
 
 

Pagina 1 van 1 
 

AGENDA MAANDAG 22 JANUARI 2018  ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd: 19.00-20.30 uur    
Locatie: Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 
  

 
 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 

1. Opening 

 
  

2.     Ingekomen stukken 
a) Toezichtoordeel Begroting d.d. 18.12.207 Provincie Noord- Brabant 
 

 
Ja 

 

 
           Ter info 
 

3. Besluitenlijst AB-vergadering 
a) Concept verslag AB-vergadering  van 18 december 2017 
b) Concept besluitenlijst AB-vergadering van 18 december 2017 
c) Concept termijnkalender AB van 22 januari 2018 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 

 
           Vaststellen 
           Vaststellen 
           Vaststellen 

TER BESPREKING 
 
 

Geen zaken aan de orde         

    

TER BESLUITVORMING 
 
4.  

 
Voorstel en conceptplan Baanbrekers 2.0 

 
Ja 

 
genomen Voorgenomen besluit 

 
    
    

TER INFORMATIE 
 
5.. 

 
 Mededelingen & Rondvraag  
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Algemeen Bestuur Baanbrekers  

Aanwezig:  De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter  

De heer W. Bak, secretaris a.i. 

Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, plv. voorzitter  

De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk  

Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden 

                             De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden  

De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer T. Blankers, wethouder gemeente Heusden   

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.: Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 

  Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand 

  De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand 

 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Verhinderingen zijn ontvangen van 
mevrouw De Bruijn, mevrouw Smit, de heer Bakker en de heer Grootswagers. Welkom aan de heer 
Thom Blankers die mevrouw Hanne van Aart als AB-lid gaat vervangen. 
 
2.Ingekomen stukken 
a) Verslag Participatieraad d.d. 26.10.2017 
Dit verslag wordt ter informatie aangenomen. 
b) Toezichtoordeel Archief- en informatiebeheer Provincie Noord- Brabant 

Het toezichtoordeel wordt ter informatie aangenomen. 
 
3.Besluitenlijst AB-vergadering 
a. Concept verslag AB-vergadering van 13 november 2017 
Besloten wordt het verslag van het AB d.d. 13 november 2017 vast te stellen. 
3.b. Concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 13 november 2017 
Besloten wordt de (openbare) besluitenlijst van het AB d.d. 13 november 2017 vast te stellen. 
3c. Concept termijnkalender AB van 18 december 2017 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB d.d. 18 december 2017 vast te stellen. 
 
4. Stand van zaken project Baanbrekers 2.0 
Aangegeven wordt dat m.b.t. dit onderwerp niets is nagezonden. 
De heer Bak geeft aan dat woensdag 13 december jl. een heleboel is opgehaald tijdens de 
bijeenkomst voor de ambtelijke medewerkers, bestuurders en raadsleden. Op dit moment wordt 
alles verzameld in grafieken en beelden en daar komen grote lijnen uit i.v.m. Baanbrekers 2.0. 
Uiterlijk op vrijdag 5 januari a.s. moeten de concept stukken waarin deze lijnen zijn verwoord worden 
verstuurd aan de leden van het dagelijks bestuur van Baanbrekers, waarna deze op maandag 22 
januari a.s. behandeld zullen worden in het algemeen bestuur. 
De heer Van Hamond vraagt wanneer de raden deze stukken kunnen verwachten. 
De heer Bak antwoordt dit dan mogelijk eind januari is, na behandeling in de besturen van 
Baanbrekers. Hiertoe is er contact opgenomen met de griffies van de drie gemeenten, omdat het 
mogelijk kan zijn dat een extra raadsvergadering hiertoe moet worden belegd. 
 
De heer Flohr vraagt hoe de heer Bak zelf aankijkt tegen hetgeen is opgehaald aan informatie uit de 
verschillende bijeenkomsten met ambtenaren, raadsleden en bestuursleden. 
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De heer Bak zegt content te zijn met het proces, omdat dit meer informatie en meer transparantie 
heeft opgeleverd, niet alleen extern, maar ook intern. Het wordt duidelijker waarom we dingen doen 
zoals we ze doen of gaan doen. Of de grote lijnen die zijn opgehaald vanuit de verschillende sessies 
ook één op één leidend zijn voor het bestuur moet nog worden bekeken. Wel ligt er genoeg om de 
contouren van het huis te schetsen. 
De heer Blankers vraagt hoe het AB tegen de gehouden sessies aankijkt. 
De heer Flohr vertelt dat hij er wel een scherper beeld door heeft gekregen, maar dat de discussie 
zich wel langs twee hoofdlijnen beweegt, namelijk de inhoud c.q. de opdracht die Baanbrekers krijgt 
en wat het mag kosten.   
Mevrouw Mulder vindt het een zorgpunt dat hetgeen naar voren is gekomen tijdens de sessies een 
voldoende vertaling weergeeft van wat hierover ook daadwerkelijk wordt gevonden.  Dit mede 
omdat de aanwezigheid van raadsleden tijdens deze sessies wisselend was. Hopelijk kunnen 
diegenen die wel aanwezig waren een goede vertaalslag maken naar diegenen die hierbij niet 
aanwezig waren. Verder is het van belang dat vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid 
wordt verkregen over Baanbrekers 2.0. en hierover is besloten door de gemeenten. 
De heer Bak geeft aan dat hij de geleverde input vanuit de sessies zal voegen bij de stukken zoals 
deze aan de raden zullen worden voorgelegd om zo de raadsleden nog beter te informeren.  
De heer Van Hamond merkt op of het mogelijk een idee is om voorafgaand aan de behandeling van 
de stukken in de raden nog een informatieavond te organiseren voor de raadsleden. 
De heer Bak zegt dat hij in overleg met de bestuurders van de gemeenten zal bepalen hoe de 
raadsleden hierover worden geïnformeerd. Daarbij is aanwezigheid van de leden van het dagelijks 
bestuur en/of directie mogelijk. 
De voorzitter merkt op dat er een concept voorstel zal worden voorgelegd aan de raden waarin een 
bepaalde sturing is opgenomen, maar waarin ook de nodige ruimte zit om hierover te kunnen 
discussiëren. 
 
5. Managementletter 2017 
De heer Musters vraagt inzake de position paper m.b.t. de lening aan Ruelong B.V. wat hiervan 
verwacht kan worden. 
De heer Bak antwoordt dat er nu een klein negatief resultaat uit Ruelong B.V. is gekomen, waardoor 
de accountant een voorziening voor de lening zal willen treffen en onderbouwd moet worden hoe 
deze lening nu door Ruelong B.V. zal worden terugbetaald aan Baanbrekers. Afgewacht moet worden 
wat hieruit gaat komen. 
 
6. 3de bestuursrapportage 2017  
De gestelde vragen van de heer Musters en de door Baanbrekers gegeven antwoorden d.d. 14 
december 2017, zoals deze zijn verstrekt aan het AB, zijn o.a. op dit agendapunt van toepassing. 

De heer Van Hamond spreekt zijn waardering uit voor de rapportage, omdat deze steeds leesbaarder 
wordt. Hij vraagt hoe het verschil kan ontstaan tussen het genoemde gemiddelde en het halveren 
van de begin- en eindstand, waarbij het gaat om een verschil van 8 mensen. 
De heer Bak antwoordt dat dit wordt veroorzaakt doordat er gerekend wordt met een gewogen 
gemiddelde voor wat betreft mensen die in de bijstand blijven. 
M.b.t. Stichting Fidant wordt de vraag gesteld dat de kosten op pagina 16 eerst € 70.000,- lager zijn 
en op pagina 8 weer hoger zijn.  
De heer Bak zegt dat dit wordt uitgezocht en hierop wordt teruggekomen. 
Verder wordt gevraagd hoeveel van de apparaatskosten toegerekend worden aan het re-
integratiebudget c.q. de niet-wettelijke taken.  
De heer Bak antwoordt dat de apparaatskosten beperkt worden toegerekend aan re-integratie. 
Gevraagd wordt of de effecten, het totaal en de resultaten van de uitgevoerde HOB-trajecten 
inzichtelijk worden gemaakt.  
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De heer Bak antwoordt dat het gevraagde inzicht in de HOB-trajecten bij het concept verslag wordt 
gevoegd. 
De heer Blankers vraagt of de HOB-trajecten worden voortgezet. 
De heer Bak antwoordt dat Baanbrekers hierover met de gemeenten in gesprek is. 
De heer Musters wijst op het goede BUIG resultaat in relatie tot handhaving en dit mogelijk een 
reden kan zijn om dit beleid te intensiveren. 
De heer Bak geeft aan dat dit beleid is geëvalueerd en de evaluatie ook aan het bestuur is 
voorgelegd. Inmiddels is de openstaande vacature van handhaver ingevuld en is de capaciteit op 
orde. Opgemerkt moet worden dat er wel iets te handhaven moet zijn, indien dit beleid 
geïntensiveerd zou moeten worden. Bovendien is dit voor een deel ook een ‘papieren winst’.  
De heer Van Hamond vraagt of extra invordering ook meer incasso oplevert. 
De heer Bak antwoordt dat dit het geval is, maar veelal ook op termijn. 
De heer Musters vraagt of bij de klachten, bezwaar en beroep de tekst kan worden uitgebreid met de 
werkvoorraad en de percentages, waarbij zaken binnen of buiten de wettelijke termijnen worden 
afgehandeld.  
De heer Bak zegt dit in het vervolg toe. 
De heer Van Groos vraagt of er ook iets gezegd kan worden over het wel of niet gedeeltelijk gegrond 
zijn van zaken en hoe dit zich verhoudt tot eerdere jaren.  
De heer Bak zegt dat dit moet worden nagekeken, maar dat dit o.a. te maken heeft met procedurele 
gronden. 
De heer Van Groos merkt op dat er behoorlijke afwijkingen zijn op de lasten en baten (pagina’s 9-10) 
m.b.t. de Bbz en de PMC’s van het werkbedrijf en vraagt zich af of deze bedragen correct zijn. 
De heer Bak antwoordt dat m.b.t. de PMC’s een aantal investeringen nu, in afwachting van BB 2.0, 
niet is gedaan. Wat betreft de Bbz fluctueert dit altijd en kan een beperkt aantal van deze besluiten 
grote financiële impact hebben. 
De heer Van Groos geeft aan dat hij het vreemd vindt dat er op pagina 36 wordt gesproken over een 
nadeel van Ruelong B.V. van € 90.000,- en dit wordt veroorzaakt door een hogere omzet.  
De heer Bak antwoordt dat hieraan moet worden toegevoegd ‘per saldo’ en vervolgens de zin moet 
beginnen met ‘de grootste afwijkingen zijn:……’ 
De heer Musters merkt op dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de drie gemeenten m.b.t. 
bijzondere bijstand en of hier een korte analyse van kan worden gemaakt voor het bestuur.  
De heer Bak antwoordt dat dit een zeer arbeidsintensieve vraag is, waarbij op individueel niveau 
onderzoek moet worden gedaan, waarbij in dit bestuur niet op casuïstiek niveau moet worden 
geschakeld. In dat kader kan Baanbrekers wel het beleid bijzondere bijstand toesturen aan het 
bestuur.  
 
Besloten wordt de 3de bestuursrapportage 2017 vast te stellen. 
Toegezegd wordt om op een aantal gestelde vragen n.a.v. de 3de bestuursrapportage  de antwoorden 
alsnog toe te sturen in een bijlage bij het concept verslag van deze vergadering.  
 
7. Financiële en controle verordening Baanbrekers ex artikel 212 en 213 en 
Notitie Investeringen Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) 
De heer Musters  geeft n.a.v. de financiële verordening artikel 7 lid 1 aan dat de verdeelsleutel nu is 
opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en dit dus niet conform artikel 7 lid 1 kan worden 
vastgesteld in de kadernota en begroting. 
Er wordt nagekeken in welke hoedanigheid dit zo is opgenomen in artikel 7 lid 1 en anders wordt dit 
aangepast conform de opmerking van de heer Musters.  

Besloten wordt: 
De Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet; 
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de Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) ex artikel 9 van de Financiële Verordening 
Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet en de Controleverordening 
Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet vast te stellen, dit onder gelijktijdige intrekking van: 

- De Financiële verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het 
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers 
(verordening ex artikel 212 Gemeentewet), zoals deze is vastgesteld door het algemeen 
bestuur d.d. 13 juli 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening 
en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar 
waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en 
bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze 
verordening in werking treedt; 

- de Controleverordening Baanbrekers, zoals deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
d.d. 13 juli 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het 
jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin 
deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en 
bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze 
verordening in werking treedt. 

 
Artikel 7 lid 1 van de financiële Verordening Baanbrekers wordt nagekeken en indien niet correct 
weergegevens alsnog aangepast. 
Antwoord: Artikel 7 lid 1 van de financiële verordening is correct weergegeven daar dit is afgestemd 
op artikel 34 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betreft alle kosten naast de verdeling 
o.b.v. inwonersaantal, namelijk ook specifieke dienstverlening waarvoor een andere verdeelsleutel 
kan worden afgesproken (bijv. zoals in 2017 voor HOB-trajecten is gebeurd). 
 
8. Frauderisico-analyse 

Aangegeven wordt dat de laatste kolom van het Excel-bestand ontbreekt in i-babs en niet goed uit de 
printer komt. Deze kolom met daarin de maatregelen is echter wel in het bestand opgenomen. 
 
Besloten wordt de fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast te stellen 
en de voorgestelde verbetermaatregelen op te volgen.  
 
