (van rechtswege) in verzuim en gehouden
alle door Baanbrekers door die tekortkoming geleden en te lijden schade te vergoeden.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten
voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Baanbrekers gerechtigd tot het innen
van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag vanaf de dag van het verzuim met een
maximum van 100% van het door Baanbrekers in verband met de Prestatie(s)
overeengekomen bedrag.
2.
Indien de Contractant in verzuim is geraakt, is Baanbrekers gerechtigd de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Dit behoudens voor zover ontbinding, gelet op de omstandigheden van het geval,
waaronder de ernst en de toerekenbaarheid van het verzuim, in strijd zou zijn met de
redelijkheid en billijkheid. De ontbinding geschiedt d.m.v. een aangetekend schrijven.
3.
De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle aanspraken van derden en/of personeel
en/of diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de
Contractant werkzaam zijn, ter zake vergoeding van schade die wordt geleden door of in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.
De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van
derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit
de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik of toepassing van de (Af)geleverde
Goederen of Diensten van de Contractant.
5.
De Contractant, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen, ook eventuele
bedrijfsvoorschriften en reglementen van Baanbrekers, bij gebreke waarvan Baanbrekers niet
aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade, waarmee Baanbrekers niet erkent dat
zij in andere gevallen wel aansprakelijk zou zijn.
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Artikel B 10. OVERMACHT
1.
De Contractant kan zich jegens Baanbrekers enkel op overmacht beroepen, indien de
Contractant Baanbrekers onverwijld, doch in ieder geval binnen vierentwintig uur, nadat de
omstandigheid die de beweerdelijke overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, onder
overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.
De Contractant verplicht zich, voor zover mogelijk, iedere oorzaak van de overmacht zo snel
als mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.
2.
Nadat de overmacht meer dan tien dagen heeft geduurd, of als bij aanvang van de
overmacht al is te voorzien dat deze meer dan tien dagen zal duren, is Baanbrekers
gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op Baanbrekers
enige verplichting tot schadevergoeding rust.
3.
Onder overmacht wordt niet gerekend het tekortschieten van derden en/of personeel en/of
diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de Contractant
werkzaam zijn in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Contractant.
Artikel B 11. VERZEKERING
1.
De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst. Op verzoek van Baanbrekers zal de Contractant kopieën
van polissen, betalingsbewijzen en andere door Baanbrekers in dit kader gewenste
bescheiden aan Baanbrekers overleggen.
2.
De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering
van de Overeenkomst niet ten nadele van Baanbrekers wijzigen, tenzij Baanbrekers hiervoor
haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
3.
Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten
tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval zal de
Contractant alle Goederen, diensten en/of werken van Baanbrekers, die hij onder zich krijgt
bij het uitvoeren van de Overeenkomst, op eigen kosten tegen alle schade verzekeren.
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C. FINANCIËLE BEPALINGEN
Artikel C 1. PRIJZEN, MEERWERK EN MINDER WERK
1.
De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in
Euro’s.
2.
Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst begrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor
zover Baanbrekers expliciet toestemming heeft verleend voor het verrichten van deze extra
prestaties.
3.
Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud
en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Baanbrekers.
4.
Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals
opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.
Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn
opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend
marktconforme tarieven aan te bieden.
Artikel C 2. FACTURERING EN BETALING
1.
Op de factuur, gezonden aan Baanbrekers en op een correcte wijze te naam gesteld,
eventueel met naam van de bekende contactpersoon, vermeldt de Contractant;
a.
de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode,
woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTWnummer, KvK-nummer;
b.
het factuuradres van de Contractant;
c.
het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
d.
gespecificeerd de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken die worden of zijn
(Af)geleverd; en
e.
eventuele nadere eisen in overleg met Baanbrekers.
2.
Baanbrekers zal de factuur van de Contractant betalen uiterlijk op de dertigste dag na
ontvangst van de factuur, tenzij expliciet anders wordt afgesproken. In het geval de factuur is
ontvangen voordat de Prestaties in hun geheel zijn geleverd, zal Baanbrekers deze uiterlijk op
de dertigste dag na voltooiing van de levering betalen, tenzij expliciet anders wordt
afgesproken.
3.
Betaling van de factuur houdt geen acceptatie overeenkomstig deze
inkoopvoorwaarden in en doet geen afbreuk aan het recht van Baanbrekers op
nakoming van een Overeenkomst.
4.
Het in dit artikel bepaalde laat de eventuele rechten van Baanbrekers tot onder
andere opschorting, het uitoefenen van retentierecht, ontbinding en/of verrekening
onverlet.
5.
In het geval Baanbrekers zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan zal zij
tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en dit niet eerder
verschuldigd zijn dan nadat zij door de Contractant een redelijke termijn heeft verkregen om
haar betalingsverplichtingen alsnog na te komen.
6.
In ieder geval is Baanbrekers gerechtigd de betaling op te schorten indien een
tekortkoming, van welke aard dan ook, wordt geconstateerd in de (installatie/montage van
de) geleverde Prestatie(s). Baanbrekers is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit
voortvloeiende schade.
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D. LEVERING VAN GOEDEREN
Artikel D 1. LEVERINGEN
1.
De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms
2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
2.
Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de (Af)levering
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van Baanbrekers. De Contractant dient
zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.
3.
Indien Baanbrekers de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen
kosten de Goederen ophalen of deze door Baanbrekers laten retourneren op kosten van en
voor risico van de Contractant.
Artikel D 2. VERPAKKING EN TRANSPORT
1.
De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering
bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor
het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking
tot verpakkingen.
2.
De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
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E. EINDE OVEREENKOMST
Artikel E 1. OPZEGGING
Baanbrekers is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan
Baanbrekers de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede
gelet op de duur van de Overeenkomst.
Artikel E 2. ONTBINDING OF OPSCHORTING
1.
Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten, indien:
a.
artikel B. 1 lid 7 van deze inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
b.
de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming
heeft genomen;
c.
de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van
het sluiten van de Overeenkomst;
d.
ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken
of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
e.
de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf
overdraagt;
f.
de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien
dagen (artikel B.10).
2.
Elke ontbinding of opschorting als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een
aangetekend schrijven te geschieden.
3.
Voorts heeft een Partij het recht een Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien de andere Partij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijkt aan een op
hem/haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.
4.
Ingeval van ontbinding door Baanbrekers als bedoeld in dit artikel is Baanbrekers geen
vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn
verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de
Contractant terug aan Baanbrekers, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop
dit is betaald.
Artikel E 3. VERNIETIGING
Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke
verklaring, dient dit te geschieden middels een aangetekend schrijven.
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F. SLOTBEPALINGEN
Artikel F 1. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN DEPONERING
1.
Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de
totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.
2.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.
Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals
beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering
van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Baanbrekers gevestigd is.
4.
Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Eindhoven onder nummer 17256566.
5.
Deze inkoopvoorwaarden treden in werking met ingang van de dag, dat zij door de Kamer
van Koophandel in depot zijn genomen.
6.
Op verzoek van Contractant worden deze algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers
toegezonden.
7.
Baanbrekers behoudt zich het recht voor naar eigen believen wijzigingen aan te
brengen in deze algemene inkoopvoorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het
daarvoor aangekondigd tijdstip. Baanbrekers zal deze wijzigingen tijdig aan de Contractant
overhandigen (met ontvangstbevestiging) of toesturen (met ontvangstbevestiging). Als er
geen tijdstip is afgesproken dan gaan de wijzigingen in op het moment dat deze zijn
meegedeeld.
8.
Door ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen dat zij deze voorwaarden in
hun bezit hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen.
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Algemene voorwaarden detacheringen
van Baanbrekers en Stichting Fidant

ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERINGEN
VAN BAANBREKERS EN STICHTING FIDANT

Pagina 1 van 11

ALGEMEEN
A. BEGRIPSBEPALINGEN
In de algemene voorwaarden detacheringen van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en Stichting
Fidant wordt verstaan onder:
 Uitlener: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, handelend onder de naam Baanbrekers of
Stichting Fidant.
 Detachering: Het uitlenen van een werknemer of groep van werknemers van uitlener aan
een inlener.
 Inlener: Elke natuurlijke- of rechtspersoon waarmee uitlener een detacheringsovereenkomst
heeft gesloten.
 Gedetacheerde(n): De natuurlijke persoon of een groep van personen in dienst van uitlener
en is/zijn gedetacheerd bij een inlener.
 Detacheringsovereenkomst: De overeenkomst die wordt gesloten tussen uitlener en inlener
en/of uitlener en werknemer(s), waarin de detachering van een werknemer(s) is geregeld.
 Begeleider inlener: De functionaris die door de inlener verantwoordelijk is gesteld voor de
dagelijkse leiding over de gedetacheerde(n) en het onderhouden van de relatie met de
contactpersoon van de uitlener.
 Contactpersoon uitlener: De functionaris die namens de uitlener de contacten onderhoudt
met de inlener en gedetacheerde(n). Hij/zij treedt namens de uitlener op als de
leidinggevende van de gedetacheerde(n).
 Loonwaarde: De door uitlener vastgestelde loonwaarde, uitgedrukt in een percentage van de
loonwaarde van een reguliere arbeidskracht.
B. TOEPASSINGSGEBIED
1.

2.

3.

Op alle offertes van-, alle opdrachten aan-, alle overeenkomsten gesloten tussen inlener en
uitlener ter zake de detachering van personeel zijn de detacheringsovereenkomst, de
algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en Stichting Fidant, en de leverings-,
dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Baanbrekers van toepassing, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 17256566.
De leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Baanbrekers maken integraal
onderdeel uit van deze algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en Stichting
Fidant en worden gevoegd bij deze voorwaarden.
Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en
Stichting Fidant en de leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Baanbrekers
zijn alleen rechtsgeldig als zij vooraf schriftelijk tussen inlener, uitlener en/of
gedetacheerde(n) zijn afgesproken en vastgelegd in de overeengekomen (detacherings)overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERINGEN
VAN BAANBREKERS EN STICHTING FIDANT

Pagina 2 van 11

4.
5.

Algemene voorwaarden van de inlener zijn niet van toepassing en binden uitlener niet, tenzij
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door uitlener.
Op verzoek van inlener worden deze algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers
en Stichting Fidant toegezonden.

Artikel 1. SELECTIE
1.
Uitlener selecteert geschikte kandidaten aan de hand van de door inlener af te geven
functie-inhoud en/of door inlener verstrekte inlichtingen betreffende kwalificaties,
competenties en uit te voeren opdracht(en).
1.
De door uitlener geselecteerde kandidaat/kandidaten wordt/worden bij inlener
geïntroduceerd.
2.
Een wijziging van de bemensing kan op verzoek van de inlener in overleg met uitlener
plaatsvinden.
Artikel 2. UITLENER
1.
Uitlener, waarmee de gedetacheerde(n) een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, heeft
wetenschap van en is akkoord met het detacheren van gedetacheerde(n) aan inlener.
2.
Inlener kan niet treden in de rechten en plichten van de uitlener, tenzij in de detacheringsovereenkomst anders wordt bepaald.
3.
Uitlener draagt zorg voor de betaling van het loon aan gedetacheerde(n), voor de
loonadministratie en de wettelijk verplichte inhoudingen en afdrachten.
4.
Ter zake het gestelde in lid 3 heeft gedetacheerde(n) geen vordering op inlener.
Artikel 3. DETACHERINGSOVEREENKOMST, DUUR EN FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN
1.
Bij detachering van gedetacheerde(n) wordt een detacheringsovereenkomst gesloten
tussen uitlener en inlener, waarin o.a. is opgenomen de ingangsdatum, de duur van de
detachering, eventuele proeftijd, het aantal uren per week en de functie c.q.
werkzaamheden of taakinvulling van gedetacheerde(n).
2.
De taakinvulling, werkzaamheden of functiebeschrijving dient zowel bij inlener als uitlener
bekend te zijn.
3.
Het is de inlener niet toegestaan bij hem of haar gedetacheerde(n)n door te detacheren,
zonder schriftelijke toestemming van de uitlener.
4.
Indien inlener een reguliere vacature openstelt waarvan de werkzaamheden vergelijkbaar
zijn met die van gedetacheerde(n), zal voorafgaande aan externe werving,
gedetacheerde(n) op de hoogte worden gebracht en desgewenst in de gelegenheid worden
gesteld om te solliciteren.
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Artikel 4. BEËINDIGING, VERLENGING EN WIJZIGING VAN DE DETACHERINGSOVEREENKOMST
1.
De detacheringsovereenkomst kan (tussentijds) beëindigd worden:
a.
met wederzijds goedvinden tussen inlener en uitlener;
b.
als de inlener of uitlener heeft opgezegd tijdens de proefperiode, waarbij vooraf
eerst overleg is geweest tussen inlener en uitlener;
c.
indien sprake is van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd: door
schriftelijke opzegging van uitlener of inlener met een opzegtermijn van één maand;
d.
als gedetacheerde(n) tussentijds elders (reguliere) arbeid kan gaan verrichten met
inachtneming van de wettelijke opzegtermijn door gedetacheerde(n);
e.
door schriftelijke opzegging van uitlener of inlener met onmiddellijke ingang wegens
enig handelen of nalaten van gedetacheerde(n), uitlener of inlener dat een
dringende reden in de zin van artikel 7:678 respectievelijk 7:679 BW oplevert;
f.
als het contract c.q. de aanstelling tussen gedetacheerde(n) en uitlener wordt
beëindigd. In dat geval wordt ook de detacheringsovereenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigd, zonder dat uitlener daarvoor schadeplichtig is en zonder een
opzegtermijn na te leven.
2.
Uiterlijk twee maanden voor het einde van de detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd
wordt tussen in- en uitlener overleg gevoerd over verlenging of beëindiging van de
detacheringsovereenkomst. Een beëindiging of verlenging wordt schriftelijk door uitlener
bevestigd aan inlener.
3.
Als de detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor de duur van een project is
verstreken en er is geen nieuwe detacheringsovereenkomst opgesteld, noch zijn er afspraken
gemaakt over verlenging of beëindiging die schriftelijk zijn bevestigd, terwijl de
gedetacheerde(n) nog steeds werkzaam is bij inlener, dan is de detacheringovereenkomst
stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als de duur van de voorafgaande
detacheringsovereenkomst.
4.
Tussentijdse wijzigingen en/of aanvullingen in de detacheringsovereenkomst die betrekking
hebben op o.a. het aantal (norm)uren, de loonwaarde, de inleenvergoeding, de functie of
werkzaamheden en de plaats van tewerkstelling zijn slechts bindend indien deze schriftelijk
tussen partijen zijn vastgelegd.
5.
Indien er in de detacheringsovereenkomst geen bepalingen staan opgenomen over de
opzegging van de detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt daarbij op basis van
deze voorwaarden een termijn van opzegging van één maand.
Artikel 5. TAAKINVULLING
1.
De taakinvulling wordt vastgelegd in de detacheringsovereenkomst, waarbij aangegeven
wordt of de uitlener de leiding over de wijze waarop de gedetacheerde(n) de
werkzaamheden verricht, alsmede de coördinatie van de werkzaamheden overdraagt aan
inlener, of gedetacheerde(n) wordt te werk gesteld bij inlener, waarbij de coördinatie en
aansturing opgedragen is aan uitlener.
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2.
3.

4.