9. Nieuwe vergaderplanning DB en AB i.v.m. nieuwe cyclus Berap’s 
De heer Van Groos merkt op dat alle zaken nu zijn doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2018 
en dat eerdere bijeenkomsten inzake BB 2.0 niet zijn doorgegaan en dat het algemeen bestuur nu op 
22 januari a.s. allerlei zaken moet gaan vaststellen, o.a. ook m.b.t. een gewijzigde begroting etc. 
Bovendien is het niet verstandig om al deze besluiten nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te 
nemen.  
De voorzitter geeft aan dat er vanuit het bestuur juist is aangegeven dat er nog voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een eindvoorstel moet liggen in het kader van Baanbrekers 2.0. 
Bovendien bestaat de vrees dat indien dit besluit over de gemeenteraadsverkiezingen wordt heen 
getild er een aantal zaken weer opnieuw moet worden gedaan en er dan pas tweede helft volgend 
jaar een besluit kan worden genomen.  
De heer Bak zegt dat enkel voor BB 2.0 een besluit moet worden genomen eind januari 2018 en dat 
e.e.a. pas een vertaling krijgt in de begroting van 2019 en het dus voor de begroting van 2018 nog 
geen ingrijpende consequenties heeft en deze volgens planning kunnen worden behandeld. 
De heer Van Groos geeft aan dat ook de raadscyclus niet zo maar kan worden aangepast. 
Aangegeven wordt dat in het dagelijks bestuur hierover is gesproken en dat verzocht is vanuit het 
dagelijks bestuur dat een gemeente zo veel als mogelijk souplesse hieromtrent betracht. 
De voorzitter vraagt of het mogelijk is om de procesdruk voor de gemeente Waalwijk te verminderen 
door eventueel voor Waalwijk nog tussentijds een bijeenkomst te plannen.  
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De heer Bak zegt daar zeker aan te willen meewerken, maar dat de tijdspanne na 22 januari a.s. erg 
krap is, indien er voor de gemeenteraadsverkiezingen een besluit moet worden genomen. 
 
Besloten wordt de nieuwe vergaderplanning DB en AB i.v.m. de nieuwe cyclus van de Berap’s vast te 
stellen. 
 
10. Voorstel governance Ruelong B.V. i.v.m. werkwijze in relatie tot AB  
 
Besloten wordt: 
De huidige governance Ruelong B.V. te handhaven en daartoe het genomen principe besluit d.d. 12 juli 

2017 inzake de governance Ruelong BV in te trekken. Verder wordt besloten de ‘aangescherpte’ 
voorwaarden/afspraken inzake de informatie- en afstemmingsmomenten, zoals opgenomen in het 
voorstel governance Ruelong B.V. datum 5 december 2017, vast te stellen. 
 
11.a. Ruelong B.V.: Onderwerpen ingebracht door de voorzitter: 
a.1) Definitieve jaarrekening Ruelong B.V. 2016 
De gestelde vragen van de heer Musters en de door Baanbrekers gegeven antwoorden d.d. 14 
december 2017, zoals deze zijn verstrekt aan het AB, zijn o.a. op dit agendapunt van toepassing. 

De heer Musters mist de aansluiting op de vorige jaarrekening van Ruelong B.V. doordat een goede 
toelichting op de beginbalans ontbreekt, oftewel hij wil graag zien hoe de activa en passiva zijn 
overgegaan naar Ruelong B.V.   
De heer Bak zegt dat dit te maken heeft met de overgang van de VOF naar de BV en dat de 
accountant deze jaarrekening heeft opgesteld en dus de cijfers goed zouden moeten zijn. Er wordt 
toegezegd om de cijfers van BV/VOF alsnog te overleggen. 
De heer Musters merkt verder op dat er een verwarrende tekst is opgenomen bij de beantwoording 
van vraag 11 die door hem is gesteld, omdat in de toelichting bij de jaarrekening hierover namelijk 
een ander verhaal is opgenomen dan in de beantwoording. Dit dient correct te worden opgenomen 
en te worden toegelicht in de jaarrekening. 
 
Besloten wordt de definitieve jaarrekening Ruelong B.V. 2016 ter informatie aan te nemen.  
Aan de voorzitter wordt meegegeven om bij het vaststellen van de jaarrekening  op te merken dat 
een correcte toelichting in de jaarrekening over het op de balans opgenomen rekening-
courranttegoed van Ruelong B.V. op Baanbrekers moet worden opgenomen. De jaarrekening dient 
hierop te worden gecorrigeerd en dit wordt als zodanig correct meegenomen in het verslag van de 
AVA Ruelong B.V. 

a.2) Aanbieding controleverslag jaarrekening Ruelong B.V. 

Besloten wordt het controleverslag jaarrekening Ruelong B.V. ter informatie aan te nemen. 

a.3) Accountantsverslag Ruelong B.V. 

Besloten wordt het accountantsverslag Ruelong B.V.  ter informatie aan te nemen.  

11.b. Memo SROI 
De heer Blankers vraagt waar de taken van de medewerker SROI binnen Baanbrekers worden belegd 
nu zij een andere functie heeft.  
De heer Bak antwoordt dat hierover nog moet worden gesproken intern. 
De heer Van Groos spreekt zijn dank uit voor het ontvangen van de notitie, maar hij vindt de inhoud 
ervan schokkend, omdat de betaling voor SROI niet gaat naar de juiste partij. 
Besloten wordt het memo SROI ter informatie aan te nemen. 
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12. Mededelingen & Rondvraag  
a) Nieuwe werkwijze bij openbare kennisgeving/publicatie AB-vergadering 
- De heer Bak zegt dat Baanbrekers de openbare bestuursvergaderingen aankondigt via advertenties 
in de lokale bladen en dit op jaarbasis circa €1000,- kost. Hij wil gaarne vanaf het nieuwe jaar met 
akkoord van het algemeen bestuur deze aankondigingen via het internet van Baanbrekers publiceren 
en mogelijk ook via de gemeentelijke informatie pagina’s. 
Besloten wordt om het aankondigen van de openbare algemene bestuursvergaderingen vanaf 2018 
te publiceren op de internetsite van Baanbrekers en mogelijk ook op de gemeentelijke informatie 
pagina’s.  
- De heer Bak deelt mede dat de staatssecretaris in de loop van 2018 komt met een wetsvoorstel 
m.b.t. een nieuwe loonaanvullingsregeling binnen de Participatiewet voor mensen die vanuit de 
uitkering met loondispensatie gaan werken. Hierbij zijn twee uitgangspunten van belang, namelijk  
dat mensen niet gaan werken op bijstandsniveau. Daarnaast is van belang dat hun inkomen gaat naar 
een niveau conform het minimumloon, naar rato van het aantal uren dat zij werken. Het 
wetsvoorstel moet van kracht worden vanaf 1 juli 2019 voor de nieuwe gevallen.  
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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BIJLAGE VRAGEN EN ANTWOORDEN N.A.V. HET VERSLAG D.D. 18 DECEMBER 2017 
 

1. M.b.t. Stichting Fidant wordt de vraag gesteld dat de kosten op pagina 16 eerst € 70.000,- 
lager zijn en op pagina 8 weer hoger zijn.  
Antwoord: De  € 70.000,- heeft betrekking of Fidant extern, buiten Baanbrekers geplaatste 
medewerkers. De hogere kosten op pagina 8 hebben betrekking op via Fidant binnen 
Baanbrekers geplaatste medewerkers o.g.v. banenafspraken en beschut werken. 
 

2. Gevraagd wordt of de effecten, het totaal en de resultaten van de uitgevoerde HOB-trajecten 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Antwoord: 

dec-17 
HOB 2017 

ev. 

Aantal statushouders gestart in Traject 144 

Exit HOB traject (verhuisd/medisch/fraude) 3 

Huidige deelname HOB 141 

    

Aantal plaatsingen (betaald werk) op dit moment 62 

    

Aantal proefplaatsingen met betaald werk in zicht op dit moment 4 

    

Aantal stages/WEP's huidig 4 

    

Maatjes project huidig 1 

    

Deelname taaltraining/ communicatielessen huidig 49 

    

Aantal statushouders nog niet geplaatst (betaald werk) 79 

per nov 2017 nieuw geworven 66 

Let op: we hebben de trajecten gestart in 2016 na een jaar afgesloten. Daarom zijn er in 
november 2017 ook weer nieuwe screenings geweest en 66 kandidaten ingestroomd. 
Kortom, van de 141 kandidaten is 45% net ingestroomd en die zullen met name in 2018 het 
leeuwendeel van hun traject (en dus ook plaatsing werk) gaan krijgen. 
 

3. Opgemerkt wordt dat n.a.v. de financiële verordening artikel 7 lid 1 de verdeelsleutel nu is 
opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en dit dus niet conform artikel 7 lid 1 van 
deze verordening kan worden vastgesteld in de kadernota en begroting. 
Antwoord: Artikel 7 lid 1 van de financiële verordening is correct weergegeven daar dit is 
afgestemd op artikel 34 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het betreft alle kosten 
naast de verdeling o.b.v. inwonersaantal, namelijk ook specifieke dienstverlening waarvoor 
een andere verdeelsleutel kan worden afgesproken (bijv. wat in 2017 voor HOB-trajecten is 
gebeurd). 
 

4. De toezegging wordt gedaan dat Baanbrekers wel het beleid bijzondere bijstand kan 
toesturen aan het bestuur. 
Antwoord: Hiertoe wordt een pdf-bestand bij dit verslag gevoegd met de beleidsregels 
bijzondere bijstand 2015 van Baanbrekers. 
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5. Gevraagd wordt of bij de klachten, bezwaar en beroep de tekst kan worden uitgebreid met 
de werkvoorraad en de percentages, waarbij zaken binnen of buiten de wettelijke termijnen 
worden afgehandeld en of er ook iets gezegd kan worden over het wel of niet gedeeltelijk 
gegrond zijn van zaken en hoe dit zich verhoudt tot eerdere jaren.   
Antwoord: Bij een gedeeltelijk gegrond verklaring wordt niet 100% tegemoet gekomen aan 
de bezwaren van de klant. Enkele voorbeelden: 

- Het recht op uitkering is ingetrokken per een bepaalde datum en in bezwaar wordt deze 
datum verlegd; 

- Er wordt een verlaging van 100% opgelegd en dit wordt gewijzigd naar 50%; 
- De aanvraag bijzondere bijstand wordt alsnog toegekend maar niet voor alle kosten; 
- De terugvordering blijft in stand maar was ten onrechte gebruteerd en wordt lager 

vastgesteld; 
- De uitkering wordt alsnog per eerdere ingangsdatum toegekend maar niet de datum waar de 

klant meent recht op te hebben. 
Baanbrekers heeft de eerste drie kwartalen van 2017 208 bezwaarschriften afgehandeld. 
Hiervan is 12% gedeeltelijk gegrond verklaard en 7% gegrond. In de voorgaande jaren lagen 
de percentages gegrond en gedeeltelijk gegrond steeds rond de 10%. Tevens werd ongeveer 
10% van de bezwaarschriften door de klant ingetrokken, nadat Baanbrekers het 
oorspronkelijke besluit had hersteld]. 
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1/2   Opening/ingekomen stukken 
 

2.a. Verslag Participatieraad d.d. 26.10.2017 
Dit verslag wordt ter informatie aangenomen. 
2.b.Toezichtoordeel Archief- en informatiebeheer Provincie Noord- Brabant 

Het toezichtoordeel wordt ter informatie aangenomen. 
 

3. 
 

Besluitenlijst AB-vergadering  
 
 

3.a. Concept verslag AB-vergadering van 13 november 2017 
Besloten wordt het verslag van het AB d.d. 13 november 2017 vast te stellen. 
3.b. Concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 13 november 2017 
Besloten wordt de (openbare) besluitenlijst van het AB d.d. 13 november 2017 vast te 
stellen. 
3c. Concept termijnkalender AB van 18 december 2017 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB d.d. 18 december 2017 vast te stellen. 
 

4. 
 

Stand van zaken Baanbrekers 2.0 De stand van zaken m.b.t. Baanbrekers 2.0 wordt kort besproken. 
 

5. Managementletter 2017 De managementletter 2017 wordt kort besproken. 

6.  3de Bestuursrapportage  Besloten wordt de 3de bestuursrapportage 2017 vast te stellen. 
Toegezegd wordt om op een aantal gestelde vragen n.a.v. de 3de bestuursrapportage  de 
antwoorden alsnog toe te sturen in een bijlage bij het concept verslag van deze vergadering.  
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2017 

2 

 

7. Financiële en controle verordeningen Baanbrekers ex 
artikel 212 en 213 en Notitie Investeringen 
Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) 

Besloten wordt: 
De Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 
Gemeentewet; de Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) ex artikel 9 van de 
Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 
Gemeentewet en de Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet 
vast te stellen, dit onder gelijktijdige intrekking van: 

- De Financiële verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede 
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van 
Baanbrekers (verordening ex artikel 212 Gemeentewet), zoals deze is vastgesteld 
door het algemeen bestuur d.d. 13 juli 2015, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van 
het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking 
treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van 
het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking 
treedt; 

- de Controleverordening Baanbrekers, zoals deze is vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur d.d. 13 juli 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar 
voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de 
begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het 
begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking 
treedt. 

 

8. Frauderisicoanalyse Besloten wordt de fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast 
te stellen en de voorgestelde verbetermaatregelen op te volgen.  

 

9. Nieuwe vergaderplanning DB en AB i.v.m. nieuwe cyclus 
Berap’s  

Besloten wordt de nieuwe vergaderplanning DB en AB i.v.m. de nieuwe cyclus van de Berap’s 
vast te stellen. 
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10. Voorstel governance Ruelong B.V. i.vm. werkwijze in 
relatie tot het AB 

Besloten wordt de huidige governance Ruelong B.V. te handhaven en daartoe het genomen 
principe besluit d.d. 12 juli 2017 inzake de governance Ruelong BV in te trekken. Verder 
wordt besloten de ‘aangescherpte’ voorwaarden/afspraken inzake de informatie- en 
afstemmingsmomenten, zoals opgenomen in het voorstel governance Ruelong B.V. datum 5 
december 2017, vast te stellen. 
 

11. Ruelong B.V. /Memo SROI 
 

a.1. Definitieve jaarrekening Ruelong B.V. 
Besloten wordt de definitieve jaarrekening Ruelong B.V. 2016 ter informatie aan te nemen.  
Aan de voorzitter wordt meegegeven om bij het vaststellen van de jaarrekening  op te 
merken dat een correcte toelichting in de jaarrekening over het op de balans opgenomen 
rekening-courranttegoed van Ruelong B.V. op Baanbrekers moet worden opgenomen. De 
jaarrekening dient hierop te worden gecorrigeerd en dit wordt als zodanig correct 
meegenomen in het verslag van de AVA Ruelong B.V. 
a.2. Aanbieding controleverslag jaarrekening Ruelong B.V. 
Besloten wordt het controleverslag jaarrekening Ruelong B.V. ter informatie aan te nemen. 
a.3. Accountantsverslag Ruelong B.V. 
Besloten wordt het accountantsverslag Ruelong B.V.  ter informatie aan te nemen. 
b. Memo SROI 
Besloten wordt het memo SROI ter informatie aan te nemen. 
 

12. Nieuwe werkwijze bij openbare kennisgeving/publicatie 
AB-vergadering 

Besloten wordt om het aankondigen van de openbare algemene bestuursvergaderingen 
vanaf 2018 te publiceren op de internetsite van Baanbrekers en mogelijk ook op de 
gemeentelijke informatie pagina’s.  
 

 
Voor akkoord: 22 januari 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
W.H. Bak        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris a.i.        Voorzitter 



Concept Termijnkalender AB  2018  

Termijnkalender  AB d.d. 22.01.2018 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 22 
jan 

9 
april 

7 mei 
Kennis 
making 

28 
mei 

4 juni 
Work 
shop 

9 juli 24 
sept 

22 okt 17 dec 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Onderzoek Baanbrekers 2.0 B-stuk          

Jaarrekening/jaarverslag 2017 BB, SBW, St. Fidant B-stuk  cpt    def    

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Baanbrekers 2017 

B-stuk          

Jaarrekening/jaarverslag 2017 Ruelong BV B-stuk  cpt        

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Ruelong BV 2017 

B-stuk          

Geactualiseerde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-
2022 (na besluit BB 2.0) 

B-stuk  cpt    def    

Kadernota 2019 (na besluit BB 2.0) B-stuk  cpt    def    

Begroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2023) B-stuk  cpt    def    

Berap B-stuk      1e 
Berap 

 2de Berap  

Besteding 2018 best. reserve meerjaren onderhoud gebouwen B-stuk          

Voorstel keuze accountant n.a.v. aanbesteding B-stuk          

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk          

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten 
en actualisatie gemeenschappelijke regeling  

B-stuk          

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk          

Actualisatie Archiefverordening Baanbrekers B-stuk          

Personele aangelegenheden (incl. LOGA brieven) A-stuk          

Vergaderplanning 2019 DB en AB B-stuk          
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”Buiten-gewoon gelukkig” 

Gelukkig buiten 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt het sluitstuk van een breed en interactief proces “Baanbrekers 2.0”. Een proces waarin we 

met velen samen hebben gekeken of de organisatie en opdracht van Baanbrekers, 5 jaar na de start, 

nog het beste antwoord is op de behoeften van de gemeenten en de maatschappij. 

Daar waar de start mede werd ingegeven door een financiële opgave, is het financiële plaatje 

inmiddels zo anders, dat vanuit de inhoud keuzen gemaakt kunnen worden. Sterker nog, keuzen die 

geld kosten, maar die ten goede komen aan de mensen waar we het allemaal voor doen. 

De afgelopen jaren hebben maatschappelijk in het teken gestaan van de participatiemaatschappij en 

een inclusieve samenleving. Begrippen die gaandeweg in de praktijk steeds meer en werkende 

invulling blijken te krijgen. Vanuit die perspectieven lijken er ook steeds meer mogelijkheden om 

voor de mensen die nu in de overheidsorganisatie Baanbrekers een werkplek vinden, een passende 

werkplek te vinden in de reguliere markt. Niet ingegeven vanuit financiële afwegingen, of vanuit 

marktdenken of anderszins, maar vanuit de overtuiging dat mensen het beste tot hun recht komen, 

en daarin gelukkig kunnen zijn, als ze een zo normaal mogelijke plek hebben in de maatschappij. 

Sociaal en qua werk. Wij gunnen iedereen zo’n normale plek in de maatschappij!  

Daarin helpt het dat de huidige economische, en sociaal-maatschappelijke, omstandigheden zodanig 

zijn dat er daadwerkelijk steeds meer plek is op de reguliere arbeidsmarkt, ook voor mensen met een 

achterstand, beperking of anderszins. Daar gaan we maximaal op inzetten. Dat mensen voor wie dat 

kan, en goed is, een plek “buiten” onze organisatie vinden. Voor hen voor wie dat (nog) niet kan, 

blijft Baanbrekers als voorziening tijdelijk, of voor mensen in de SW en nieuw beschut langdurig.  

Als het gaandeweg zal blijken te lukken, dat kleinere en grotere aantallen collega’s hun werk steeds 

meer buiten de muren van Baanbrekers zullen vinden, zal dat kunnen betekenen dat Baanbrekers zal 

gaan krimpen en gaandeweg activiteiten zal afstoten. Dat kan zijn omdat mensen en activiteiten in 

het reguliere bedrijfsleven een plek krijgen, of omdat, als de betreffende mensen er steeds minder 

zijn, we die activiteiten niet meer kunnen en hoeven uitvoeren. Dat zal echter altijd volgend zijn op 

de beweging van mensen naar buiten, niet andersom. Voor die mensen die (nog) binnen Baanbrekers 

werken blijven, zolang als dat nodig is, verschillende onderdelen hun activiteiten uitvoeren. 

Voorliggende voorstel zet dan ook maximaal in op zo veel mogelijk werken in het reguliere 

bedrijfsleven, met voor wie dat nodig is een goede voorziening als achtervang. 

Buiten-gewoon gelukkig! 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

In de eerste helft van 2017 zijn diverse bijeenkomsten, met onder andere vertegenwoordigers uit de 

gemeenten, geweest over de dienstverlening, missie en (toekomstige) kosten van Baanbrekers. Een 

en ander heeft geleid tot de conclusie dat men tevreden is over de dienstverlening van Baanbrekers. 

Echter dat, in meerjarenperspectief, de verwachte gemeentelijke bijdragen hoger zijn dan de 

gemeenten wenselijk achten. Dit is vertaald in een meerjarenbegroting 2017-2021 en de kadernota 

2018. Daarnaast is, na afstemming met de gemeenten, door het bestuur van Baanbrekers, in juni 

2017 een opdracht en bijbehorend projectvoorstel vastgesteld gericht op: “voorstellen te doen die 

leiden tot een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 8,4 miljoen, aangevuld met loon- en 

prijsontwikkelingen en nieuw beleid (zowel van de gemeente als van het rijk), met ingang van 2018.” 

Een en ander nadrukkelijk gericht op besluitvorming door de huidige bestuurders (c.q. voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018). 

1.2 Procesweergave 

In de zomer werd bekend dat de voormalige directeur een nieuwe stap in haar loopbaan ging zetten. 

Voor de continuïteit van de voorliggende opdracht, en de dagelijkse leiding van de organisatie, heeft 

het bestuur een interim directeur aangesteld. Op 4 september heeft de facto de directiewisseling 

plaatsgevonden. De interim directeur heeft zijn beeld gevormd van zowel de organisatie als het 

lopende proces en in overleg met het bestuur is het proces aangepast. Onverminderd gericht op de 

realisatie van de opdracht, in interactie met betrokkenen, voor de beoogde deadline. De 

aanpassingen in het proces hadden zowel te maken met het meer sturen op een integraal beeld dan 

successievelijke onderzoeksvragen als het in positie brengen en borgen van de nodige betrokkenheid 

binnen de organisatie. Daarnaast speelden de beelden over de stand van de bedrijfsvoering en 

beschikbare informatie een rol. Gezien voorgaande procesbijstelling  en ontbrekende concrete 

informatie op dat moment is de geplande bijeenkomst van september vervallen cq uitgesteld. 

Sindsdien zijn de volgende stappen gezet: 

 4 sept  : Interim directeur start 

 13 sept : Procesbijstelling DB 

 18 sept : Enkele leidende principes bepaald voor nadere uitwerking (MT) 

 16 okt : Indeling in verplicht/keuze qua diensten (SLA/DVO) (MT) 

 24 okt  : Bijeenkomst met (ambtelijk en bestuurlijk) gemeenten  

 26 okt : Analyse Product-Markt-Combinaties (PMC) Berenschot  

 27 okt : Benchmark Divosa  

 1 nov : Oplevering MT Kosten (en resultaten) per SLA/DVO  

 13 nov : Benchmark Berenschot  

 13 nov : Oplevering breed palet aan (financiële) verbetermogelijkheden  

 13 nov : Bijeenkomst met (m.n. ambtelijk) gemeenten, OR, Participatieraad, medewerkers 

 27 nov : Bijeenkomst met (m.n. bestuurlijk) gemeenten  

 13 dec : Bijeenkomst met (ambtelijk en bestuurlijk) gemeenten, OR, medewerkers  
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De bijeenkomsten hebben in het teken gestaan van: 

 het delen van feitelijke informatie (integraal inzicht in kosten, (sociale  en financiële) 

opbrengsten en resultaten van de verschillende bedrijfsonderdelen, tevens afgezet tegen 

benchmarks en tegen beschikbare budgetten). 

 Het delen van alle geïnventariseerde (financiële) verbetermogelijkheden. 

 Het geven van inzicht in de bedrijfsvoering van Baanbrekers. 

 Het gezamenlijk bespreken van voornoemde en vooral welke beelden dat oproept ten 

aanzien van de mogelijke keuzen en afwegingen voor de mogelijke (aanpassingen) van de 

opdracht of invulling van de dienstverlening en de aard van de organisatie van Baanbrekers. 

Een weergave van de opgehaalde beelden vindt u in de bijlagen. Vanuit al deze beelden zijn de rode 

draden gedestilleerd die de contouren vormden voor het vervolgens nader ingekleurde voorliggende 

voorstel. Vanzelfsprekend in combinatie met de relevante in- en externe ontwikkelingen en de 

verwachte wenselijke ondersteuning voor de “onderkant van de arbeidsmarkt”. Belangrijke 

ontwikkelingen daarbij zijn: 

 Het leeglopen van de SW leidt tot veel hogere kosten van Arbeid en daarmee nog grotere druk 
op de al negatieve bedrijfsrendementen van de PMC’s (SW subsidie van zo’n € 25.000 versus 
loonkostensubsidie (bij bv 50%) van € 12.500 leidt tot extra kosten PMC van € 12.500 p/p). 

 Met het dalend bestand, en sinds sluiten SW minder arbeidsfitte en arbeidswaarde instroom, 
neemt de (arbeids)beperking van de resterende personen in het bestand toe. Voor een deel zal 
arbeid sowieso niet realistisch zijn, voor het andere deel zal re-integratie, plaatsing en 
begeleiding tot steeds hogere kosten p/p leiden. 

 Er is een stevige ontwikkeling naar regionalisering (werk) en tegelijk lokaal maatwerk (WMO). 

 Er is weliswaar in toenemende mate weer meer werk. Echter zeker niet in dezelfde mate vaste/ 
langdurige contracten. De flexmarkt biedt daarentegen wel kansen (en risico’s). 

 De komende jaren zal de SW-subsidie (qua bedrag p/p) steeds verder afnemen. Volgens 
Berenschot landelijk en niet realistisch die te compenseren in kosten/opbrengsten. 

 In het regeerakkoord is afgesproken de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. 
Ondanks hoopgevende uitspraken van de staatssecretaris medio december is nog onduidelijk 
welk effect dit zal hebben op het plaatsen van mensen in werk als de uitvoeringskosten. 

 

1.3 Financiële perspectieven 

Alle kosten, opbrengsten en resultaten van de verschillende bedrijfsonderdelen zijn in beeld gebracht 

en gepresenteerd. Naast de financiële resultaten zijn daar ook nadrukkelijk de “sociale” resultaten in 

meegenomen.  Dat wil zeggen de aantallen mensen die via die activiteiten worden geholpen richting 

werk of een werkplek hebben binnen Baanbrekers naast de mensen die we (tijdelijk) van inkomen 

voorzien. Hiermee is volledig transparant wat de verschillende activiteiten kosten en opleveren en de 

verschillen daartussen. Enkele voorbeeldjes (uit de vele sheets in de bijeenkomsten): 

 

Bedragen * € 1.000 (muv p/fte)

Afdeling 

Tot

MxWW/ 

matchpoort

Trans-

ferium

Trainingen WEP int WEP ext aanpak C J-loket

Kosten personeel & OH € -2.707 € -35 € -197 € -88 € -177 € -138 € -197 € -197

Kosten out-of-the-pocket € -1.690 € -10 € -100 € 0 € -50 € -20 € -30 € -20

Kosten p/fte doelgroep nvt € 70 € 960 € 315 € 3.520 € 2.360 € 1.133 € 1.067

Besparing BUIG (uitk/inv) € 7.014 € 992 € 1.418 € 212 € 212 € 212 € 212 € 708

Saldo / prijs SLA/DVO € 2.617 € 947 € 1.121 € 124 € -15 € 54 € -15 € 491

Voorkomen instroom 75 30 20 5 20

Uitstroom Werk 355 40 80 15 15 15 10 30

Uitstroom anders

Totaal in/uitstroomeffect 430 70 100 15 15 15 15 50

DVO's / Keuzen



 
 
 

 

 Koersdocument BB20 - Def.docx ©  23-01-2018           Pagina 5 v/d 28 

 

 

Een en ander tevens afgezet tegen verschillende referenties en benchmarks op de verschillende 

onderdelen (een integrale benchmark voor een gecombineerd bedrijf als Baanbrekers is er niet). Dat 

leidt tot overwegend positieve beelden. Enkele illustraties:  

 

Daarnaast zijn alle denkbare (financiële) verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Dat 

heeft een lijst van tientallen potentiële mogelijkheden opgeleverd. Van deze in november 

gepresenteerde “slimmer-opties” kan vanzelfsprekend gesteld worden dat die sowieso moeten 

worden bezien en, indien realistisch en rendabel, doorgevoerd. Vanzelfsprekend voor zover die niet 

door keuzen BB2.0 worden beïnvloed. Als voorbeeld, je gaat niet de bedrijfsvoering van WML 

optimaliseren als je de betreffende activiteiten wilt afstoten. 

Uitgaande van het midden van de  indicatieve opbrengstrange bij de gepresenteerde voorstellen, 

tellen de voorliggende voorstellen, indicatief en op termijn, op tot € 5,4 miljoen. Aangezien dit een 

globale inventarisatie betreft, en op realiteit ook nog van externe omstandigheden afhankelijk is lijkt 

het verstandig om qua beeld voorzichtigheidshalve te “rekenen” met (arbitrair) 50% daarvan. Daarbij 

moeten we ons realiseren dat verschillende opties ook frictiekosten met zich mee kunnen brengen. 