5.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de
capaciteiten en competenties van de gedetacheerde(n).
Voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden, die buiten de taakinvulling of
functiebeschrijving vallen, dient vooraf contact opgenomen te worden met de
contactpersoon van uitlener.
Indien nieuwe of gewijzigde werkzaamheden worden uitgevoerd met een structureel
karakter, dient daarvoor toestemming van uitlener te worden verkregen, en dien(en)(t) de
taakinvulling en/of functieomschrijving en/of werkzaamheden zo nodig direct te worden
aangepast. De wijziging kan van invloed zijn op de inleenvergoeding en de
detacheringsovereenkomst.
De gedetacheerde(n) dient zich te houden aan de opdrachten en aanwijzingen van inlener
betreffende de inhoud en organisatie van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 6. BEGELEIDING, FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN
Indien de leiding over de wijze waarop de gedetacheerde(n) de werkzaamheden verricht, alsmede de
coördinatie van de werkzaamheden is overgedragen aan inlener gelden de onderstaande leden 1 tot
en met 4 van dit artikel:
1.
Inlener wijst binnen zijn organisatie een vaste begeleider van gedetacheerde(n) aan. De
begeleider dient zodanig aanspreekbaar te zijn voor gedetacheerde(n) als nodig moet
worden geacht voor een goede begeleiding van gedetacheerde(n) en de werkzaamheden.
2.
Tot de taken van de begeleider die de gedetacheerde(n) aanstuurt behoren onder andere:
het introduceren en inwerken van de gedetacheerde(n); het geven van dagelijkse
(bege)leiding aan gedetacheerde(n); het houden van functionerings-, beoordelings-,
ontwikkelgesprekken met gedetacheerde(n); het hebben en houden van inzicht in en het
zorgen voor optimalisering van de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde(n). De
begeleider rapporteert schriftelijk na de eerste maand en verder minimaal één keer per jaar
over voornoemde taken aan de contactpersoon van uitlener.
3.
De contactpersoon van uitlener brengt periodiek een werkbezoek aan inlener. Tot de taken
van de contactpersoon behoren onder andere: het bewaken van de afspraken die
voortvloeien uit de detacheringsovereenkomst; het bespreken van de werkzaamheden en
eventuele wijzigingen hierin; het verlenen van bijstand bij eventuele problemen in de
werksituatie; het verstrekken van informatie over onderwerpen van rechtspositionele aard;
het hebben en houden van inzicht in de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde(n) bij
inlener, en het optreden van adviseur bij beoordelings-, functionerings- en
ontwikkelgesprekken tussen gedetacheerde(n) en zijn begeleider.
4.
Het functioneren en de ontwikkeling van gedetacheerde(n) wordt opgemaakt op het door
uitlener beschikbaar gestelde formulier.
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Artikel 7. FACILITEITEN
1.
De kosten voor aanschaf (en onderhoud) van apparatuur, gereedschappen, werkkleding,
werkplekaanpassingen, kosten voortvloeiend uit de Arbeidsomstandighedenwet, zoals
persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn voor rekening van inlener. Uitlener vergoedt enkel
de aanpassingen c.q. hulpmiddelen die persoonsgebonden zijn en noodzakelijk zijn ten
gevolge van een handicap van de gedetacheerde(n).
2.
Door gedetacheerde(n) in opdracht van inlener te maken kosten, zoals reiskosten, hieronder
niet begrepen de kosten van woon- en werkverkeer, kosten voor opleiding en scholing,
komen volledig voor rekening van inlener.
Artikel 8. VERZUIMBEHEERSING
Indien de leiding over de wijze waarop de gedetacheerde(n) de werkzaamheden verricht, alsmede de
coördinatie van de werkzaamheden is overgedragen aan inlener gelden de onderstaande leden 1 tot
en met 5 van dit artikel:
1.
Verzuimbeheersing en re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inlener
en de uitlener.
2.
De gedetacheerde(n) dient de ziek- en herstelmeldingen door te geven aan de
contactpersoon van uitlener en de inlener. De ziektecontrolevoorschriften van uitlener zijn
op de gedetacheerde(n) van toepassing.
3.
Uitlener draagt voorts zorg voor tijdige ziekmelding bij de Arbodienst, en zo nodig aan het
UWV.
4.
Inlener verleent medewerking aan de contactpersoon van uitlener en spant zich (mede) in
om de verplichtingen rond de Wet Verbetering Poortwachter na te kunnen komen. Uitlener
verzorgt en bewaakt de procedure inzake de Wet Verbetering Poortwachter, evenals de inzet
van deskundigen in dit kader. Eventuele re-integratiekosten in het kader van de Wet
Verbetering Poortwachter zijn voor rekening van uitlener.
5.
Indien het verzuim ten gevolge van ziekte op jaarbasis meer bedraagt dan een eventueel
schriftelijk overeengekomen percentage van de gebruikelijke werktijd van de
gedetacheerde(n), zal een vergoeding van de uren boven het eventueel schriftelijk
overeengekomen percentage per kwartaal worden verrekend met de door inlener aan
uitlener te betalen volledige vergoeding als bedoeld in artikel 18 van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 9. VERVANGING VAN GEDETACHEERDE(N)
1.
Bij afwezigheid van gedetacheerde(n), om wat voor reden dan ook, zal uitlener niet
gehouden zijn in vervanging te voorzien, tenzij zulks ter zake van één of meer vormen van
afwezigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.
Ingeval van afwezigheid van gedetacheerde(n) als gevolg van ouderschaps- en/of
bevallingsverlof zal uitlener trachten in vervanging te voorzien, zonder dat van enige
vervangingsverplichting van uitlener sprake is.
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Artikel 10. VERLOF
Indien de leiding over de wijze waarop de gedetacheerde(n) de werkzaamheden verricht, alsmede de
coördinatie van de werkzaamheden is overgedragen aan inlener gelden de onderstaande leden 1 tot
en met 4 van dit artikel:
1.
Het opnemen van verlof gebeurt in overleg tussen inlener en gedetacheerde(n).
2.
Registratie van opgenomen verlof vindt plaats door inlener, waarbij inlener periodiek
gelegenheid geeft voor het opnemen van het verlof door gedetacheerde(n), zodat geen
verlofstuwmeer ontstaat.
3.
De inlener geeft periodiek het opgenomen verlof van gedetacheerde(n) door aan de
contactpersoon van uitlener.
4.
Gedetacheerde(n) OR leden en OR-commissieleden hebben recht op verlof ten behoeve van
werkzaamheden voor de ondernemingsraad van uitlener.
Artikel 11. WERKTIJDEN EN OVERWERK
1.
De gedetacheerde(n) volgt de werktijdenregeling van de inlener. Hierbij wordt rekening
gehouden met de geldende rechtspositieregeling, de Arbeidstijdenwet en de bepalingen uit
het Burgerlijk Wetboek. Werktijden worden eventueel nader geregeld in de
detacheringsovereenkomst.
2.
Verschuiving van werktijden en overwerk kan alleen plaatsvinden met toestemming van
uitlener, waarbij de extra gewerkte uren, dat wil zeggen meer dan de in de
arbeidsovereenkomst vastgestelde werktijd per week, in overleg met uitlener en
gedetacheerde(n) worden gecompenseerd in geld of tijd. Hierover kunnen in de
detacheringsovereenkomst nadere afspraken worden gemaakt.
Artikel 12. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
1.
Inlener verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
aangemerkt als werkgever.
2.
Inlener is jegens uitlener en gedetacheerde(n) verantwoordelijk voor de nakoming van de uit
artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee
samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op
de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3.
Inlener en uitlener informeren elkaar over de risico’s op de werkplek en de eisen die
daaromtrent gesteld worden aan de gedetacheerde(n). De inlener zal de uitlener altijd
informeren als niet kan worden voldaan aan de relevante wettelijke kaders.
4.
Als volgens de Arbeidsomstandighedenwet of aanverwante besluiten noodzakelijke,
passende acties van inlener achterwege blijven, kan de detacheringsovereenkomst door
uitlener onmiddellijk worden beëindigd. De inlener kan daarbij aansprakelijk worden gesteld
voor de schade die de uitlener daardoor heeft geleden.
5.
Inlener informeert gedetacheerde(n) bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij inlener.
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6.