Navolgend is, zeer globaal, in beeld gebracht welk deel in principe bij onveranderde opgave kan 

worden opgepakt, en welk deel afhankelijk is van keuzen BB2.0.  

Bedrijfsonderdeel Slimmer in huidige opzet Slimmer afhankelijk BB2.0 Totaal 

Inkomensondersteuning € 0,3 (0,6) mln € 0 (0) mln € 0,3 (0,6) mln 

Re-integratie & Participatie € 0,4 (0,8) mln € 0,15 (0,3) mln € 0,55 (1,1) mln 

Werkbedrijf € 0,5 (1,0) mln € 0,2 (0,4) mln € 0,7 (1,4) mln 

WML-Facilitair € 0,15 (0,3) mln € 0,2 (0,4) mln € 0,35 (0,7) mln 

Bedrijfsvoering € 0,7 (1,4) mln € 0,1 (0,2) mln € 0,8 (1,6) mln 

Totaal € 2,0 (4,1) mln € 0,7 (1,3) mln € 2,7 (5,4) mln 

 

  

Bedragen * € 1.000

Naam PMC: Verpakken Wasserij Twiddus Cleanroom Broikes Transferium Totaal

Expl.Res. € -479 € -64 € -417 € -122 € -38 € -234 € -1.354

Expl p/fte € -6,4 € -3,7 € -6,1 € -2,2 € -5,4 € -7,8 € -5,3

Besparing BUIG € 54 € 62 € 113 € 220 € 39 € 2.930 € 3.418

Expl. incl BUIG € -425 € -2 € -304 € 98 € 1 € 2.696 € 2.064

FTE medewerkers

WSW 69 13 60 35 3 0 180

Overig doelgroep 4 4 7 18 4 260 295

Regulier 3 2 3 4 1 2 16

Totaal Medew. 76 18 70 57 8 262 491

SLA WSW p/fte € -7,1 € -6,2 € -7,3 € -2,3 € -8,3 -

obv loonwaarde% 50% 50% 50% 50% 50% -

DVO WEP p/fte € -6,1 € -0,9 € -2,3 € -4,2 € -6,4 € -1,4

obv loonwaarde% 40% 40% 40% 40% 40% 60%

DVO overige p/fte € -12,6 € -3,6 € -8,2 € -5,1 € -5,0 -

obv loonwaarde% 70% 70% 50% 70% 70% -

NB Sec “ISD”-deel 
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Van deze opties en aldus bepaalde bedragen is bezien welk deel nog relevant is in voorliggende 

positionering. Deze zijn globaal en indicatief in de tijd uitgezet. Dat leidt tot volgend beeld: 

 

Los van deze slimmer-opties kan inmiddels gesteld worden dat de oorspronkelijke financiële opgave 

van Baanbrekers 2.0 á € 1,8 miljoen structureel al geheel is gerealiseerd. In het verlengde van de 

Berap’s Q2 en Q3 en de structurele doorwerking daarvan, kan de stelpost in de huidige 

meerjarenbegroting bij de actualisatie daarvan begin 2018 naar verwachting al geheel vervallen. 

Daarnaast is noemenswaardig dat de oorspronkelijke taakstelling ook in perspectief geplaatst kan 

worden. Een belangrijke daarin voor de beeldvorming is dat de budgetten die de gemeenten in de 

algemene uitkering krijgen, specifiek voor de uitvoering van de taken die bij Baanbrekers zijn belegd, 

ruim € 2,5 miljoen hoger zijn dan de taakstellend bepaalde gemeentelijke bijdrage van € 8,4 miljoen. 

Daarnaast zijn er aantoonbaar de afgelopen jaren door Baanbrekers enkele miljoenen aan directe en 

indirecte besparingen gerealiseerd. Ook is er sprake van afname van rijksbudgetten die geen enkele 

relatie hebben met de kosten van de uitvoering. Zo stelt Berenschot dat de landelijke afname van de 

SW-middelen (voor Baanbrekers € 2 miljoen) niet door de sector opgevangen kan worden. Tenslotte 

blijkt uit benchmarks dat Baanbrekers op betreffende onderdelen relatief laag in de 

uitvoeringskosten zit.  Een en ander laat onverlet het financiële potentieel zoals voornoemd door 

Baanbrekers zelf is opgevoerd en de komende jaren ook tot uitvoering zal worden gebracht. 

 

2 Het voorstel 

2.1 De rode draden uit de besprekingen 

Uit de verschillende besprekingen zijn de volgende nadrukkelijke lijnen te destilleren: 

1. Aandacht voor het welzijn van de doelgroep is een zeer belangrijke factor. 

2. Baanbrekers 2.0 is geen bedrijf maar een (efficiënte) (rest) voorziening. 

3. Baanbrekers 2.0 richt zich sec op werk.  Niet op zorg en sociale activering. 

4. Maximale inzet op (verschuiving van) werkgelegenheid naar buiten de organisatie. 

5. Baanbrekers 2.0 richt zich (dus) met name op korte trajecten naar werk. 

6. Zelf optimaliseren heeft de voorkeur boven overdracht deel activiteiten aan derden. 

Daarbij is nadrukkelijk besproken dat Baanbrekers 2.0  dan gaandeweg dus kleiner kan worden. 

Zowel vanuit bovenstaande focus als vanuit de daaruit voortvloeiende krimp van kwalitatieve en 

kwantitatieve beschikbare medewerkers. Besproken is dat er op termijn mogelijk dus minder 

Product-Markt-Combinaties (PMC’s) zullen overblijven. Daarbij is ook nadrukkelijk gedeeld dat een 

dergelijke positionering (meer) geld zal kosten en zal mogen kosten. Immers zowel 

inkomensondersteuning als de voorziening voor werk, ook al is die zo efficiënt mogelijk, zal geld 

kosten. En gezien de bewuste uitstroom naar werk zullen de resterende interne activiteiten, ook na 

(geleidelijke) krimp van overhead, (nog) minder renderend worden. Daar staat tegenover dat op de 

organisatie navenant bespaard kan worden bij krimp van de activiteiten. 

 

* € 1.000 2018 2019 2020 2021/struct

Jaarschijf 1.300        800           200           -                  

Cumulatief 1.300        2.100        2.300        2.300              
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Duidelijke overeenstemming was er ook over dat goed bezien moet worden welk deel van de huidige 

uitkeringsontvangers, ook met inzet van ondersteunend instrumentarium, geen reëel perspectief op 

werk op de reguliere arbeidsmarkt zal hebben. Zowel qua afstand tot de arbeidsmarkt als qua lage 

loonwaarde. Indicatief is gesproken over loonwaarden van minder dan 40%. Deze groep van mensen 

zou vanuit Baanbrekers slechts vanuit inkomensondersteuning gefaciliteerd moeten worden. Alle 

overige ondersteuning zou door of via de gemeenten moeten plaatsvinden (vanuit Welzijn en WMO). 

Belangrijk bij deze splitsing in dienstverlening is de verbinding en afstemming tussen Baanbrekers en 

gemeenten op deze vlakken. Overigens was er wel ruimte om, als dat bijdraagt aan de 

dienstverlening op dat vlak in de Langstraat, of financieel interessant zou zijn, ook als een van de  

aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding op te treden. 

 

2.2 De contouren van het nieuwe huis 

2.2.1 De opdracht blijft hetzelfde, de inkleuring verkleurt 

Het nieuwe huis is te typeren als “Een intergemeentelijke voorziening voor inkomen en kortdurende 
re-integratie naar werk op de reguliere markt met een (beperkte) voorziening voor de doelgroepen 
waarbij wel sprake is van een arbeidscontract maar die op de reguliere markt geen plek hebben”. 
 
Als missie verwoord:  

“Baanbrekers is een efficiënte en effectieve intergemeentelijke dienstverlener die mensen waar 
nodig en zinvol ondersteunt naar werk op de reguliere arbeidsmarkt en van een uitkering voorziet.  
Voor een (beperkte) daarop aangewezen groep verzorgt zij daarnaast arbeid(smatige activiteiten)” 

 
Daarbij constateren we dat de opdracht van Baanbrekers onverminderd blijft passen bij de huidige 
opdracht. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe besluitvorming door de raden van de 3 gemeenten 
nodig is. Conform de GR-regeling luidt de huidige opdracht immers:  

”….een zo hoog mogelijke participatie van de inwoners…..De focus ligt vooral op het zo veel mogelijk aan 
een reguliere baan helpen…. De Dienst is primair werkzaam op het gebied van Werk en Inkomen. … 
bevoegdheden overgedragen…. Tot de uitvoering van:  

a. De Participatiewet… 
b. BBZ … 
c. IOAW…  
d. IOAZ… 
e. WSW… 
f. ……exploiteren…..activiteiten….gericht op behouden dan wel het bevorderen van 

arbeidsbekwaamheid…..met het oog op het kunnen gaan verrichten van werk onder normale 
omstandigheden…” 

 

2.2.2 Het huis wordt mogelijk (geleidelijk) kleiner 

Het nieuwe huis wordt daarmee mogelijk gaandeweg, letterlijk en figuurlijk, kleiner dan het huidige. 
Immers alle bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op het creëren en in stand houden van maximale 
werkgelegenheid voor de brede doelgroep hebben nog slechts bestaansrecht in aard en mate zoals 
die nodig is om diegene te faciliteren die niet regulier zullen kunnen gaan werken.  
 
Het huis ziet er dan op hoofdlijnen als volgt uit: 
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 Een deel vergelijkbaar met de huidige opzet. Namelijk dat deel dat nodig is voor de 
doelgroepen SW en nieuw beschut voor zover het (nog) niet lukt om op de reguliere markt 
een plek te vinden. 

 Een deel dat nodig is voor het testen van mensen op arbeidsmogelijkheden en beperkingen 
en het via korte trajecten ondersteunen richting werk op de reguliere markt. 

 Optioneel, als dat bijdraagt aan de dienstverlening op dat vlak in de Langstraat, of financieel 
interessant zou zijn, deels ten behoeve van arbeidsmatige dagbesteding. 

Hoe groot dit resterende deel is en hoe lang de “verbouwing” duurt is nog lastig aan te geven. Dit is 
enerzijds afhankelijk van hoe succesvol Baanbrekers de komende tijd zal blijken in het maximaal op 
de reguliere markt kunnen plaatsen van de huidige interne medewerkers uit de doelgroep. 
Anderzijds afhankelijk van een eventuele groei in arbeidsmatige dagbesteding. 
 

Bij de mogelijke krimp zullen geleidelijk die activiteiten en bedrijfsonderdelen (PMC’s)  afgebouwd en 
afgestoten of gestopt worden. Welke dat zijn zal (volgordelijk) afhankelijk zijn van: 

 Welke activiteiten kunnen met de mensen worden overgedragen aan reguliere partijen. 

 Welke activiteiten zijn nog mogelijk met de resterende kwaliteit en kwantiteit doelgroep. 

 Welke activiteiten passen het beste bij de (wensen) van de resterende medewerk(st)ers. 

 Welke dan nog mogelijke activiteiten kosten het minste. 
Naar verwachting zijn dat (op termijn) vooral de huidige (relatief laagwaardige en onrendabele) in- 
om- en verpak activiteiten. 
 

Ook het ruimtebeslag zal daarmee dan afnemen. Daarmee komen mogelijk bedrijfsterrein en 
bedrijfsgebouwen gaandeweg beschikbaar en zal bezien moeten worden hoe die optimaal af te 
stoten (immers er is aangegeven dat Baanbrekers die niet duurzaam zal moeten gaan exploiteren). 
Een en ander in combinatie met het bezien hoe zo optimaal en efficiënt mogelijk de resterende 
activiteiten van Baanbrekers te huisvesten. 
 

2.2.3 Verloning en Detachering belangrijke succesfactor 

Bij het maximaal op de reguliere arbeidsmarkt plaatsen van mensen is, naast de capaciteiten van 
mensen, vanzelfsprekend de arbeidsmarkt het meest bepalend. Momenteel is er sprake van een nog 
steeds toenemende vraag naar arbeid. Ook in relatief laaggeschoold werk dat dus qua aard past bij 
een groot deel van de doelgroepen van Baanbrekers. Echter, er is weliswaar in toenemende mate 
weer meer werk, maar zeker niet in dezelfde mate vaste/ langdurige contracten. Werkgevers zijn, 
weliswaar welwillender dan in de recente recessie, maar nog steeds terughoudend in het bieden van 
vast contracten. Vanuit risicomijding en flexibiliteit maar ook vanuit de mondiale ontwikkeling naar 
een flexibeler arbeidsmarkt. Flexibiliteit speelt ook nadrukkelijk bij de seizoenspatronen van veel 
(logistieke) werkgevers in de regio. Risicomijding speelt nog eens extra in relatie tot de doelgroepen 
van Baanbrekers.  
 
Om het beschikbare werk maximaal te kunnen benutten voor de doelgroep zal ook moeten worden 
ingezet op de flexmarkt. Het tijdelijk en langduriger kunnen detacheren van mensen blijkt ook 
landelijk een effectieve modus voor werkgelegenheid op de reguliere markt voor de doelgroep. Ook 
bij het mogelijk overdragen aan de markt van activiteiten of onderdelen van het huidige bedrijf 
tezamen met betrokken medewerkers blijkt detachering veelal een bepalende succesfactor. Niet 
alleen vanuit het perspectief van een overnemende partij, maar ook vanuit het perspectief van een 
medewerker. Op die wijze kan men immers de SW-status behouden waar men over het algemeen 
geen afstand van wil doen. Baanbrekers zal dus een verloningsconstruct moeten hebben dat daartoe 
kan worden ingezet. Bovendien zal ze ook de bedrijfsrisico’s moeten managen. Met name 
bezettingsrisico’s en ziekte. Qua risico deels overigens niet anders en in principe niet meer dan nu. 
Bezien zal moeten worden of een van de huidige verloningsconstructen daartoe kan worden benut of 
omgezet danwel dat dat anders zal moeten worden ingericht. 
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Detachering als activiteit is overigens het enige punt dat niet strookt met hetgeen in de bespreking 
van 13 december door de aanwezigen is aangegeven. Gezien voornoemde echter cruciaal voor het 
maximaal realiseren van plaatsing van mensen op de reguliere markt. 
 

2.2.4 Extra dienstverlening blijft mogelijk 

Daarbij blijft dat er sprake is van (via de begroting) door de deelnemende gemeenten gezamenlijk 

ingekochte dienstverlening (SLA) met daarnaast de mogelijkheid voor aanvullende en aanvullend te 

financieren dienstverlening (DVO). Een en ander conform artikel 6.2 van de GR-regeling. Alles dat 

lopende een begrotingsjaar als extra dienstverlening wordt gevraagd, of dat niet door alle 

deelnemende gemeenten wordt afgenomen, wordt apart in rekening gebracht (DVO). Praktisch 

gezien kan dat via een separaat contract en vervolgens (met de bijbehorende afzonderlijke 

financiering) worden opgenomen in de begroting. 

 

2.3 De implicaties van de keuze 

Baanbrekers verandert (gaandeweg) van  

een grote werkgever (bijna 1.000 medewerkers) met verschillende bedrijfsmatige activiteiten en 

dienstverlener op gebied van werk en inkomen 

naar  

een dienstverlener voor re-integratie en uitkeringen met beperkte arbeidsmatige activiteiten. 

In het verlengde van hetgeen voorgaand is beschreven impliceert dat kortweg: 

 Zittende doelgroep medewerkers, zo mogelijk, op de reguliere markt een goede plek geven. 

 Afbouw van bedrijfsmatige activiteiten volgend op afname werknemers intern. 

 Stoppen van langduriger re-integratie trajecten. 

 Voor deel uitkeringsgerechtigden met geen/beperkte arbeidspotentie geen inzet afgezien 

van uitkeringsverstrekking en handhaving. 

2.3.1 Meer inzet op begeleiding naar de reguliere markt 

Dat betekent dat op het gebied van begeleiding van mensen naar werk op de reguliere markt er fors 
extra inzet nodig is. Immers, naast het niet meer intern plaatsen van mensen uit de uitkering zal ook 
voor een zo groot mogelijk deel van de huidige 700 intern werkende mensen uit de doelgroep extern 
een plek moeten worden gevonden. 
 

2.3.2 Activiteiten en mensen overdragen aan reguliere partijen 
 
De meest effectieve manier om de huidige interne medewerkers op de reguliere markt te plaatsen 
zal zijn om activiteiten tezamen met contracten en medewerkers aan reguliere partijen over te 
dragen. Op die manier hoeft een marktpartij zelf niet (direct/volledig) extra werk te hebben of te 
genereren om mensen vanuit Baanbrekers een plek te kunnen geven. Tevens blijft het huidige, voor 
de doelgroep geschikte en voor hen beschikbare, werk beschikbaar voor de doelgroep. Op deze wijze 
is het bovendien mogelijk om grotere en kleinere groepen medewerkers bij een andere partij onder 
te brengen. Dat is effectiever dan met 700 extra mensen individueel de markt op te gaan.  Overigens 
zijn er verschillende vormen denkbaar waarin. Bijvoorbeeld: 
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 Bestaande of nieuwe klanten nemen zelf verantwoordelijkheid voor nu door ons voor hen 
uitgevoerde activiteiten met inzet van de huidige mensen. Al dan niet op de huidige locatie. 

 Gemeenten nemen zelf verantwoordelijkheid voor nu door ons voor hen uitgevoerde 
activiteiten met inzet van de huidige mensen. 

 (Sociale) marktpartijen “kopen” delen van onze huidige bedrijven of activiteiten cq de 
orderportefeuilles met inzet van de huidige mensen. 

 We sluiten aan bij bestaande (sociale) organisaties waar we onze mensen en activiteiten 
deels kunnen onderbrengen (bv de groencorporatie) 

 ……. 
Bij overdracht van activiteiten en mensen zullen er vanzelfsprekend zo goed mogelijke condities voor 
Baanbrekers cq de achterliggende gemeentelijke moeten zijn. Zowel in financiële zin als in 
soliditeit/continuïteit, en zo mogelijk preferente groei, van de werkgelegenheid voor de doelgroep. 
Overdracht van bedrijfsactiviteiten en mensen (van enige omvang) vragen vanzelfsprekend ook 
betrokkenheid van de OR in de vorm van formele advisering. In de transitiefase zal er binnen het 
reguliere en/of projectmanagement en staf de nodige expertise moeten zijn op dergelijke trajecten. 
 

2.3.3 Geloven in een betere toekomst buiten 
 
De overtuiging dat het goed is voor mensen om zo mogelijk op de reguliere markt cq in de inclusieve 
samenleving werkzaam te zijn is politiek, maatschappelijk en beleidsmatig weliswaar goed denkbaar, 
echter voor de betrokken medewerkers binnen Baanbrekers zeker niet vanzelfsprekend. Goed 
denkbaar is dat huidige collega’s het als bedreiging zullen zien om hun bekende werkgever en 
mogelijk werkplek en werk te ruilen voor elders. Daarbij zijn uiteenlopende emoties ook goed 
denkbaar. Gelukkig is er in den lande inmiddels de nodige ervaring waaruit blijkt dat de meeste 
mensen uiteindelijk net zo tevreden of zelfs tevredener zijn als ze enige tijd in een nieuwe setting 
werken. Echter daarbij is eveneens de ervaring dat dat na enige tijd weliswaar het geval kan zijn, 
echter in de weg daar naar toe in veel gevallen niet zo wordt ervaren.  
 
Van belang is dan ook om de overtuiging dat het beter is voor hen, en dat dat de belangrijkste 
motivatie is voor deze beweging, voortdurend en consequent in woord en daad uit te dragen. Dat 
vraagt ook een rechte rug in management, bestuur en politiek in de mogelijk op onderdelen lastige 
transitieperiode. Tijdens de transitieperiode zal dat ook een belangrijk criterium zijn voor de 
verdeling van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie.  
 

2.3.4 Vergelijking met belangrijkste alternatieven 

Gezien zowel de onzekerheden in omvang en tempo in het voorgestelde scenario als de 

afhankelijkheid van de markt in alle denkbare scenario’s is het lastig om in zowel werkgelegenheid als 

qua meerjarenbegroting de effecten van deze en andere denkbare scenario’s te met enige 

realiteitsgehalte te becijferen. Er wordt hierbij dan ook volstaan met een meer kwalitatieve 

vergelijking met de belangrijkste andere variaties en positief of negatief duiden van een verschil in 

werkgelegenheid en organisatiekosten/resultaat. 

2.3.4.1 Positionering als regulier bedrijf  

Een geheel andere positionering zou zijn een positionering als een regulier bedrijf (met commerciële 

dienstverlening op re-integratie). Zonder dit scenario geheel uit te werken zou dat betekenen dat het 

bedrijf zo veel mogelijk “genormaliseerd” zou moeten worden. Dat wil zeggen zodanig te organiseren 

dat het kan concurreren met het reguliere bedrijfsleven. Een hele belangrijke daarbij zou zijn het 

aantrekken van meer regulier personeel om tot een optimale mix te komen. Inmiddels is een soort 

vuistnorm voor in potentie succesvolle sociale ondernemingen een mix van 70% doelgroep en 30% 
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niet doelgroep. Ook zou een flexibele schil daarbij juist wenselijk zijn. Qua opdrachten zou meer 

focus moeten komen op rendement van verschillende opdrachten (en dus het afstoten van andere). 

Re-integratie kan daar prima onderdeel van uitmaken, maar net als in de commerciële markt als 

product worden verkocht. Dat is wellicht zelfs denkbaar voor inkomensondersteuning. Tevens zullen 

andere marktkansen worden bekeken en zo mogelijk benut. In principe is voor een groot deel van 

het bedrijf dan op termijn in potentie een rendabel bedrijf denkbaar. In financiële zin is dat daarmee 

een in potentie positiever scenario. Ook kan in algemene zin gesteld worden dat ondernemers beter 

dan publieke organisaties in staat zijn om (tenminste kostendekkende) werkgelegenheid te creëren. 

De voorliggende voorkeur is daarmee dus een duurdere dan een bedrijfs-variant. Overigens kan ook 

de vraag gesteld worden of het de taak is van overheden om (blijvend) bedrijven te exploiteren. 

2.3.4.2 Uitbreiding naar WMO, Welzijn, Sociale participatie 

Denkbaar zou zijn de gehele keten van participatie bij Baanbrekers te beleggen. Dus arbeidsmatige 

en sociale participatie. Denkbaar is dat dat qua integrale regie en expertise op de doelgroep 

voordelen biedt of qua organisatie en matching op (sociale) arrangementen. Anderzijds is de lokale 

schaal van sociale participatie niet gelijk aan de deels bovenlokale schaal van werkgelegenheid. Ook 

zijn de participatievormen bijvoorbeeld qua vrijblijvendheid versus dwingend anders. En is de 

organisatie in zorg en welzijn deels met vrijwilligers. Op voorhand is dan ook niet te zeggen of het 

gezamenlijk onderbrengen al dan geen voordelen oplevert in financiële zin of in resultaat naar werk 

op de reguliere markt. Gezien de uitgesproken voorkeur in de gesprekken voor scheiding is dit verder 

ook niet onderzocht. Nadrukkelijk is wel gesteld dat onderlinge afstemming wenselijk is. 

2.3.4.3 Dagbesteding bij Baanbrekers onderbrengen 

Mensen bij Baanbrekers een werkplek bieden kost per saldo geld. Echter minder dan de 

(gemiddelde) dagbestedingstarieven in den lande. Vanuit dat perspectief zou het denkbaar  

voordeliger kunnen zijn om arbeidsmatige dagbesteding, bijvoorbeeld als voorliggende voorziening, 

bij Baanbrekers onder te brengen. Dat zou de gemeenten, direct en/of indirect geld kunnen schelen. 

Bij 100 plekken heb je het bij een voorzichtige schatting dan al snel over € 0,5 miljoen per jaar. Als 

bijkomend voordeel zou dat mitigerend kunnen werken in de frictiekosten bij Baanbrekers of de 

resterende kosten van de (rest)voorziening. In de nu voorgestelde variant kan Baanbrekers wel als 

toetreder op deze markt proberen gaandeweg een positie te verwerven. 

 

2.3.4.4 Investeringen als zelf optimaliseren 

In de diverse gesprekken was er een duidelijke voorkeur voor het zelf optimaliseren van(resterende)  

(primaire) processen binnen Baanbrekers ten opzichte van die niet meer zelf uit te voeren maar 

elders te beleggen als die elders al efficiënter en/of effectiever zijn. Er is daarmee een duidelijke 

behoefte aan een eigen volwaardige voorziening, in ieder geval in alle processen die directe 

werkzoekenden en werkgevers betreffen. Voor back-office processen is er in principe ruimte voor 

onderbrenging elders, doch ook geen op zichzelf leidend criterium. Het moge duidelijk zijn dat het 

zelf investeren in optimalisatie meer tijd en geld kost dan dat niet te doen. Anderzijds worden 

daarmee mogelijke frictiekosten beperkt. Op voorhand is niet te stellen wat doorslaggevend zal zijn. 

 

2.3.5 Frictiekosten en extra inzet (en dekking) 

Er wordt van uitgegaan dat verplaatsing van de doelgroepmedewerkers naar reguliere werkgevers op 

zichzelf geen frictie oplevert, anders dan de minder renderende achterblijvende activiteiten zoals 

eerder beschreven. 
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Voor de reguliere en ondersteunende functies zal de mogelijke krimp van het bedrijf mogelijk sneller 

gaan dan met natuurlijk verloop opgevangen kan worden. Daarnaast is niet ondenkbaar dat er op 

verschillende plekken omwille van benodigde andere competenties keuzen in de bemensing zullen 

moeten worden gemaakt. Afhankelijk van de snelheid en mate waarin betrokkenen elders een 

nieuwe functie vinden en afhankelijk met de medezeggenschap te maken afspraken in dit proces zal 

dat frictiekosten met zich meebrengen. 

Daarnaast zal de mogelijk (op termijn) wijzigende huisvestingsbehoefte waarschijnlijk geen gelijke 

tred houden met het eventueel afstoten of vervangen van de huidige huisvesting.  De totale kosten 

van de huisvesting bedragen nu ongeveer € 1 miljoen per jaar. 

Tenslotte is een bijzondere post de huidige lening aan Ruelong (WML-Facilitair). Bij een mogelijke 

afbouw van het bedrijf zal de resterende lening grotendeels (alsnog) moeten worden afgeschreven. 

Overigens is zeer waarschijnlijk dat op grond van de huidige bedrijfsresultaten al een voorziening 

voor de resterende lening zal moeten worden getroffen. Het budgettair effect hiervan op het 

moment van keuze is dan ook gelijk. Het saldo van de lening bedraagt momenteel € 1,2 miljoen. 

Overigens is dat gezien de huidige beelden van het jaarresultaat 2017 binnen het jaarresultaat op te 

vangen zodat dat geen extra bijdragen van de gemeenten zal vragen. 

Naast de (tijdelijke frictie)kosten die het gevolg zijn van de transitie, zijn er ook kosten nodig om de 

transitie te realiseren. Gezien zowel de vele en stevige bedrijfsvoeringsvraagstukken in de transitie 

als de benodigde kwaliteit(sborging) van de ingezette verbeteringen in de bedrijfsvoering, is er 

noodzaak voor versterking van P&C naar ongeveer 2 fte (nu 1 fte) voor tenminste de periode van de 

transitie. Daarnaast vraagt de transitie zowel qua externe herprofilering als herijking van de interne 

mindset en ondersteuning van de nodige veranderingen in de wijze waarop binnen de organisatie 

gedacht en gewerkt wordt extra inzet op (corporatie) communicatie en als het ware in- en externe 

marketing. In het kader van mogelijke overdrachten van activiteiten en mensen zullen de nodige 

kosten qua juridische- en accountants- advisering moeten worden gemaakt. Voor het leggen van de 

contacten met potentiele marktpartijen en het (bege)leiden van succesvolle overdrachtstrajecten zal 

ook extra expertise nodig zijn. Afhankelijk van het profiel van de te werven nieuwe directeur zal dat 

ondersteunend of zelfstandig trekkend moeten zijn.  

Bij de begrotingsactualisatie kan deze extra capaciteit (globale indicatie € 2 ton per jaar) en 

“marketing”- en advieskosten (globale indicatie elk € 0,5 ton) binnen de begroting worden 

opgenomen zonder de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Vooralsnog gaan we er van uit dat we de 

extra inzet op matching binnen de reguliere (participatiebudget) begroting kunnen opvangen. 