7.

8.

9.

10.

Inlener zal bij aanvang van de werkzaamheden, of als de werkzaamheden van de
gedetacheerde(n) wijzigen, de ingevulde en ondertekende Arbo-documenten, zoals o.a. een
Arbo-checklist en documenten over de specifieke werkplek , alsmede de risico’s en de
bijbehorende beschermingsmaatregelen, overleggen aan uitlener.
De uitlener wordt onmiddellijk na een bedrijfsongeval, of nadat bijna een ongeval heeft
plaatsgevonden, door de inlener hiervan telefonisch en per e-mail op de hoogte gebracht. Dit
staat los van de plicht die de inlener heeft om ernstige ongevallen te melden bij de
arbeidsinspectie.
Indien een bedrijfsongeval onverhoopt tot het overlijden van de gedetacheerde(n) leidt, is de
inlener gehouden alle schade te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de
in dat artikel genoemde personen.
De inlener zal aan de gedetacheerde(n) alle schade vergoeden en uitlener ter zake vrijwaren,
die de gedetacheerde(n) in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien
en voor zover de inlener of uitlener jegens gedetacheerde(n) daarvoor aansprakelijk is op
grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Deze
aansprakelijkheid geldt ook nadat de detacheringsovereenkomst is beëindigd en de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan heeft plaatsgevonden tijdens de
looptijd van de detacheringsovereenkomst.
De leden 8 en 9 zijn niet van toepassing indien de coördinatie en aansturing van
gedetacheerde(n) opgedragen is aan uitlener en het ongeval c.q. de schade uitsluitend te
wijten is aan onvoldoende toezicht houden op de werkzaamheden of het niet naleven van de
veiligheidsinstructies door uitlener.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1.
De inlener is aansprakelijk voor alle schade die de gedetacheerde(n) tijdens de detachering in
de uitoefening van de werkzaamheden lijdt of heeft geleden, op dezelfde wijze en in dezelfde
mate als wanneer de gedetacheerde(n) in dienst zou zijn van de inlener.
2.
De inlener zorgt voor de nodige verzekeringen voor de gedetacheerde(n) en de
detacheringswerkzaamheden. De kosten van verzekeringen zijn voor rekening van inlener.
3.
De uitlener accepteert niet het risico van storing in de uitvoering van de werkzaamheden, of
volledig stilleggen hiervan.
4.
De uitlener is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen of verplichtingen die zijn
ontstaan door toedoen van de gedetacheerde(n). Ook al heeft de inlener daarvoor geen
toestemming gegeven.
5.
Uitlener is niet aansprakelijk voor door gedetacheerde(n) aan derden of inlener toegebrachte
schade of verlies.
6.
Inlener verbindt zich uitlener ter zake door de gedetacheerde(n) toegebrachte schade te
vrijwaren voor aanspraken van derden.
7.
De inlener vrijwaart de uitlener voor alle aanspraken die derden op de uitlener (menen te)
hebben op grond van handelen en/of nalaten van de gedetacheerde(n) in het kader van de
bij inlener uit te voeren/of uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht of de inlener zich tegen
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8.

deze aanspraken heeft verzekerd. Deze vrijwaring geldt ook nadat de
detacheringsovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing waren, is beëindigd.
De gedetacheerde(n) is niet aansprakelijk voor verlies of schade die hij mocht veroorzaken
aan de inlener of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener,
tenzij het verlies of de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 14. GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN PRIVACY
1.
Gedetacheerde(n) en inlener verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de
Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of
redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via
kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig
wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
2.
De geheimhoudingsplicht blijft voor gedetacheerde(n) en inlener en/of voor de inlener
werkzame personen en/of door de inlener ingeschakelde derden tijdens en na afloop van de
Overeenkomst van kracht.
3.
In geval van overtreding van de voorgaande leden door de gedetacheerde(n) en/of inlener
en/of voor de inlener werkzame personen en/of door de inlener ingeschakelde derden wordt
de Overeenkomst per direct opgeschort, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven ontbonden door uitlener en
wordt de daadwerkelijk geleden schade op de inlener en/of gedetacheerde(n) verhaald.
4.
Inlener verplicht zich om de eventuele verwerking van privacy- en persoonsgegevens
overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en
privacywetgeving uit te voeren, waarbij inlener in ieder geval passende technische en
organisatorische maatregelen treft om de privacy- en persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Artikel 15. VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Als gedetacheerde(n) dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag, dan behoort de
inlener dit zelf met de gedetacheerde(n) te regelen. De kosten voor de aanvraag van de verklaring
zijn voor rekening van de inlener.
Artikel 16. MELDINGSPLICHT
Indien de leiding over de wijze waarop de gedetacheerde(n) de werkzaamheden verricht, alsmede de
coördinatie van de werkzaamheden is overgedragen aan inlener gelden de onderstaande leden 1 en
2 van dit artikel:
1.
Gedetacheerde(n), inlener en uitlener doen elkaar onverwijld mededeling van
omstandigheden die voor de andere partijen van belang zijn.
2.
Inlener doet in ieder geval melding aan uitlener van:
a)
beoogde wijzigingen van de inhoud van de functie van gedetacheerde(n), of het
feitelijk wijzigen van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht;
b)
wisseling van direct leidinggevende en/of begeleider;
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c)
d)

feiten en omstandigheden die wijzen op verminderd functioneren van
gedetacheerde(n);
feiten en omstandigheden die een dringende reden voor ontslag zouden kunnen
vormen.

Artikel 17. FINANCIËLE VOORWAARDEN
1.
1.
2.

Inlener en uitlener leggen in een separate overeenkomst de vergoeding(en) vast.
Ter zake van de betaling van de vergoeding geldt onverkort hetgeen is bepaald in artikel A8
van de algemene Leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Baanbrekers.
Indien voor de gedetacheerde(n) een loonwaarde van toepassing is, wordt deze opgenomen
in de separate overeenkomst tussen inlener en uitlener.

Artikel 18. DETACHERING DOOR STICHTING FIDANT
De onderstaande leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing indien Stichting
Fidant de uitlener is.
1.
Tijdens de periode van detachering zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het opdoen van
vaardigheden door gedetacheerde(n), middels het opstellen van een trajectplan, ten einde
de vereiste competenties te bereiken door het verrichten van persoonlijke en productieve
arbeid door gedetacheerde(n) bij inlener. Dit met als doel om zo spoedig mogelijk
ongesubsidieerde arbeid te kunnen gaan verrichten.
2.
Inlener zal zich inspannen om de begeleiding af te stemmen op de detacherings-doelstelling
zoals geformuleerd in lid 1 van dit artikel.
3.
Inlener spreekt, door ondertekening van de detacheringsovereenkomst, de intentie uit om
gedetacheerde(n) na afloop van de detacheringsperiode, bij goed functioneren, een
dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te bieden.
4.
Verschuiving van werktijden en overwerk kan alleen plaatsvinden met toestemming van
uitlener, waarbij de extra gewerkte uren (dat wil zeggen: meer dan de in de
arbeidsovereenkomst vastgestelde werktijd per week) in overleg met uitlener en
gedetacheerde(n) worden gecompenseerd in tijd, binnen de vastgestelde werktijd, en binnen
de detacheringsperiode.
Artikel 19. SLOTBEPALINGEN
1.
In alle gevallen waarin de overeenkomst en deze voorwaarden niet of niet voldoende
voorzien zal tussen partijen overleg worden gepleegd. Indien de geschillen niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, kunnen deze uitsluitend worden gebracht voor de
bevoegde Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van uitlener.
2.
Deze algemene voorwaarden detacheringen Baanbrekers en Stichting Fidant zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder respectievelijk de nummers
17256566 (Baanbrekers) en 17236695 (Stichting Fidant).
3.
Op verzoek van de inlener en gedetacheerde(n) worden deze algemene voorwaarden
detacheringen Baanbrekers en Stichting Fidant toegezonden.
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4.