Op grond van diezelfde eerdergenoemde beelden, waarbij de gemeentelijke bijdrage naar 

verwachting de komende jaren onder het taakstellende niveau van Baanbrekers 2.0 zal uitkomen, zal 

er in de Herpositioneringsreserve zo’n € 2,4 miljoen resteren die vooralsnog (deels) als dekking voor 

de frictiekosten zou kunnen worden aangehouden.  
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2.4 Organieke consequenties 

Voor de (huidige) organisatie zal voorgaande (vanzelfsprekend naast het doorvoeren van alle 

relevante “slimmer-opties), gaandeweg de volgende consequenties kunnen hebben: 

2.4.1 Inkomensondersteuning 

Wordt door de voorstellen an sich niet geraakt cq wordt zelfs van aangegeven dat op deze schaal en 

vorm te houden. Gesteund door de tevredenheid over de dienstverlening en de positieve positie in 

de benchmarks. Enkele ondersteunende functies zullen worden gecentraliseerd binnen 

Bedrijfsvoering & Control. Onderbrenging van backoffice-functies bij een andere organisatie is in zijn 

algemeenheid wel genoemd. Echter gezien voornoemde en het feit dat de back-office een zeer 

beperkt aantal medewerkers bevat, en daardoor dus de eventuele besparing zeer klein, afgewogen 

tegen de voordelen van fysieke nabijheid, wordt het niet zinvol geacht hierop in te zetten. 

2.4.2 Re-integratie en Participatie 

Gezien de nieuwe focus om ook zoveel mogelijk van de huidige interne werkzame mensen binnen 

het reguliere bedrijfsleven te plaatsen zal hier meer inzet worden gevraagd. De mate waarin is in 

belangrijke mate afhankelijk van in hoeverre onderdelen van de huidige bedrijven of 

orderportefeuilles tezamen met de daarin werkzame mensen door het reguliere bedrijfsleven 

worden overgenomen. Ook de gemiddeld toenemende mate van complicaties van de mensen die 

gezien de verlaging van het bestand in de bijstand resteren zal om meer inzet vragen. Ook zal de 

diagnose, of men nog qua werk door Baanbrekers of qua zorg en welzijn door gemeenten, zal 

worden bediend, capaciteit vragen. Anderzijds zal het niet meer bedienen van dat deel van de 

mensen die onvoldoende perspectief op werk hebben minder inzet vragen. Gezien de huidige 

beperkte inzet daarop is dat effect echter beperkt. Overigens wil de extra of andere inzet niet per 

definitie eigen inzet betekenen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van combinaties met andere 

dienstverleners. Per saldo een intensivering. De mate waarin is nog lastig in te schatten, en overigens 

ook qua ambitie en tijdlijn deels zelf te sturen. 

2.4.3 WML-Facilitair 

Gezien de nadrukkelijke keuze van een voorziening in plaats van een bedrijf, tezamen met 

kortdurende trajecten, zal WML-Facilitair als bedrijf afgebouwd (moeten) gaan worden. Moeten, 

omdat instandhouding bij van het bedrijf als zodanig (bij sterk stijgende kosten nieuwe instroom, en 

benodigde nu ontbrekende capaciteit in de doelgroepen) alleen mogelijk is dan met uitbreiding en 

normalisering van het bedrijf en de (reguliere) bezetting. Iets dat overigens in de huidige krapte op 

deze specifieke arbeidsmarkt lastig is. Hetgeen anderzijds kansrijk is voor afbouw/overdracht. Vanuit 

diezelfde marktvraag, en de beschikbare expertise zal een deel van het bedrijf worden heringericht 

als een “transferium” voor (in ieder geval) Groen/Schoonmaak. Daarnaast zal wellicht een beperkt 

deel van de huidige activiteiten geclusterd worden voor beschutte plekken. Binnen Baanbrekers 2.0 

of wellicht direct bij de gemeenten.  

Het op termijn resterende bedrijfsonderdeel, in combinatie met vergelijkbare ontwikkelingen bij het 

Werkbedrijf  legitimeert geen eigen MT-manager meer. Combinatie van het resterende Werkbedrijf 

en resterende WML-Facilitair-activiteiten zullen op een logisch moment in of na de transitie onder 

één aansturing worden gebracht. Daarbij valt nader te overwegen of dat in de uiteindelijke setting 

naast of onder een MT-manager Werk (huidige Re-integratie en Participatie) zal zijn. 
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2.4.4 Werkbedrijf 

Met het gaandeweg steeds meer uitplaatsen van mensen uit het huidige werkbedrijf naar externe 

werkgevers, en de zoveel mogelijk te beperken inefficiëntie en rendementsverslechteringen die daar 

het gevolg van zullen zijn, zal het Werkbedrijf gaan krimpen. Activiteiten die niet meer met de 

resterende (kwaliteit en samenstelling van) medewerkers kunnen worden uitgevoerd, worden 

afgestoten (zo mogelijk met medewerkers) of afgebouwd. De resterende mensen zullen zoveel 

mogelijk ingezet worden op die resterende activiteiten die (per saldo) het minste kosten. Uiteindelijk 

zal vooral het transferium resteren met een (rest)voorziening voor beschut werk en voor diegenen 

die (nog) niet extern geplaatst konden worden. Nog onbekend voor hoeveel mensen dat zal nodig 

zijn.  Afhankelijk van de behoefte in de regio en de mate waarin Baanbrekers daarin qua 

dienstverlening kan toevoegen tegelijk met financieel voordeel voor de Langstraat kan, afzonderlijk 

of in combinatie met de restvoorziening, arbeidsmatige dagbesteding aangeboden worden. 

Voor de implicatie qua management wordt verwezen naar voornoemde bij WML-Facilitair. 

 

2.4.5 Bedrijfsvoering & Control 

Voor BV&C spelen een drietal belangrijke aspecten, die ook in samenhang en soms (ogenschijnlijke) 

tegenstrijdigheid gemanaged moeten worden. Allereerst is een belangrijk aspect dat 35 fte in de 

huidige afdeling uit mensen uit de doelgroep bestaat. Ook voor hen zal dan gelden dat ze zo mogelijk 

bij een reguliere werkgever geplaatst zullen moeten worden. Aangezien het ongeveer de helft van de 

totale fte van de huidige afdeling betreft, zal dat de nodige implicaties hebben. Deels zal deze 

beweging samen kunnen gaan met de krimp die de ondersteunende functies zullen moeten maken 

gerelateerd aan de krimp van het primaire proces. In algemene zin, maar soms ook voor specifieke 

functies. Overigens zal dat naar verwachting leiden tot meerkosten. Ondanks dat met minder 

(regulier ten opzichte van doelgroep) fte kan worden volstaan zijn de kosten van regulier personeel 

immers 100% en van SW-personeel globaal 10%. Daartegenover staan mogelijke detacherings-

vergoedingen van alsdan extern werkzame medewerkers. Ondanks een beweging “andersom” dat 

vanuit onderzoek in 2017 en de verschillende slimmer-opties duidelijk is dat centralisatie van de 

ondersteunende functies vanuit de andere afdelingen naar BV&C dient te worden doorgezet. Zowel 

qua efficiency maar zeker ook gezien de benodigde kwaliteit(sborging). Eveneens een groeiende 

activiteit zal zijn (het onderbrengen van)  verloning en detachering bij BV&C. Gezien zowel de 

bedrijfsvoeringsvraagstukken in de transitie als de benodigde kwaliteit(sborging) van de ingezette 

verbeteringen in de bedrijfsvoering, is er noodzaak voor versterking van P&C naar ongeveer 2 fte (nu 

1 fte) voor tenminste de periode van de transitie. 

2.4.6 Directiestaf 

De beperkte directiestaf zal op zichzelf geen verandering ondergaan als gevolg van Baanbrekers 2.0. 

De mogelijke regionale efficiëntere inzet van beleidscapaciteit valt buiten de scope van het huidige 

voorstel. Sec binnen Baanbrekers blijkt uit de benchmark een zeer beperkte beleidscapaciteit (2 fte) 

die we overigens vooralsnog handhaven. Er wordt een besparing doorgevoerd op het 

directiesecretariaat, anderzijds zullen de 2 beleidsfuncties nu formeel hergewaardeerd worden 

hetgeen (gezien ook regionaal beeld) tot aanpassing van de inschaling kan leiden. 

Onder de staf valt ook de communicatiefunctie. In het kader van zowel de herpositionering van 

Baanbrekers, als de in het kader van de ingezette lijn benodigde veel intensievere en andersoortige 

communicatie naar werkgevers, werkzoekenden en partners, naar onze eigenaren, en intern gezien 

de wezenlijk andere mindset zal budgettair en qua capaciteit daar een intensivering nodig zijn. 
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2.4.7 Directie & MT 

Gezien genoemde bij de verschillende onderdelen zal op termijn het MT naar verwachting niet meer 

uit een directeur en 5 managers bestaan maar uit een directeur en 3 of 4 managers. Namelijk of 

Inkomen, Werk en Bedrijfsvoering. Of Inkomen, Re-integratie, Werk en Bedrijfsvoering. In het eerste 

geval zal er vanzelfsprekend wel sprake zijn van (een) extra leidinggevende(n) onder de manager 

Werk. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van de organisatie en de mate van dynamiek is het 

wellicht op termijn zelfs denkbaar een inhoudelijke directeur te hebben en daarmee nog een 

managementpositie te krimpen.  

Gezien de voorgenomen werving voor de directie in combinatie met voornoemde transitie is het 

wenselijk voor de transitieperiode een directeur te werven die met een achtergrond op 

bedrijfsoverdrachten en bedrijfvoering en ervaring met het succesvol doorvoeren van transities in 

zowel organieke als culturele zin. Na realisatie van de transitie is een ander directieprofiel denkbaar. 

 

2.5 Indicatief tijdpad 

Een transitie zoals voorgaande impliceert vraagt de nodige tijd. Het vinden van partijen voor 

eventuele overname van een deel van de activiteiten en de mensen daarbij vraagt al snel een jaar 

van oriëntatie tot besluitvorming. Ook het daarnaast of daarna plaatsen van grote aantallen 

individuele mensen op de reguliere markt zal de nodige tijd vragen. Ter illustratie, de zo’n 700 

huidige interne doelgroepmedewerkers zijn qua aantal al bijna 2 keer de huidige jaarlijkse uitstroom 

naar werk uit de bijstandskandidaten. Het netjes afbouwen of overdragen van lopende opdrachten 

vraagt ook de nodigde doorlooptijd.  En niet in de laatste plaats vraagt de aanpassing van de interne 

organisatie, en het doorvoeren van de verschillende verbetermogelijkheden, de nodige tijd. Ook de 

medezeggenschapstrajecten hierin vragen de nodige zorgvuldigheid en tijd. De ervaring leert dat het 

twee tot drie jaar duurt. 

Navolgend een zeer globaal beeld: 

 

 

 

 

 

 

In het eerste jaar zal daarbij veelal sprake zijn van oriënterende en voorbereidende activiteiten 

richting de markt (en deels qua dienstverlening aan de gemeenten toedelen) en interne activiteiten 

zoals het nader in beeld brengen van het zittende bestand, strategisch personeelsbeleid/ 

vlootschouw, en de centralisering en optimalisatie van de ondersteunende functies. Ondertussen 

blijft de winkel open en zal de bestaande dienstverlening nog zoveel mogelijk onveranderd plaats 

vinden. Het effect van de transitie op de begroting 2018 zal dan ook nog relatief beperkt zijn. 

In het 2e jaar, 2019, zullen de eerste financiële effecten van afbouw en overdracht van activiteiten en 
verplaatsing van mensen ook in de begroting zichtbaar worden. 
 

2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Besluit BB2.0 Werving Directie Werving Directie?

Optimalisatie huisvesting

Doorvoeren relevante optimalisatieopties

Reguliere bedrijfsvoering

Overdracht activiteiten

Besluitvorming overdrachten

Matching c.a. interne collega's naar reguliere markt

Reorganisatie ondersteunende functies Reorg. primair proces & MT

Uitwerking voorstellen marktpartijen

2018 2019

Bijstandsbestand in beeld

Collega's in beeld (SW en Reg)

Orientatie marktpartijen
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2.6 Indicatief Financieel meerjarenbeeld 

Navolgend is in beeld gebracht wat het financieel meerjarenbeeld is. Zowel voor de 
(exploitatie)begroting als voor de reservepositie. Op basis van: 

 Actuele cijfers en inzichten (Beraps 2017 en circulaires c.a.) 

 Effecten van door te voeren optimalisaties (“slimmer-lijsten”) 

 Effecten van voorliggende voorstel qua positionering Baanbrekers 2.0. Deze zijn gezien hun 
aard zeer globaal en indicatief. Immers mede afhankelijk van de mate van realiseerbaarheid 
en van meerdere deels beïnvloedbare en op elkaar inwerkende zaken. Gedetailleerde 
cijferscenario’s opstellen zou niet alleen zeer tijdrovend zijn, maar ook niet anders dan een 
schijnnauwkeurigheid opleveren. De gegeven ordegrootte zijn realistisch en relevant. 
 

Een en ander is in beeld gebracht ten opzichte van de vigerende meerjarenbegroting 2018-2021 (dat 
wil zeggen dat een voordeel van € 2,3 miljoen geen positief begrotingssaldo is, maar een lagere 
gemeentelijke bijdrage voor dat bedrag ten opzichte van de huidige geraamde bijdrage). 
 
 

 

  

Bedragen * € 1.000. "+" = Voordelig 2018 2019 2020 2021

ACTUALISATIES

Correctie begroting conform Berap Q2 700€         700€         700€         700€         

Doorwerking overig conform Berap Q2 en Q3 200€         200€         200€         -100€       

Verdere doorwerking i.v.v. Berap Q2 en Q4 800€         800€         800€         800€         

Behoudende raming effect BUIG c.a. 1.100€     1.100€     1.100€     1.100€     

Voordeel t.o.v. begroting 2018 ev 2.800€     2.800€     2.800€     2.500€     

Vervallen dekking reserve / stelp. taakstelling -1.400€    -1.600€    -2.000€    -1.800€    

Voordeel na ingevulde taakstelling 1.400€     1.200€     800€         800€         

VERDERE (FINANCIELE EFFECTEN) OPTIMALISATIES

Slimmer-opties (globaal/indicatief) 1.300€     2.100€     2.300€     2.300€     

1 MT-lid  minder 100€         100€         

Beschikbaar begrotingssaldo 2.700€     3.300€     3.200€     3.200€     

FINANCIELE EFFECTEN HERPOSITIONERING

Transitiekosten -300€       -200€       

Hogere kosten agv gekozen positionering -800€       -1.400€   -2.100€   

Overhead reductie a.g.v. Krimp (fte) 800€        1.500€     

Overheadreductie a.g.v. Krimp (huisv ca) 300€        500€        

Restant meerjarenvoordelen 2.500€     2.300€     2.900€     3.100€     

Reservepositie (€ 1.000) 2018 2019 2020 2021

ALGEMEEN

Jaarresultaat 2017 (conform Berap Q3) 1.600€     

Voorzien of afboeken Lening Ruelong -1.200€    

Lagere bijdrage gemeenten jaarresultaat -400€       

RESERVE HERPOSITIONERING

Gevormd conform vigerende begroting 2018 1.900€     

Niet benodigde/extra storting Berap Q2 700€         

Geplande onttrekking budget BB2.0 2017 -200€       

Geplande onttrekking ivm taakstelling -1.400€    

Niet benodigd conform voorgaande 1.400€     

Dekking transitiekosten - p.m. - p.m. - p.m. - p.m.

Beschikbaar voor frictiekosten (ultimo) 2.400€     2.400€     2.400€     2.400€     
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2.6.1 Financieringsafspraken 

Overigens is mogelijk nog een punt van afweging vanuit de verschillende besprekingen de 

financieringsafspraken. Momenteel worden de budgetten die de gemeenten van het rijk krijgen voor 

de  WSW, BUIG (c.a.) en (voormalig) Re-integratiebudget  1-op-1 doorgesluisd naar Baanbrekers. 

Daarnaast financieren de gemeenten de overige (apparaats)kosten waarmee tot sluitende 

begrotingen en jaarrekeningen wordt gekomen. Als voordeel heeft dit eenvoud en duidelijkheid. 

Nadeel is dat in de perceptie de kosten van de dienstverlening van Baanbrekers soms vertroebeld 

worden door (beïnvloedbare) wijzigingen in deze landelijke budgetten. Denkbaar is dat (momenteel 

positieve) risico bij de gemeenten te laten en Baanbrekers te financieren op basis van de begroting 

(als het ware een offerte voor de te leveren dienstverlening). Overigens zou dat bij de keuze voor een 

meer bedrijfsmatige positionering meer voor de hand liggen dan bij de voorgestelde voorziening. 

Voorgesteld wordt vooralsnog de huidige financieringsafspraken te handhaven. Wijziging daarvan 

zou ook raadsbesluiten en wijziging van de GR inhouden. Alleen al om procedurele overwegingen in 

relatie tot de beperkte tijd tot de gemeenteraadsverkiezingen is dat nu niet praktisch. Desgewenst 

kan dat op een later moment (bij begroting 2019 of 2020) alsnog bezien worden. 

 

2.7 De besluitvorming 

Voorliggende koersdocument is, na de gebruikelijke voorbespreking in het Dagelijks Bestuur en de 

bijbehorende ambtelijke advisering uit de gemeenten, behandeld in het Algemeen Bestuur op 22 

januari 2018. Het Algemeen Bestuur heeft zich achter de richting en visie geschaard en daarmee een 

zogenaamd “voorgenomen besluit” genomen.  

Aangezien het voorstel niet de opdracht van de gemeenten aan de GR raakt, vraagt het als zodanig 

geen besluit van de afzonderlijke gemeente(rade)n. Vanzelfsprekend is het echter wenselijk de opinie  

van de gemeenten mee te nemen in de besluitvorming. Via een bestuursbrief met als bijlage 

voorliggend koersdocument is eind januari een en ander aan de deelnemende gemeenteraden 

aangeboden met het verzoek hun zienswijzen daarop aan te geven. Daarbij is aangeboden vanuit 

bestuur of directie aanwezig te zijn bij (voorbereidende) bespreking bij colleges of raden. 

Alhoewel het voorliggende voorstel als zodanig geen formeel advies of instemming van de (B)OR  en 

de Participatieraad van Baanbrekers vraagt worden ook zijn gevraagd hun zienswijzen kenbaar te 

maken. In het vervolgproces komen vanzelfsprekend op verschillende momenten (bijvoorbeeld bij 

reorganisatie en overdracht van activiteiten van enige omvang) formele advies- of 

instemmingstrajecten van de medezeggenschap aan de orde.  

Na ontvangst van de zienswijzen kan het AB het voorgenomen besluit, al dan niet met wijzigingen 

naar aanleiding van de zienswijzen, definitief maken. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen is de 

inzet dit idealiter zo mogelijk voor die verkiezingen te kunnen besluiten. 

--- 

BIJLAGEN: 
BIJLAGE A. Beelden uit BBB2.0 sessie 13/12/17  
BIJLAGE B. Beelden uit BBB2.0 sessie 13/11/17  
BIJLAGE C. Beelden uit BBB2.0 sessie 27/11/17  
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BIJLAGE A. Beelden uit BBB2.0 sessie 13/12/17 

NB navolgende zijn nadrukkelijk de beelden uit de gesprekken die dag. Geen keuzes of besluiten! 

 

I. Volledigheidshalve: Heroverwegingsaanleidingen uit de uitnodiging 

Zoals … gememoreerd zijn er andere ontwikkelingen die, los van sec de hoogte en beïnvloedbaarheid 
van de financiële bijdrage door en dienstverlening aan en namens de gemeenten, om heroverweging 
van de organisatie-opdrachten en de positionering vragen. Enkele belangrijke: 
 

 Het leeglopen van de SW leidt tot veel hogere kosten van arbeid en daarmee nog grotere druk op 
de al negatieve bedrijfsrendementen van de PMC’s (SW subsidie van zo’n € 25.000 versus 
loonkostensubsidie (bij bv 50%) van € 12.500 leidt tot extra kosten PMC van € 12.500 p/p.. 

 Met het dalend bestand, en sinds sluiten SW minder arbeidsfitte en arbeidswaarde instroom, 
neemt de (arbeids)beperking van de resterende personen in het bestand toe. Voor een deel zal 
arbeid sowieso niet realistisch zijn, voor het andere deel zal re-integratie, plaatsing en 
begeleiding tot steeds hogere kosten p/p leiden. 

 Er is een stevige ontwikkeling naar regionalisering (werk) en tegelijk lokaal maatwerk (WMO). 

 Er is weliswaar in toenemende mate weer meer werk. Echter zeker niet in dezelfde mate vaste/ 
langdurige contracten. De flexmarkt biedt daarentegen wel kansen (en risico’s). 

 De komende jaren zal de SW-subsidie (qua bedrag p/p) steeds verder afnemen. Volgens 
Berenschot landelijk en niet realistisch die te compenseren in kosten/opbrengsten. 

 In het regeerakkoord is afgesproken de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. 
Als dat, ondanks toenemende lobby daartegen, doorgang vindt zal dat fors nadeliger zijn voor de 
mate waarin mensen met arbeidsbeperking geplaatst kunnen worden, en de kosten daarbij. 

 

II. Beelden uit de digitale stellingen 

Bedrijf of voorziening 

    

  

Middel 100%

Doel 0%

BB is een doel…of een 

middel?

100%

0%

Middel Doel

Eens 24%

Oneens 76%

BB moet tot een 

normaal bedrijf 

doorontwikkelen, met 

maximaal plekken 

doelgroep

24%

76%

Eens Oneens

Eens 19%

Oneens 81%

BB moet winstgevende 

bedrijfsonderdelen 

hebben om de overige 

kosten te compenseren

19%

81%

Eens Oneens

Eens 94%

Oneens 6%

Er moet altijd een 

“voorziening” 

beschikbaar blijven voor 

terugval of tijdelijke 

plekken

94%

6%

Eens Oneens
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Taakafbakening 
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Oneens 79%

BB moet dagbesteding 

gaan aanbieden
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BB moet voor de niet 
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28%
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kansrijken alleen 

uitkering verzorgen 

maar verder aan de 

gemeenten laten

64%

36%

Eens Oneens
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BB gaat vastgoed 

ontwikkeling en beheer 

doen (vwb betreft 

huidige terreinen en 

panden)

6%

94%
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Bijzondere bijstand 

moet door de 

gemeenten worden 

uitgevoerd

26%

74%

Eens Oneens
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Geen van beide 3%

BB moet geen 

plaatsingen op werk 

meer doen. Moet 
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9%

21%

67%

3%

Eens

Oneens

BB en regionaal

Geen van beide
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Zelf / elders organiseren 

     

 

 

Financieel 

    

 

 

  

Eens 9%
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Beiden (minimaal bij BB)56%

Beiden (maximaal bij BB)13%

BB moet zelf geen 

bedrijfsactiviteiten 

uitvoeren (doelgroepen 

werken elders)

9%
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Beiden (minimaal bij BB)
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doen moeten de 
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taakstelling is gehaald 
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kijken.

13%
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Eens Oneens
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Hangt er van af 73%

Maakt me niet uit 3%

BB moet “backoffice” 

processen op grotere 

schaal onderbrengen

24%

0%
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Denkbare verbeteringen 

moet je niet doorvoeren 
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in is
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bedrijfsactiviteiten en 
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rendabeler SW-bedrijf
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III. Aantekeningen uit de groepsgesprekken 

Algemeen 

- De raad moet op Baanbrekers geen inhoudelijke opdrachten geven maar laat BB beknopt 
aangeven waar ze van zijn, wat ze daarvoor gaan doen en wat de kosten/baten daarbij is. En 
daar moet ze zich dan aan houden 

- BB moet zich bezighouden met (bemiddeling naar) betaald werk, en als dat niet kan moet 
een andere partij (WMO/ jeugdzorg) de dienstverlening overnemen 

 

BB is een voorziening maar moet bedrijfsmatig worden aangestuurd 

Bedrijf of voorziening 

1. Werd een voorziening met een bedrijfsmatig karakter. NB dwz efficiënte voorziening 
2. Dus geen normaal bedrijf. En de spanning hiertussen is in elk geval goed gesignaleerd. De 

oplossing is echter minder duidelijk. 
3. Wel altijd proberen om zo hoog mogelijke opbrengsten te genereren om de kosten van de 

Voorziening zoveel mogelijk te dekken. 
4. Leitmotiv was het uitplaatsen, dus doorstroom.  
5. Ondanks eventueel hogere kosten. (Comply or explain??). 
6. Voorbehoud was wel dat bestaande klanten/contracten uitgevoerd konden blijven worden. 
7. Voorziening moet altijd blijven, maar de grens zou moeten zijn ‘arbeidsmatig karakter’ Dus 

geen dagbesteding. 
 

Nog een paar losse opmerkingen: 
8. Meer samenwerken/schaalvergroting (andere SW-organisaties, ook uitkeringsverstrekking, 

maar dan FO bij ons/BO centraliseren/landelijk) 
9. PMC’s samenvoegen, mits mogelijk/mits hetzelfde karakter qua werk. 

 

Stellingen Taakafbakening 

5. BB moet dagbesteding gaan aanbieden 
6. BB moet voor de niet kansrijken qua werk, zorg en sociale participatie aanbieden 
7. BB moet voor de niet kansrijken alleen uitkering verzorgen maar verder aan gemeenten laten 

1. Is er kans op loonwaarde, dan is kandidaat voor BB, bij geen vooruitzicht op werk gemeenten 
2. Waar grens van loonwaarde ligt, is discutabel. Genoemd werd 40% als ondergrens voor kans 

op werk 
3. Dagbesteding is domein van gemeenten, niet des BB’s 
4. Mensen verdienen het daarbij om gevolgd te worden door én gemeente (dagbesteding) én 

BB (uitkering) 
5. Bepalen van loonwaarde, zo mogelijk voordat klant in evt werksituatie wordt gebracht; bijv 

door een soort assessment, zodat loonwaardemeting los van werksituatie kan worden 
gebracht (want andere werksituaties leiden tot andere loonwaarden). Dus een objectieve / 
algemene meting loonwaarde.  

6. Wie assessment doet (bijv BB, of andere instelling), is niet uitgesproken 
7. Voordeel van BB meting is dat BB dan direct weet wat voor klanten er in het bestand zitten 
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8. BB gaat vastgoedontwikkeling en beheer doen (vwb huidige terreinen en panden) 

1. Doe je kernactiviteiten 
2. Bepaal daarbij hoeveel m2 nodig is 
3. Overtollige meters verkopen of verhuren 
4. Tussenpersonen/deskundigen daarbij inzetten, niet zelf doen 
5. Bedrijven kunnen ruimte huren binnen BB onder eigen naam en met eigne medewerkers, of 

werk laten doen door BB-mdw 

9. Bijzondere bijstand moet door de gemeenten worden uitgevoerd 

1. Bijzondere bijstand past binnen de 3 decentralisatie gedachte binnen gemeenten, net als 
WMO en jeugdzorg 

2. Als BB zich moet concentreren op ‘werk’, dan past BijBij daar niet in 
3. Verbinding van BijBij met P-wet is daarmategroot, dat het goed is om deze in één hand te 

houden (BB dus) 
4. Belangrijk is een integrale benadering (integraal = sociaal domein)  
5. Goede afstemming nodig tussen BB en uitvoering WMO bij gemeenten 
6. Voorkom 2 koelkasten , één gefinancierd uit BijBij en één uit WMO (bij gebrek aan 

afstemming) 
7. Inefficiënt als BijBij teruggaat naar gemeente: de loskoppeling, maar vooral het uitvoeren van 

BijBij kan door gemeenten zeker niet zo efficiënt en bedrijfsmatig worden uitgevoerd (meer 
kennis nodig, meer formatie) 

8. Waarschuwing daarbij ‘bezint eer ge begint’, koester wat je hebt ! 

 10. BB moet geen plaatsingen op werk meer doen. Moet regionaal. 

1. Regionaal werkservicepunt is goed voor werkgevers (er komen geen 6 acc managers bij de 
Efteling op de stoep) 

2. Is goed voor werkzoekende, want deze belandt in mappen van verschillende acc managers, 
die verschillende regio’s bedienen 

3. Nadeel is dat acc manager de kandidaat niet meer zo goed kent (lijntje wordt langer) 
4. Maak in ieder geval gebruik van elkaar’s databases, daarmee kun je mogelijk beide voordelen 

behalen (én kennen van je kandidaat, én ook kandidaten van verder in je map) 
5. Harmoniseer op regelgeving instrumenten (lks toepassing moet overal hetzelfde zijn bijv) 
6. Maak afspraken over verdeling naar gemeenten (als een werkgever 40 kandidaten wil uit de 

regio, hoe bepaal je de verdeling onder gemeenten?) 
 