5.

De uitlener is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen
gaan in werking op het daarvoor aangekondigd tijdstip. De uitlener zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de inlener overhandigen (met ontvangstbevestiging) of toesturen
(met ontvangstbevestiging). Als er geen tijdstip is afgesproken dan gaan de wijzigingen in op
het moment dat deze zijn meegedeeld.
Door ondertekening van de (detacherings-)overeenkomst verklaren betrokken partijen
(inlener, uitlener en gedetacheerde(n)) dat zij deze voorwaarden en de algemene
voorwaarden leverings- dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden Baanbrekers in hun bezit
hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERINGEN
VAN BAANBREKERS EN STICHTING FIDANT
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Behandeling in:

MT van

DB van

AB van 19 december 2016

Onderwerp: Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers
Steller: Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control

Voorstel:

Inhoud besluit:

Datum besluit en
ondertekening:

Vaststellen van het meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers.

a. Vaststellen van de kostenraming onderhoudsplan gebouwen en
buitenterrein 2017 -2021;
b. Besluiten tot het verhogen van de dotatie ten behoeve van onderhoud
gebouwen met € 200.000 per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2021;
c. Besluiten tot het opheffen van de onderhoudsvoorziening gebouwen, het
in 2016 laten vrijvallen van de restantmiddelen uit deze voorziening en
het storten van deze middelen in een bestemmingsreserve onderhoud
gebouwen.
Algemeen Bestuur 19 december 2016.

A.E.W. van Limpt
secretaris

W. J.J. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
MT Baanbrekers
DB
Extern:
Klantenparticipatie:

Datum:
28-11-2016
09-12-2016

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Verwerkt door:
M. Felida

Datum:
n.t.b.
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Onderwerp: Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers
Samenvatting:
Bijgevoegd is het meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers, dat uit 3 delen bestaat:
A. Meerjarenonderhoudsplan, met beschrijving van de uitgangspunten en bijbehorende
kostenraming 2017 - 2021;
B. Voorstel tot verhoging dotatie onderhoudsvoorziening (als gevolg van punt A.);
C. Wijziging voorziening in bestemmingsreserve (mede op advies van de accountant).
Gevraagd wordt in te stemmen met dit meerjarenplan en deze notitie ter vaststelling voor te leggen
aan het Algemeen Bestuur op 19 december 2016.
Voorgeschiedenis:
Op 21 oktober 2016 heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot verhoging van de dotatie voor 2016 in
de Onderhoudsvoorziening gebouwen, onder voorbehoud van een nog voor te leggen meerjarenplan
onderhoud gebouwen. Dit plan ligt nu voor.
Op 9 december 2016 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de nu voorliggende voorstellen.
Wat willen we bereiken?
Een vastgesteld meerjarenplan onderhoud gebouwen, zodat de komende jaren uitvoering aan dit
plan kan worden gegeven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zie bijgevoegde notitie “Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers” onder punt A.
Wat gaat het kosten?
Zie bijgevoegde notitie “Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers” onder punt A..
Adviezen in- en extern
N.v.t.
Voorstel:
a. Vaststellen van de kostenraming onderhoudsplan gebouwen en buitenterrein 2017 -2021;
b. Besluiten tot het verhogen van de dotatie ten behoeve van onderhoud gebouwen met
€ 200.000 per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2021;
c. Besluiten tot het opheffen van de onderhoudsvoorziening gebouwen, het in 2016 laten
vrijvallen van de restantmiddelen uit deze voorziening en het storten van deze middelen in
een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.

Dagtekening, 19 december 2016
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Voorstel meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers
Algemeen Bestuur, 19 december 2016
Onderwerpen: A. Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers

B. Voorstel verhoging dotatie onderhoudsvoorziening
C. Wijziging voorziening in bestemmingsreserve.
Er is een meerjarenonderhoudsplan gemaakt om de gebouwen en het terrein van
Baanbrekers in redelijke staat te houden. De financiële consequenties daarvan zijn
besproken in het DB van 21 oktober jl. en is over de verhoging van de dotatie in de
onderhoudsvoorziening het volgende besloten:
“De dotatie verhoging onderhoudsvoorziening vast te stellen, onder het voorbehoud dat
het DB akkoord zal gaan met het meerjarenonderhoudsplan en de bijbehorende
financiële consequenties.”

A. Meerjarenonderhoudsplan.
Het Meerjarenonderhoudsplan voor Baanbrekers omvat het onderhoud van de 4
gebouwen en de daarbij behorende buitenruimte. Bij het opstellen van dit plan zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•

Noodzakelijke minimale renovatie en onderhoud om de technische staat van de
gebouwen en buitenterrein bruikbaar te kunnen houden.
Noodzakelijk minimale renovatie en onderhoud om te voldoen aan de huidige ARBO
en veiligheidseisen.
Aangezien WML facilitair weer deel uitmaakt van de organisatie van Baanbrekers
wordt de renovatie en het onderhoud gecombineerd met een integraal verhuisplan
waarbij:
o
Uitgangspunt is maximaal effect met minimaal budget.
o
Streven is de verschillende taakgebieden / functies zo veel als mogelijk per
gebouw bij elkaar te brengen.
o Afdelingen (teams) zo veel als mogelijk bij elkaar huisvesten waarbij de
bedrijfsprocessen leidend zijn.
o Transparant en open, uitnodigend tot samenwerken en kennisdeling is het
uitgangspunt naast de mogelijkheden / beperkingen van het gebouw (en geld).
Dus kijken wat mogelijk is binnen het uitgangspunt van het MT zoveel als
mogelijk flexibiliseren van werkplekken (kantoortuinen) mee te nemen in het
plan.
o In principe vinden er geen grote bouwkundige ingrepen plaats (wel bv een
gipswandje verwijderen) i.v.m. het beschikbare budget.
o De kantine / restaurantfunctie wordt gecentraliseerd. Basale voorzieningen
(koffievoorziening e.d. en ruimte om boterham te eten) blijft per gebouw
aanwezig.
o Er is een eenduidige kantoorwerkplek voor de hele organisatie
Uitgaan van digitaal werken dus flex-plekken
Kantoorwerkplek is 7-8 m2 conform ARBO norm
Meubilair is gestandaardiseerd en voldoet aan de ARBO normen.
o Er zijn voldoende werkplekken aanwezig voor gelijktijdig aanwezige
medewerkers. Daarbij wordt rekening gehouden dat niet elke medewerker een
vaste kantoorwerkplek zal hebben. Parttime medewerkers, medewerkers die veel
“buiten” zijn, 4 x 9 roosters of veel thuis werken zijn bij uitstek de
mogelijkheden voor flex-plekken (en in totaal dus minder kantoorwerkplekken).
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o
o

Dit is in de inventarisatie meegenomen. Er wordt dus uitgegaan van een aantal
“basis werkplekken” voor de afdelingen / teams.
Er worden stilte werkplekken, extra flexwerkplekken en spreekkamers
gecreëerd.
De overleg-/ vergaderruimten van de gebouwen zijn beschikbaar voor de gehele
organisatie.

Gezien het beschikbare investeringsbudget is het niet mogelijk de volledige renovatie en
verhuizing gelijktijdig te laten plaatsvinden. Dit zal moeten worden uitgesmeerd over een
aantal jaren. In de kostenraming is daar rekening mee gehouden.
De onderverdeling in de kostenraming is:
• Onderhoud buitenzijde: het onderhoud aan, en zo nodig de vervanging van, het
dak, gevels, ramen, zonwering, deuren.
• Onderhoud binnenzijde: het onderhoud aan, en zo nodig de vervanging van,
plafonds, wanden, deuren, vloeren.
• Onderhoud elektra en klimaat: het onderhoud aan, en zo nodig de vervanging
van, verwarmingsinstallatie, airco/ luchtbehandeling, raambekleding, verlichting.
• Aanpassing gebouw: waar nodig gipswandjes verwijderen en verplaatsen.
• Meubilair: onderhoud aan, en zo nodig de vervanging van, bureaus, kasten,
bureaustoelen conform ARBO eisen.

Kostenraming onderhoudsplan gebouwen en buitenterrein 2017 – 2021
Gebouw 1
Onderhoud buitenzijde

2016

2017

82.625

2018

2019

2020

3.000

76.000

50.000

€

129.000

91.000

60.000

€

151.000

Onderhoud binnenzijde
Onderhoud elektra, klimaat

110.000

65.000

€

249.000

25.000

25.000

€

50.000

Meubilair

25.000

50.000

€

75.000

€

654.000

Gebouw 2
Onderhoud buitenzijde

4.000

65.000

2017-2021

aanpassing gebouw

Totaal Gebouw 1

5.000

2021

€ 82.625

€ 5.000

€ 7.000

€ 327.000

€ 250.000

€ 65.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

77.500

Onderhoud binnenzijde

5.000

36.000

2017-2021

40.000

€

40.000

3.000

€

44.000

Onderhoud elektra, klimaat

85.000

€

85.000

aanpassing gebouw

20.000

€

20.000

Meubilair

40.000

€

40.000

€

229.000

Totaal Gebouw 2

€ 77.500

€ 5.000 € 181.000
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Gebouw 3

2016

2017

2018

Onderhoud buitenzijde

2019

2020

2021

35.000

2017-2021
€

35.000

98.000

€

98.000

105.000

€

105.000

aanpassing gebouw

25.000

€

25.000

meubilair

85.000

€

85.000

€

348.000

Onderhoud binnenzijde
Onderhoud elektra, klimaat

Gebouw 4

2016

€ 313.000

€ 35.000

2017

2018

2019

Onderhoud buitenzijde

2020

2021

8.000

2017-2021
€

8.000

€

30.000

Onderhoud binnenzijde

0

Onderhoud elektra, klimaat

30.000

aanpassing gebouw

0

Meubilair

0
€ 30.000

Terrein
Onderhoud bestrating

8.000

2016

2017

2018

2019

27.500

10.000

10.000

10.000

Onderhoud diversen

€
2020

2021
10.000

€ 13.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 187.625 € 366.000 € 233.000

€ 388.000

€ 250.000

38.000

2017-2021
€

40.000

€

3.000

€ 10.000

€

43.000

€ 75.000

€ 1.312.000

3.000
€ 27.500

TOTAAL

€

B. Voorstel verhoging dotatie onderhoudsvoorziening.
Tot op heden is er een dotatie in de onderhoudsvoorziening van € 40.000,- per jaar.
Volstrekt onvoldoende om de gebouwen te onderhouden zoals uit het
meerjarenonderhoudsplan blijkt.
Vandaar het voorstel om de dotatie te verhogen in 2016 met € 110.000,- en de volgende
jaren met € 200.000,- per jaar; dus in 2016 € 150.000 en in de periode 2017 – 2021
€ 240.000,- per jaar.

Ontwikkeling Onderhoudsvoorziening “normaal” (afgerond op duizenden €)

2016
2017
2018
2019
2020
2021

stand per
1 januari
307.000
279.000
153.000
160.000
12.000
2.000

toevoegingen
onttrekkingen
bestaand
extra onderhoud verb.+meub.
40.000 110.000
178.000
0
40.000 200.000
256.000
110.000
40.000 200.000
173.000
60.000
40.000 200.000
338.000
50.000
40.000 200.000
175.000
75.000
40.000 200.000
75.000
0

3

stand 31
december
279.000
153.000
160.000
12.000
2.000
167.000

gebouw 3+4
gebouw 2
gebouw 1
gebouw 1
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C. Wijziging voorziening in bestemmingsreserve .
De accountant heeft geadviseerd om de voorziening om te zetten in een reserve.
Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd
vermogen zijn aan te merken en die niet vrij te besteden zijn. In artikel 44 van het BBV
staat dit uitgebreid beschreven maar er moet aan erg veel voorwaarden voldoen terwijl
bij een bestemmingsreserve de regelgeving aanzienlijk eenvoudiger is.
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde
bestemming heeft gegeven.
Vandaar dat de accountant het volgende schrijft:
“ Mijn advies daarom is (wetende dat de huidige onderbouwing niet voldoet), de
voorziening te laten vrijvallen in 2016 en daarvoor een bestemmingsreserve te vormen.
Bij een reserve is er geen sprake van verplichtingen hoe deze onderbouwd moet worden,
waardoor deze ook nooit ‘fout’ is. De enige vereist is dat het AB vóór 31 december 2016
besloten moet hebben deze reserve te vormen (let op, de voorziening moet eerst
boekhoudkundig vrijvallen en daarna mag de bestemmingsreserve pas gevormd
worden).”
Inzake het wijzigen van de voorziening in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
wordt het advies van de accountant gevolgd. Na vaststelling van het meerjarenplan
onderhoud gebouwen door het Algemeen Bestuur kan tot uitvoering worden overgegaan.
In de (jaarlijkse) begroting zullen de stortingen in en onttrekkingen aan de
bestemmingsreserve middels resultaatbestemming worden opgenomen. In de
jaarrekening wordt daarover verantwoording afgelegd en wordt beoordeeld of de reserve
nog toereikend is.
Over deelplannen (per gebouw) zullen in het MT Baanbrekers besluiten worden genomen.
Zo lang deze plannen binnen de door het AB vastgestelde kaders blijven, hoeft niet
specifiek tussentijds te worden gerapporteerd aan DB en/of AB. In het kader van
begroting en jaarrekening krijgen deze gremia al informatie over onderhoud gebouwen.

Voorstel:

a. Vaststellen van de kostenraming onderhoudsplan gebouwen en buitenterrein 2017 -2021;
b. Besluiten tot het verhogen van de dotatie ten behoeve van onderhoud gebouwen met
€ 200.000 per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2021;
c. Besluiten tot het opheffen van de onderhoudsvoorziening gebouwen, het in 2016 laten
vrijvallen van de restantmiddelen uit deze voorziening en het storten van deze middelen in
een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.
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Behandeling in:

MT van

AB van 19 december 2016

Onderwerp: Stand van zaken Ruelong B.V./WML-facilitair
Steller: E. Hendrich en C. Kleijssen

Voorstel:

Kennis te nemen van de voorlegger m.b.t. stand van zaken Ruelong B.V./
WML-facilitair.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

AB: 19 december 2016

A.E.W. van Limpt
secretaris

W. J.J. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
M. van Limpt, E. Hendrich, A. Peters,
C. Kleijssen
Extern:
Banning en Capra Advocaten