Stellingen Zelf/ elders organiseren 

11. BB moet zelf geen bedrijfsactiviteiten uitvoeren (doelgroepen werken elders) 

1. Ja, uitbesteden van werk is een optie, maar wel met voorzichtigheid. Spreiding van mensen 
om risico’s te spreiden en altijd vanuit maatwerk. 

2. Bij het uitbesteden van werk kijken of de markt of de gemeente het wel beter kan. Kijk naar 
de 4 K’s: Kosten, klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit. 

3. Wellicht is samenwerken in de regio ook een optie, bijvoorbeeld met andere SW-bedrijven. 
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4. Uiteindelijk moeten we ons afvragen; waar zijn de mensen het meest gelukkig. Waar voelen 
ze zich veilig en waar functioneren ze het beste. Als dit betekent dat ze niet naar een regulier 
bedrijf moeten gaan, dan binnen de ‘voorziening’ houden. 

12. Voor activiteiten van BB die gemeenten (ook) doen moeten de mensen naar de gemeenten 

1. Er zijn weinig activiteiten die zowel door Baanbrekers als door de gemeenten uitgevoerd 
worden. Wel bijvoorbeeld catering en groenvoorziening. 

2. Is de gemeente wel beter in het uitvoeren van het werk met deze groep mensen? 
Baanbrekers is gespecialiseerd in de begeleiding van de doelgroepen, de gemeente niet. 

3. Ook weer kijken naar de 4 K’s. 
 

13. BB moet zelf geen opleidings- re-integratieplekken uitvoeren 
14. BB moet alléén uitkering en opleidings- re-integratieplekken uitvoeren 

1. Baanbrekers is goed in re-integratie, dat is hun basistaak. Dus dit moeten ze blijven doen. 
2. Het re-integreren van mensen die hulp nodig hebben met bijvoorbeeld een transferium is 

goed. 
3. Het re-integreren van mensen met een grote afstand in langdurige leer-werktrajecten binnen 

Baanbrekers moet goed bekeken worden. Waar is de doelgroep het meeste bij gebaat? 
Hoeveel kost het? Wat is het perspectief? De meeste deelnemers zijn niet voor langdurige 
re-integratietrajecten binnen Baanbrekers. 

4. De infrastructuur van Baanbrekers leent zich er nu wel voor. De meningen zijn verdeeld over 
het wel of niet in stand houden van meerdere werkvormen ten behoeven van re-integratie.  

15. BB moet een detacheringsconstruct worden 

1. Zie 11 en 12 
2. Zo regulier mogelijk voor wie het kan 
3. Veilige plekken intern behouden, ook al kost het geld 
4. PMC’s verminderen of verkleinen 
5. Wel meer sturen op doorstroom, maatwerk bieden en het sociale aspect in beeld houden. 

Waar voelen de mensen zich het beste op hun plek. 
 

Stellingen Financieel 

16. Als de financiële taakstelling is gehaald hoeven we niet meer naar de taakopdracht te kijken. 

1. Op basis van onvoldoende informatie en onwetendheid is er door de raden een financiële 
taakstelling opgelegd. Afgelopen periode is duidelijk geworden dat het vooral gaat om het 
maken van fundamentele keuzes. 

2. Van belang dat er toekomstbestendige afspraken gemaakt worden. 
3. Financiën is een uitkomst. 
4. Wat is het belang van BB? Op basis daarvan offerte opstellen, deze laten toetsen door de 

raden en vervolgens budget toekennen. 
5. Deels open eind financiering. Subsidie SW en deel BUIG zijn niet beïnvloedbaar door 

uitvoering, optie om dit bij gemeenten te laten en uitvoeringsinstantie te beoordelen op wel 
beïnvloedbare parameters zoals instroom en uitstroom uit uitkering en bieden 
werkgelegenheid tegen zo laag mogelijke kosten/zo efficiënt mogelijk. 
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6. Duidelijke taakafbakening voor BB. 
7. Afspraken o.b.v. resultaten. 
8. Transparantie waar geld ingestoken wordt. 
9. Maatschappelijke effecten in beeld brengen. 
10. “Wat vraag” wordt bepaald door politiek = gemeenteraden. 
11. “Hoe vraag” wordt ingevuld door de uitvoeringsorganisatie = Baanbrekers (binnen 

randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld bepaalde zaken dichtbij inwoners 
organiseren/uitvoeren). 

12. Gemeenteraden moeten op hoog niveau kaders bepalen en zich niet bezig houden met de 
‘stoeptegels en lantaarnpalen’. Deze kaders moeten financieel vertaald worden zodat het 
budget vooraf helder is. 

13. Politiek heeft voldoende informatie en vertrouwen nodig, toelichting en 
informatievoorziening aan raden helpen daarbij met een duidelijke jaarplanning. 

14. Baanbrekers moet als bedrijf kunnen functioneren, daar hoort een langere termijnvisie bij. 
Dus niet jaarlijks bepalen wat de kaders zijn. 

17. BB moet backoffice processen op grotere schaal onderbrengen. 

1. Heeft voor- en nadelen deze moeten meegenomen worden. 
2. Onderdelen waarbij contact is met inwoners moeten dichtbij georganiseerd/uitgevoerd 

worden. Dit kan ook met dependances. Van belang is bereikbaarheid en benaderbaarheid 
voor inwoners. 

3. Andere processen/onderdelen zoals ICT of salarisadministratie moeten zo efficiënt mogelijk 
uitgevoerd worden. 

4. Gemeente Waalwijk besteedt salarisadministratie uit aan Raet, gemeente Loon op Zand 
besteedt ICT uit aan gemeente Oosterhout. 

18. Denkbare verbeteringen moet je niet doorvoeren als een ander er al beter in is. 

19. BB moet bedrijfsactiviteiten overdragen aan rendabeler SW-bedrijf. 

1. Wat is beter? Niet alleen financieel bekijken maar ook rekening houden met wat beter is 
voor de mensen en duurzaamheid. 

2. De kwetsbare groep (nieuw beschut) is specialistisch werk. Baanbrekers is daar goed in. 
3. Inclusieve maatschappij moet het streven zijn. Mensen dus zo regulier mogelijk laten werken 

bij lokale bedrijven. 
 

Overig: 

Discussiepunt: Alle cliënten moeten evenveel aandacht krijgen, dit geldt voor iemand met 
een bijstandsuitkering en voor iemand die aan het werk is. 
versus 
Bij de aandacht voor cliënten moet rekening gehouden worden met het doel. Als het doel 
werk niet haalbaar is moet je er niet veel tijd in stoppen. 
 
Conclusie: Hoe succesvoller je als SW bedrijf bent hoe duurder je wordt.  
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BIJLAGE B. Beelden uit BBB2.0 sessie 13/11/17  

NB navolgende zijn nadrukkelijk de beelden uit de gesprekken die dag. Geen keuzes of besluiten! 

 

IV. Beelden uit de gespreksronden 

2.7.1 Inkomensondersteuning 

1. Vooral belangstelling voor GBI (gezien €) 

2. Verschillende slimmer-opties in de tijd uitzetten 

3. Handhaving  

a. bezien of meer inzet en rendement haalbaar 

b. BIT via DVO’s 

4. Integrale teams 

a. Bezien mede vanuit meerwaarde kwaliteit dienstverlening 

b. Idem vanuit efficiënter/goedkoper cq meer resultaat 

5. Fundamenteel: Geen beeld van terughalen of elders onderbrengen IO door gemeenten. Blijft BB. 

 

2.7.2 Re-integratie & Participatie 

1. Steeds “moeilijker” populatie. Verbinding nodig met (o.a.) WMO, Sport etc.  

a. Fundamentele vraag of BB over Werk en/of Zorg (c.a.) zou moeten gaan. 

b. I.i.g. moet “knip” gemaakt in bestand wat wel/niet realistisch naar werk 

c. Werk is iig opdracht BB,  

d. niet-werk sowieso qua IO, maar zorg/participatie is een vraag (zie ook bij Werkbedrijf) 

2. Focusgroepen (bv 40+, 50+) ivm meer uitstroomresultaat gerichte benadering bedrijven  

3. Meer successen en mogelijkheden communiceren en bv maatjesproject op site 

4. “Branchediploma’s” bv (Huis vd) logistiek (kosten bvk (deels) werkgever)  

5. Ook over regiogrenzen heen kijken qua potentieel werk en matches 

 

2.7.3 Werkbedrijf 

1. Samenwerking andere SW-bedrijven 

2. Activiteiten overdragen aan klant(en). NB duurzaam. 

3. Terugdringen overhead w.o. ruimtebeslag 

4. Bezetting optimaliseren, verlengde bedrijfstijden c.a., waardoor meer rendement (m2) 

5. IDU ook voor niet uitvoerende functies 

6. Fundamentele vraag over grens/overlap met (doelgroep) dagbesteding: 

a. Gaan wij minder inzetten op werk voor bepaalde groepen en gaat 

gemeente/zorg/welzijn daar mee (als nodig) aan de slag 

b. Gaan wij ook dagbesteding aanbieden (immers goedkoper WSW dan Zorg) 

7. Gemeenten rol in het maatschappelijk normaliseren van opnemen doelgroep 

8. Goed kijken naar aanbestedingsmogelijkheden irt doelgroep (anders dan SROI) 
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2.7.4 WML Facilitair 

1. Fundamenteel punt: Onderscheiden (werk)bedrijf en leerbedrijf 

a. Werkbedrijf: 

i. Naar de markt? 

ii. Icm gemeentelijke uitvoering? 

iii. Icm/naar andere SW-bedrijven? 

iv. Alle opties liggen open (geen blokkades ondanks historie) 

b. Leerbedrijf  

i. Overheidsrol/voorziening, kost altijd geld 

ii. Groentransferium? 

iii. Inbesteding (?) 

2.7.5 Bedrijfsvoering 

1. Bezie opties verminderen huisvestingslasten/verhogen opbrengsten 

a. Investeren is denkbaar (bv 1 pand meerdere verdiepingen, rest terrein vrij) 

b. Huur  

i. Willekeurig 

ii. Aan klanten met overname activiteiten 

iii. Waalwijk(se instellingen) ruimtebehoefte? 

c. Verkoop 

2. Efficiency en kwaliteit door centraliseren bedrijfsvoering/ondersteunende staken 

3. Laaghangend fruit qua slimmer-opties plukken 

4. Fundamentele vraag: Bedrijfsvoering ook zelf actief IDU? En zo ja in welke mate?  

5. Communicatie meer inzetten op storytelling, corporate communication, PR c.a. 

 

V. Beelden uit Lagerhuisdebat 

De opties: 

A. Maximaal inzetten op zelf organiseren werksoorten in huis. Groei werkgelegenheid, IDU etc 

B. Opgave uitstroom en werk SW ongewijzigd maar zonder zelf bedrijfsactiviteiten uit te voeren 

blijken (in deze korte en spelvorm) beiden beargumenteerbaar en denkbaar.  

Waarbij herhaald (in deze spelvorm) uitspraken dat gemeenten bereid zijn meer geld in te zetten… 
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BIJLAGE C. Beelden uit BBB2.0 sessie 27/11/17  

NB navolgende zijn nadrukkelijk de beelden uit de gesprekken die dag. Geen keuzes of besluiten! 

 

VI. Beelden uit de gespreksronden 

2.7.6 Inkomensondersteuning 

1. Bezie versterken Handhaving 

a. Gezien krappe arbeidsmarkt op dit punt ook creatief, bv stage etc. 

b. Niet alleen vanuit financieel perspectief maar (vooral) ook vanuit preventie  

2. Backoffice (nog) goedkoper op andere schaal elders onder te brengen? 

 

2.7.7 Re-integratie & Participatie 

1. Transferium extern / bij werkgevers 

2. Kleinschalige werkgevers/projecten 

3. WMO-samenwerken 

4. Zet geplaatste mensen ook in als ambassadeurs / deel succesverhalen 

5. Organiseer zelf/samenwerking kinderopvang op locatie BB 

6. Meer preventieve werking te organiseren met UWV? 

7. Bezien specifieke sectoraanpak(ken) 

 

2.7.8 Werkbedrijf 

1. Bezie samenwerkingen (bv met wasserij) 

2. 80/20-regel. Kijk of je de 20% mensen die 80% energie/kosten vragen elders en/of op andere 

wijze kunt onderbrengen 

3. Inzet WMO-middelen 

4. Werk actief aan Imago 

5. Kijk naar middelen/legitimatie eigen inzet door besparingen in andere domeinen (MKBA) 

6. Kijk of SROI ook via het WB ingevuld kan worden 

 

2.7.9 WML Facilitair 

1. Nieuwe doelgroep kost altijd geld, en meer dan nu, maar kost dat overal 

2. Inzet op detachering (maar realiseer werkgeversrisico en of je al dan geen basisvoorziening voor 

terugval nodig hebt) 

3. Maak kosten reintegratie zichtbaar tov de markt 

4. Richt je (sec) op positionering als opleider voor de markt (en bouw dubbele en dan overbodige 

activiteiten af) 

5. Meer doen met inbesteding (NB WHB!) 
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2.7.10 Bedrijfsvoering 

1. Optimalisatie ruimtegebruik  

a. niet sec zelf maar in andere proposities c.a. 

b. flexwerken 

c. ploegendiensten/bedrijfstijden 

2. 80/20-regel. Stoot 20% klanten met meest effort af 

3. Zorg dat gemeenten goed geïnformeerd blijven 

4. Breng loonwaarde WSW-ers werkzaam bij Bedrijfsvoering in beeld 

5. Kijk naar WMO irt BB 

 

 

------------ EINDE NOTITIE ------------ 

 

 

 

 