Datum:
Okt 2016
Okt 2015 en okt
2016

Klantenparticipatie:

nvt

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Verwerkt door:
M. Felida

Datum:
N.t.b.
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Onderwerp: Stand van zaken Ruelong B.V/WML-facilitair
Voorgeschiedenis:
Per 1 januari 2016 is de joint-venture tussen Ruelong B.V. en Vebego beëindigd en is de organisatie,
door overdracht van het VOF-deel van Vebego, volledig in handen gekomen van Ruelong B.V. De GR
Baanbrekers is 100% aandeelhouder van Ruelong B.V.
Naar aanleiding van de overgang van alle voormalige activiteiten van de joint-venture naar Ruelong
B.V. (handelend onder de naam: WML-facilitair) is intern de vraag ontstaan of al deze activiteiten
niet overgeheveld zouden kunnen worden naar de GR-structuur van Baanbrekers, om zo deze
organisatiestructuur, de governance en het administratieve proces te vereenvoudigen, of om
Ruelong B.V. als huidige BV te handhaven.
Hieronder wordt in het kort aangegeven waarom WML-facilitair als BV niet wijzigt en wat de
voornemens zijn in het kader van de governance.
Medewerkers
Indien WML-facilitair als BV zou liquideren en de activiteiten van WML-facilitair worden
overgeheveld naar de GR-structuur van Baanbrekers betekent dit dat er in ieder geval rekening moet
worden gehouden met rechten van medewerkers die nu werkzaam zijn bij WML-facilitair, en met
bepaalde risico’s die samenhangen met o.a. het mogelijk overgaan van medewerkers naar de GR.
Inzake zijn hieromtrent juristen van Banning en Capra geraadpleegd, waarbij er enige
nuanceverschillen bestaan ten aanzien van de ontvangen adviezen van deze juristen. Feit is wel dat
bij deze adviezen de conclusie luidt dat van een geruisloze overgang van medewerkers, zonder enige
impact, in ieder geval geen sprake zal zijn, en dat het een mogelijk complex juridisch spel kan gaan
worden waarvan de uitkomst op voorhand niet vaststaat.
Bij liquidatie van de BV moet, afhankelijk van de juridische uitkomst in relatie tot de medewerkers,
rekening worden gehouden met bepaalde risico’s. Deze houden verband met een mogelijke
aanzienlijke verhoging van kosten in relatie tot personeel; een beperking in flexibiliteit van
personeel, vanwege het niet meer kunnen toepassen van specifieke branche CAO’s, zoals groen en
schoonmaak, en het huidige SBW-construct dat in dat geval mogelijk volledig onderuit gehaald gaat
worden.
Aangezien de beoogde vereenvoudiging van structuur, governance en daarmee vermindering van
werkzaamheden, niet opweegt tegen genoemde risico’s (met bijbehorende complexiteit, werkdruk
en kosten), wordt WML-F (vooralsnog) binnen Rue Long B.V. gehandhaafd.
Governance
Als gevolg van de huidige inrichting van de governance van Ruelong B.V. worden door het
dwingendrechtelijke karakter van Boek 2 van het BW aan de voorzitter van Baanbrekers, die de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vormt van WML-facilitair, in principe veel
bevoegdheden toegekend. Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met het huidige AB en de
voorzitter om het AB te informeren en op de hoogte te stellen en zaken eerst in te brengen in het AB,
voordat deze worden behandeld in de AVA. Dit vooruitlopend op de aanpassingen die in de
governance moeten gaan plaatsvinden.
Geconcludeerd wordt dat zaken betreffende de governance beter verankerd en geformaliseerd
moeten gaan worden dan nu het geval is, omdat de BV-structuur niet wijzigt. Daarvoor zullen
aanpassingen c.q. wijzigingen moeten worden aangebracht in het huidig statuut van Ruelong B.V. In
dat kader zal er begin volgend jaar advies worden gevraagd aan de notaris en zullen de verschillende
mogelijkheden van aanpassing c.q. wijziging van het statuut aan uw bestuur worden voorgelegd.
Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het bestuur in juridisch opzicht meer rechtstreekse invloed,
zeggenschap en sturing gaat krijgen op Ruelong B.V.
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Voorstel:
Kennis te nemen van de voorlegger m.b.t. stand van zaken Ruelong B.V./ WML-facilitair.
Dagtekening, 19 december 2016
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Behandeling in:

MT van

DB van

AB van 19 december 2016

Onderwerp: Ziekteverzuim Baanbrekers
Steller: Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O

Voorstel:

Kennisneming van de analyse ziekteverzuim, de maatregelen inzake de
terugdringing van het ziekteverzuim en de doelstelling 2017.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

AB: 19 december 2016

A.E.W. van Limpt
secretaris

W. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
MT
Diverse overleggen tussen manager en
teamleiders/afdelingsleiders
Extern:
Zorg van de Zaak (Arbodienst)
DB

Datum:
5 september 2016
Augustus/september
2016
Datum:
Augustus/september
2016
21 oktober 2016

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Colleges / raden
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Verwerkt door:
M. Felida

Datum:
n.t.b.

Klantenparticipatie:
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Onderwerp: Ziekteverzuim Baanbrekers
Inleiding
De afgelopen jaren is het ziekteverzuimpercentage gestegen binnen Baanbrekers. Vergeleken met
het gemiddelde verzuimpercentage van SW bedrijven met vergelijkbare grootte scoorde Baanbrekers
in de jaren direct na de fusie beter in de benchmark. Het afgelopen jaar is dit niet meer het geval (zie
onderstaande tabel).
Ziekteverzuimpercentage
2013
2014
2015
2016 (t/m juli)

Baanbrekers
9,3
9,5
10,9
11,8

Benchmark (500-999
medewerkers)
10,6
10,8
10,9
11,2

Zieke medewerkers zorgen voor productieverlies, kosten van inhuurkrachten etc. en dit kunnen we
ons niet permitteren. De afgelopen maanden zijn daarom diverse sessies gewijd aan dit onderwerp
zowel op MT- als op teamleider- en afdelingsleider-niveau.
Om een goed beeld en gedeeld beeld te krijgen van het ziekteverzuim is voor iedere afdeling door de
leidinggevenden het verzuim geanalyseerd. De ongeveer 100 zieke medewerkers (stand van zaken
half augustus 2016) zijn onder de loep genomen en gecategoriseerd, waarbij het vooral de vraag was
of het ziek zijn wellicht veroorzaakt zou kunnen zijn door werkdruk, werkstress, sfeer of cultuur.
Uitslag analyse
1. De huidige zieke medewerkers worden met name ingedeeld in de categorie niet-werk
gerelateerd, het betreft met name somatische- /psychische- of psychosomatische klachten.
Dit betekent dat er weinig of geen beïnvloedingsmogelijkheden zijn om het verzuim te
verlagen.
2. De langdurig zieken laten over het algemeen voorafgaand aan hun uitval frequent verzuim
zien. Dit signaal wordt niet altijd voldoende herkend. Men spreekt over frequent verzuim als
de medewerker het afgelopen jaar 3 keer of meer ziek geweest is.
Een inventarisatie en bespreking van succes- en faalfactoren levert een volgend beeld op:
Gebleken succesfactoren
1. Communicatie over werkdruk door leidinggevenden, hierdoor voelt de medewerker zich
erkend in zijn/haar probleem.
2. Hier aan gekoppeld (als de werkdruk als te hoog ervaren wordt), realistische afspraken over
taakbelasting, op basis van feiten en niet op basis van emotie.
3. Medewerkers inzetten op hun kwaliteiten, dit werkt preventief wat betreft
werkdruk/werkstress en werkt door in het ziekteverzuim.
4. Aanpassen werkzaamheden aan zieke medewerker, bespreken met de medewerker wat
hij/zij nog wel kan doen.
5. Aandacht van de leidinggevende aan de medewerker die zich ziek meldt, in combinatie met
maken van SMART afspraken (maatwerk per medewerker).
6. Bij de reeds zieke medewerker: regelmatig contact en luisterend oor in combinatie met de
juiste vraagstelling.
7. Vieren van successen op de afdeling/binnen het team.
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8. Teambuilding activiteiten om de saamhorigheid te bevorderen zodat collega`s gemakkelijker
steun zoeken bij elkaar.
9. Met een methodisch aanpak werken aan verzuimbestrijding.
10. SMART vraagstelling aan bedrijfsarts om goed advies te krijgen
Ervaren faalfactoren/belemmerende factoren
1. Wisselende taakstelling/focus in combinatie met beperkte sturingsmogelijkheden hierop
door de medewerker zelf.
2. Workload die continu (te) hoog is in relatie tot inzetbaarheid (reguliere) medewerkers.
3. Gebrek aan deskundigheid bij afdelingsleiders (met name communicatieve vaardigheden).
4. Onvoldoende helderheid over het proces/de procedure voor de inzet Arbodienst over rol –en
taakverdeling en over de interpretatie van adviezen.
Wat willen we bereiken?
Terugdringen van het ziekteverzuimpercentage. Voor 2017 is een gezamenlijke en uitdagende doch
realistische taakstelling gesteld voor het ziekteverzuimpercentage, zowel corporate als vertaald naar
afdelingen (zie tabel).
Afdeling
Werkbedrijf
Inkomensondersteuning
Bedrijfsvoering & Control
Re-integratie & Participatie
Directie (inclusief slapende
dienstverbanden)
WML Facilitair
Baanbrekers totaal

zv%
10,67
6,5
6,82
8,10
45,0
8,93
9,3

Wat gaan we daarvoor doen?
De volgende acties zijn inmiddels ingezet om het ziekteverzuimpercentage terug te dringen:
1. Gerichte deskundigheidsbevordering voor de afdelingsleiders met aandacht voor bewustzijn
van economische effecten van ziekteverzuim en voor de verschillende rollen en taken bij
(dreigend) ziekteverzuim.
2. Het opfrissen van (gebruik van) de bestaande instrumenten, bijvoorbeeld rondom frequent
verzuim als richtlijn voor het frequent verzuim gesprek.
3. De procedure en afspraken van de Arbodienst wordt onder de loep genomen. Iedere
leidinggevenden moet weten wat van de Arbodienst verwacht kan worden. De
dienstverlening van de Arbodienst wordt geëvalueerd.
4. De huidige management informatie (stuurinformatie) wordt onder de loep genomen: wat
missen we aan informatie, hoe kan de managementinformatie praktischer/overzichtelijker
aangeboden worden, hoe gaan we dit consequenter inzetten voor sturing op ziekteverzuim.
5. Ziekteverzuim wordt op de agenda gezet bij de diverse overleggen tussen leidinggevende en
medewerkers. Door consistent aandacht te schenken aan (preventie van) verzuim is de
verwachting dat het verzuimpercentage zal dalen.
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Wat gaat het kosten?
Met bovenstaande acties zijn geen extra kosten gemoeid. Het gaat voornamelijk over aanscherping
en consistente naleving. Een training deskundigheidsbevordering voor leidinggevenden zat al in de
planning en wordt nu gericht ingezet. De deskundigheidsbevordering op het gebied van frequent
verzuimgesprekken en de wet verbetering poortwachter wordt opgepakt door P&O in samenwerking
met de arbodienst.
Adviezen in- en extern:
Arbodienst Zorg van de Zaak.
Voorstel:
Kennisneming van de analyse ziekteverzuim, van de maatregelen inzake de terugdringing van het
ziekteverzuim en de doelstelling 2017.
Dagtekening, 19 december 2016
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Behandeling in:

MT van

AB van 19 december 2016

Onderwerp: Vergaderplanning 2017 Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur Baanbrekers
Steller: Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control

Voorstel:

 Vaststellen van de vergaderplanning 2017 door het Algemeen Bestuur
Baanbrekers,
 en nader overleg met SET / gemeenten over afstemming
tussenbericht / najaarsbericht Baanbrekers met najaarsbericht
gemeenten.
 Afspraak maken als AB m.b.t. de tijden voor de vergaderingen van het
AB op:
- Donderdag 13 april 2017 en
- Woensdag 12 juli 2017

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

AB: 19 december 2016

A.E.W. van Limpt
secretaris

W. J.J. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
MT
DB
Extern:
Diverse overleggen gemeenten / SET
Klantenparticipatie:

Datum:
28-11-2016
09-12-2016
div./ 21-11-2016

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Verwerkt door:

Datum:
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Onderwerp: Vergaderplanning 2017 Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur Baanbrekers
Voorgeschiedenis:
De afgelopen tijd is in overleg met de gemeenten gewerkt aan de voorbereiding van de Kadernota
2018. Daarbij is op meerdere momenten overleg geweest over de aanpassing van de Planning &
Control-cyclus, laatstelijk nog in het SET op 21 november jl. Vanwege deze voorbereiding is de
concept-vergaderplanning 2017 voor Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur later dan gebruikelijk
tot stand gekomen. Dit is eenmalig, voor de planning 2018 wordt gestreefd naar eerdere vaststelling
medio oktober.
Samenvatting:
Rekening houdend met nieuwe afspraken over de Planning & Control – cyclus in het kader van de in
voorbereiding zijnde Kadernota 2018 is een concept-vergaderplanning 2017 voor het Dagelijks
Bestuur en voor het Algemeen Bestuur van Baanbrekers opgesteld. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met de wettelijke termijnen die voor de Kadernota, de begroting en de
jaarrekening aan de orde zijn.
Kanttekeningen bij de concept-vergaderplanning 2017 DB & AB:
In de planning zijn per vergadering van DB en AB twee data opgenomen, cursief is datum voor
het verzenden van de stukken, vet is de datum van de vergadering.
Termijnen rond half april en half juli zijn zeer krap, waardoor in die periode voor zowel DB als AB
de vergadering op een andere dag moet worden gehouden dan tot nu toe de gewoonte is (nu
standaard respectievelijk op een vrijdag en op een maandag). Er is zorgvuldig naar alternatieven
gekeken, maar door enerzijds het niet eerder beschikbaar kunnen zijn van de documenten (aan
de voorkant) en anderzijds de wettelijke termijnen (aan de achterkant) waarmee rekening moet
worden gehouden is deze planning het resultaat.
In het vervolg zal gestreefd worden om de vergaderplanning voor het DB en het AB medio
oktober beschikbaar te laten zijn.
Onderzoek naar het kunnen inpassen van een (eventueel) tussenbericht laat zien dat dit een
veel te lange doorlooptijd heeft om actuele tussentijdse informatie te verstrekken aan de
gemeenten. In het vergaderschema is de mogelijkheid ingebouwd om een dergelijk bericht te
bespreken in een vergadering van het Dagelijks Bestuur in september. Ten behoeve van het
najaarsbericht van de gemeenten (voor de raadsvergaderingen over de begroting in november)
zal inzake de Septembercirculaire tussen Prinsjesdag en half oktober afstemming tussen
gemeenten en Baanbrekers zijn. Precieze afspraken hierover zullen met SET en het
controllersoverleg nog verder worden uitgewerkt.
Wat willen we bereiken?
Een vastgestelde vergaderplanning 2017 voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, waarin
is rekening gehouden met de nieuwe Planning & Control-cyclus.
Wat gaat het kosten?
N.v.t.
Adviezen in- en extern
In het kader van de in voorbereiding zijnde Kadernota 2018 zijn meerdere overleggen geweest met
de gemeenten, waarbij ook de gewijzigde Planning & Control-cyclus is besproken. Laatstelijk in het
SET op 21 november jl., waarbij ook de gevolgen voor de concept-vergaderplanning 2017 van DB &
AB gepresenteerd zijn.
Voorstel:
a. Vaststellen van de vergaderplanning 2017 door het Algemeen Bestuur Baanbrekers ;
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b. Nader overleg met SET / gemeenten over afstemming tussenbericht / najaarsbericht
Baanbrekers met najaarsbericht gemeenten.

Dagtekening, 19 december 2016
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